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ДОГОВОР 
№ ……./………2015 г. 

Днес   ...................  2015 год. в село Царев брод между: 

ОУ„Свети свети Кирил и Методий”, със седалище и адрес на управление с. Царев брод, 

Област Шумен, БУЛСТАТ 000922658, телефон 05315/2192, представлявано от Тихомир 

Трифонов – Директор и Малинка Георгиева – счетоводител, от една страна, наричани за 

краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ  
и 
……………………………...........…………………………………, със седалище и адрес на 

управление …………………....…............................…………….…………....................., вписано в 
търговския регистър на ………………………………… по ф. д. № …....……. от …............… г., с 
идентификационен № по Булстат/ЕИК ……..............……….............…., представлявано от 
.................................................................................................................………  в качеството му на 
.........................................................., ЕГН ……..........…........…., от друга страна, наричан по-долу 

за краткост - ИЗПЪЛНИТЕЛ  

на основание чл. 41 ал. 1 от Закона за обществените поръчки, се състави настоящият 
договор за следното: 
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА – ежедневни доставки на  „Готова храна по 

предварителни заявки за учениците в ОУ „Свети свети Кирил и Методий” – село Царев 

брод”, по обособени позиции:  

Позиция 1: „Осигуряване на закуски за учениците от I-IV клас от ОУ „Свети свети 

Кирил и Методий”;  

Позиция 2: „Осигуряване на обяд за учениците от I-VIII клас, обучаващи се целодневно 

в ОУ „Свети свети Кирил и Методий”, 

II. СРОК НА ДОГОВОРА 
1. Настоящият договор влиза в сила след направена заявка за първа доставка от страна на 

Възложителя. 
2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави заявеното количество хранителни продукти, не по-

късно от 24 часа от получаването на заявката.  

3. Предаването се удостоверява със стокова разписка, подписана в 2 екземпляра от 

упълномощени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лица. 

4. Срокът за изпълнение на предмета на настоящия договор е до 15.06.2016 година или до 

изчерпване на средствата по договора. 

III. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

 1.. Общата стойност за изпълнение на настоящия договор е в размер на ………… лв. /……/ с 

ДДС. Цените на продуктите са определени в ценовата оферта на Изпълнителя от проведената 

обществена поръчка. 

2. Разплащанията се извършват разсрочено в  срок от …………… календарни дни, но не по-

малък от 30 календарни дни, считано от датата на издаване на фактура за доставените продукти. 

Разплащанията се извършват по банков път, по сметки на Изпълнителя както следва: 

Банка   

- IВАN: …….. 

-ВIС: …….. 

IV. КАЧЕСТВО  

1. Качеството на хранителните продукти да отговаря на изискванията на Закона за храните (обр. ДВ 

бр. 90 от 15.10.1999 г., изм. и доп. бр. 59 от 31.07.2010 г. и Регламент 178/2002 г. от 28.01.2002 г. за 
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установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните), за 

което Изпълнителят гарантира със сертификат за качество, произход и годност от производител към 

момента на всяка доставка. 

2.Хранителните продукти да отговарят на изискванията към храните, посочени в Наредба № 6 от 

10.08.2011 г. за здравословно хранене на децата от 3 до 7 години в детски заведения. 

3.Наредба № 5 от 25.05.2006г.(обн. ДВ,бр. 55 от 07.07.2006г.) за хигиената на храните или актуализиран 

неин вариант; 

4. Наредба № 9  от 16 септември 2011г. за специфичните изисквания към безопасността  и качеството на 

храните, предлагани в детските заведения и училищата; 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
1. Възложителят е длъжен да оказва необходимото съдействие на Изпълнителя за 

изпълнение на предмета на настоящия договор. 

2. Възложителят е длъжен да приеме от Изпълнителя доставените количества хранителни 

продукти, чрез подписване на стокова разписка. 

3. Възложителят е длъжен да заплати на Изпълнителя съответното възнаграждение за 

изпълнената доставка, съгласно настоящия договор. 

4. Възложителят има право, когато Изпълнителят се е отклонил от изискванията за 

доставка по настоящия договор, да откаже  приемането  на част  или  цялото  количество 

хранителни продукти , както и да откаже да заплати съответното възнаграждение, докато 

Изпълнителят не изпълни своите задължения съгласно договора. 

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
1. Изпълнителят се задължава да осигури пълна техническа изправност на собствено или наето 

специализирано техническо  оборудване,  механизация  и транспорт използвани при доставката 

на хранителните стоки в съответствие с нормативните изисквания. 

2. Изпълнителят е длъжен да изпълнява поръчките  в  срок и да доставя стоките, 

отговарящи на изискванията за качество - сертификат. 

3. По смисъла на настоящия договор представител на Възложителя е упълномощено от него 

лице. 

4. Изпълнителят се задължава да достави заявените от Възложителя продукти ежедневно. 

5. Представителите на Възложителя са длъжни при всяка доставка да попълват  

подписана и  подпечатана складова разписка и да предоставят екземпляр от същата на 

Изпълнителя. 

6. Изпълнителят е длъжен след всяка изпълнена заявка да издава на представителите на 

Възложителя данъчна фактура за доставеното количество. Количеството, вписано в данъчната 

фактура следва да съвпада с общата сума на доставените продукти по складовата разписка. 

       VII РЕКЛАМАЦИИ 
1. Рекламации за количество се предявяват в момента на приемане на продуктите. В  

случай на възникнали такива, количеството се допълва от Изпълнителя в рамките на съответния 
ден. 

2. При рекламации за качество, предявени в момента на приемане на продуктите 
Изпълнителя се задължава в рамките на 3/три/ часа да подмени за своя сметка съответното 
количество продукти. 

3. При неизпълнени рекламации по т.1 и т.2 Възложителя удържа от гаранцията за 
изпълнение стойността на хранителните продукти обект на рекламацията.  

4. При 3 /три/ неизпълнени рекламации по т.2 Възложителя има право да прекрати 
едностранно настоящият договор. 

VIII. САНКЦИИ 

1. При неизпълнение на поетите с настоящия договор задължения Изпълнителят заплаща 

неустойка на Възложителя, която последният удържа от окончателното плащане, в размер на 0,2 % 

от цената на договора за всеки просрочен ден, но не повече от 30 % от общата сума за изпълнение на 

поръчката. 

2. Прилагането на горната санкция не отменя правото на Възложителя да предяви иск за 

нанесени щети и загуби от страна на Изпълнителя съгласно действащото законодателство. 
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3. Възложителят има право да прекрати едностранно договора в случай, че Изпълнителят не 

изпълни 2 (две)  заявки. 

4. Възложителят може да прекрати договора, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след 

сключването му не е в състояние да изпълни своите задължения. В този случай той не дължи на 

Изпълнителя обезщетение за щетите, възникнали от подписването на договора. 

5. При всякаква форма на неизпълнение на клаузите по настоящия договор от страна на 

Изпълнителя, Възложителят има право да прекрати договора. 

IX. ГАРАНЦИИ 

1. При подписване на договора  Изпълнителя внася гаранция за изпълнение на настоящия 

договор в размер на 2 % (два процента), гаранцията представлява парична сума в полза на 

Възложителя или банкова гаранция в полза на възложителя. Гаранцията се  освобождава в петдневен 

срок след приключването на договора. 

2. При всякаква форма на неизпълнение на настоящия договор, гаранцията за изпълнение 

се задържа, както и обезщетение за нанесени щети и пропуснати ползи, ако те надхвърлят 

стойността на гаранцията. 

X. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА 
1. Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията си, когато 

невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила. 

2. При неизпълнение на договора вследствие на действието на непреодолима сила 

(природно бедствие, земетресение и др.), страните не носят отговорност. 

3. Непреодолима сила - е всяко непредвидимо и непредотвратимо събитие от извънреден 

характер и извън разумния контрол на страните, възникнало след сключване на договора, което прави 

изпълнението му невъзможно. 

4. Никоя от страните не може да се позовава на непреодолима сила, ако е била в забава и не е 

информирала другата страна за възникването на непреодолима сила. 

5. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира. 

6. Не може да се позовава на непреодолима сила онази страна, чиято небрежност или  

умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнение на договора. 

XI.КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ 

1. Изпълнителят и Възложителят третират като конфиденциална всяка информация, получена 

при и по повод изпълнението на договора. 

2. Изпълнителят няма право без предварителното писмено съгласие на Възложителя да 

разкрива по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма договора или част от него и 

всякаква информация, свързана с изпълнението му, на когото и да е, освен пред своите 

служители. Разкриването на информация пред такъв служител се осъществява само в 

необходимата степен за целите на изпълнението на договора. 

3. Възложителят гарантира конфиденциалност при използването на предоставени от 

Изпълнителя документи и материали по договора, като не ги предоставя на трети лица. 

XII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

1. За неуредени въпроси по настоящия договор се прилагат разпоредбите на 

 действащото законодателство в Република България. 

2. Неразделна част от договора е ценовата оферта на Изпълнителя от проведената 

обществена поръчка. 

3. Адресите за кореспонденция между страните по настоящия договор са както следва: 

За Възложителя: : с. Царев брод, община Шумен, област Шумен 

            За Изпълнителя:…………………………………………………………………………………. 

Всяка от страните по настоящия договор е длъжна незабавно да уведоми другата при промяна на 

адреса си. В противен случай всяко изпратено съобщение се смята за получено,считано от датата 

на изпращането му, ако е изпратено на последния известен адрес. 

4. Възникнали между страните спорове по тълкуването и изпълнението на настоящия 

договор се решават по пътя на преговорите, а при непостигане на съгласие - от компетентния 

български съд. 

5. Прекратяването на договора се извършва: 

- с едномесечно писмено предизвестие, отправено до неизправната  страна по договора; 
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- по взаимно съгласие; 

- с изтичане на срока на договора; 

- с разходване на средствата по определените позиции, преди изтичане на срока на договор 

Настоящият договор се състави и подписа в 3 (три) еднообразни екземпляра - два за 

Възложителя и един за Изпълнителя. 

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                    ИЗПЪЛНИТЕЛ: 
Тихомир Трифонов       
Директор 

 

 

 
СЧЕТОВОДИТЕЛ: 

Малинка Георгиева 

 

 


