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                                                                                           Проект  

 

ДОГОВОР 

за възлагане на обществена поръчка 

 

Днес,……...2017 г. в гр. София, на основание Глава двадесет и шеста,    чл. 187, 

във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП, между: 

1. 55-то СУ „Петко Каравелов”, гр. София, със седалище и адрес на управление: 

гр. София, п.к. 1756,  ул. “Дъбница” № 3, ЕИК 000668124, представлявано от Таня 

Иванчева - директор, наричано по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна, 

и 

2. 

................................................................................................................................................ със 

седалище гр............... ул................ № ....., ЕИК ................................, представлявано от 

............................................ с адрес гр ........................., ул.  ..........................., л.к. 

..........................., изд. на .................... от ..................., наричано по-долу за краткост 

ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна,                                               

се сключи настоящия договор за следното: 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл.1.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема срещу 

възнаграждение да доставя закуски, плод и мляко за децата от подготвителни групи и 

учениците от I-ви до IV-ти клас на 55-то СУ „Петко Каравелов” , гр. София, в пълно 

съответствие с изискванията на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ   посочени в Техническата 

спецификация  и съгласно  Техническото и Ценово предложение – Приложение № 2 и 

Приложение № 3 на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, представляващи неразделна част от настоящия 

договор; 

 

ІІ. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл.2.(1) Договорът се сключва за срок от 12 месеца.  

  (2)   Договорът влиза в сила от  датата на неговото подписване и е със срок на 

изпълнение до 31.12.2018г.  
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ІІІ. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Чл.3.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

доставяните закуски, плод и мляко по фиксирана цена съгласно стандарти за 

делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2017 г. 

за осигуряването на закуски, плод и мляко на 1 (един) ученик е определена фиксирана 

годишна сума в размер на 72 лв. и 171 учебни дни от 01.01.2018г.- 31.12.2018г., приета 

и потвърдена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съгласно ценовото му предложение/я – Приложение 

№ 3 към настоящия договор, в размер на 0,42 лв. без ДДС (нула, четиридест и два лева), 

като общата стойност по договора не може да надвиши стойността от 40 080 

(четиридесет хиляди и осемдесет) лева без ДДС.  

(2) Цената на договора включва всички разходи по изпълнението на доставките, 

предмет на договора, в това число транспортни разходи, осигуровки, разходи за 

материали, труд и др., както и печалба за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(3) Не се допуска изменение на цената на договора за срока на неговото действие, 

освен в предвидените в ЗОП случаи.   

Чл.4.(1) Плащането се извършва по банков път на посочената от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ сметка в срок от 10 /десет работни дни/ след извършване на 

доставката и приемането й от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с двустранно подписан 

приемо-предавателен протокол и срещу издаден оригинал на фактура. 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи каквото и да е плащане при никакви условия 

извън стойността по чл. 3, ал. 1  от настоящия договор. 

(3) Плащането ще се извърши с платежно нареждане по следната сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

IBAN сметка:  

BIC код на банката:  

Банка: Град/клон/офис:  

Адрес на банката:  

(4) В случай на промяна в сметката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият уведомява 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено в срок от 3 (три) работни дни от датата на промяната. 

(5) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/ договори за подизпълнение, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като бъдат 

представени доказателства, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е заплатил на подизпълнителя/ 

подизпълнителите за изпълнените от тях работи. (ако е приложима). 
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ІV. УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ. ДОСТАВКА И ПРИЕМАНЕ. 

РЕКЛАМАЦИИ 

Чл.5.(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯ доставя закуските за учениците на 55-то СУ „Петко 

Каравелов“, гр. София съгласно предложеното от него седмично меню, при пълно 

съответствие с изискванията на техническата спецификация и предложеното в 

техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

(2)  Доставките се извършват всеки учебен ден до 8:30 часа в сградата на 55-то 

СУ „Петко Каравелов“, гр. София, на следния адрес: гр. София, ул. „Дъбница” № 3. 

(3) Доставените закуски, плод и мляко се приемат от длъжностно/и лице/а 

определени от директора на 55-то СУ „Петко Каравелов“, гр. София.  

(4) Доставените закуски, плод и мляко се приемат в столова на 55-то СУ „Петко 

Каравелов“, гр. София срещу стокова разписка или търговски документ, съдържащ 

вида на доставяните закуски, плод и/или мляко, количеството, данните за обекта, 

регистриран по чл. 12 от  Закона за храните, след оценяване на съответствието й с 

изискванията на възложителя и нормативните актове, което се удостоверява от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с представяне на придружаващите документи. 

(5) При приемането на доставената стока, длъжностните лица по ал. 3 проверяват 

вида, количеството, срока на годност и документите, придружаващи закуските на 

учениците, съгласно Техническата спецификация, в присъствие на представител на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(6) При откриването на скрити недостатъци или несъответствия на доставените 

закуски, плод и мляко, за които представителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не са знаели и 

не са могли да узнаят при приемането й, те са длъжни незабавно да уведомят 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. За посочените обстоятелства се съставя двустранен констативен 

протокол, удостоверяващ констатираното несъответствие с надлежно остойностяване 

за изчисление на стойността на неизпълнението. 

(7) При възникване на спор относно съответствието на доставените закуски, плод 

и мляко с техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или техническото 

предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  или с ТД на производителя, контролни проби се 

вземат от оторизиран, съгласно закона, орган в присъствието на представители на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощени от тях лица, в същия ден. 

За арбитражен ще се счита протокола от анализа на оторизирания орган – БАБХ или 

акредитирана лаборатория, като разходите за това са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
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(8) В случай че с протокол от анализ на акредитирана лаборатория, се установи, че 

доставката и/или част от нея не съответстват на техническата спецификация, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да замени цялата или част от доставените храни с такива 

съответстваща на изискванията в срок от 1 (един ) ден от съставянето на протокола. 

 (9) Доставените закуски, плод и/или мляко по ал. 6 се пазят от лица по ал. 3 и 

същите се предоставят за преглед на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или на нарочно определено от 

него за тази цел лице. 

Чл. 6 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ издава фактури при всяка доставка, придружена със 

стокова разписка за получените закуски, към която се прилагат съпроводителните 

документи за качество, срок на годност и произход/сертификат на доставените закуски, 

плод и /или мляко. 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ определят лица за контакти, които 

имат право след получаване/предаване на закуските да подписват приемо-

предавателния протокол по чл. 4, ал. 1 от договора. 

Чл. 7. (1) Собствеността върху доставените закуски, плод и мляко и рискът от 

тяхното погиване, преминава върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в момента на предаването им от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

 (2) Рекламации за явно количествено и качествено несъответствие се правят от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при доставката, а за качеството на артикулите и скрити 

недостатъци уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок от 1 (един) ден от 

откриването им. 

(3) При направена рекламация съгласно условията на ал. 2 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

заменя съответния вид закуска, плод и/или мляко в срок до 1 (един) ден от момента на 

нейното получаване. 

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Чл.8.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

1. да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни предмета на договора без отклонения, 

качествено и в срок, в съответствие с условията по договора; 

2. да проверява изпълнението на конкретния договор, като не пречи на 

оперативната работа на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;  

3. да откаже приемането на част или цялото заявено количество, когато 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не спазва изискванията на договора и техническата спецификация, 

докато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни изцяло своите задължения съгласно условията 
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на договора, като отстрани установените недостатъци за негова сметка. В случай, че 

недостатъците не могат да бъдат отстранени своевременно, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може 

да откаже да приеме изцяло или частично изпълнението на съответната доставка и да 

откаже да заплати частично или изцяло цената по договора. 

4. да откаже плащане по представена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ фактура, в която 

единичните цени са различни (по-високи) от предложените единични цени в Ценовото 

предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ- Приложение 3. 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 

1. да оказва необходимото съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнението на 

настоящия договор; 

2. да приеме извършената работа съгласно условията на настоящия договор и да 

заплати съответното възнаграждение по реда, условията и сроковете, договорени 

между страните; 

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Чл.9.(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 

1. да получи необходимата информация и съдействие от страна на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при подготовката и в процеса на изпълнение на сключения договор; 

2. да получи уговореното в настоящия договор възнаграждение по реда и при 

условията и сроковете, посочени в него. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен: 

1. да изпълни предмета на договора качествено, в съответствие с изискванията на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и съобразно другите условия, предвидени в договора.;  

2. да доставя в срок закуски, плод и мляко на 55-то СУ „Петко Каравелов“, гр. 

София съгласно техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;    

4. да доставя закуски, плод и мляко съгласно предложеното от него седмично 

меню; 

5. да доставя закуски, плод и мляко в срок на годност за съответните видове 

продукти  

6. да доставя закуски, плод и /или мляко, отговарящи на изискванията за качество 

и безопасност на храните съгласно Наредба № 9 от 16.09.2011г. за специалните 

изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските 

заведения и училищата, както и към храни, предлагани при организирани мероприятия 

за деца и ученици; 
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6. да доставя закуски, плод и/или мляко от обекти, регистрирани съгласно чл. 12 

от Закона за храните; 

7. да осъществява доставянето на продуктите само с транспортни средства 

регистрирани за превоз на храни съгласно действащите нормативни изисквания; 

8. да заменя доставени некачествени стоки в срока по чл. 7, ал. 3 от договора; 

9. да не разкрива информация пред трети лица, станала му известна при и по 

повод изпълнението на задълженията му по този договор. 

VII. ИЗКЛЮЧИТЕЛНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА 

Чл. 10. (1) Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени 

вреди и загуби, в случай че последните са причинени от изключителни обстоятелства  

по смисъла на праграф 2, т. 17 от ДР на ЗОП. 

(2) В случай че страната, която е следвало да изпълни свое задължение по 

договора, е била в забава при настъпване на събитие по ал. 1, тя не може да се позове на 

изключителни обстоятелства. 

(3) Страната, засегната от изключителни обстоятелства, е длъжна да предприеме 

всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените 

вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок до 24 (двадесет и 

четири) часа от настъпването на обстоятелствата. При неуведомяване се дължи 

обезщетение за настъпилите от това вреди. 

(4) Докато траят изключителните обстоятелства, изпълнението на задълженията 

на свързаните с тях насрещни задължения се спира. 

 

VІІI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ 

Чл.11.(1) Настоящият договор се прекратява в следните случаи: 

1. с изтичане на неговия срок;  

2. по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма, като страните 

не си дължат неустойки, но ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

извършените и приети до прекратяването доставки; 

3. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с 10-дневно писмено предизвестие – при 

неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на задълженията му по договора и 

техническата спецификация; 

4. при констатирани нередности и/или конфликт на интереси - с изпращане на 

едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 
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5. по реда на чл. 118 от Закона за обществените поръчки; 

 

(2). Когато са настъпили съществени промени във финансирането на 

обществената поръчка – предмет на договора, извън правомощията на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да 

предотврати – с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата; 

Чл. 12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ: 

1. забави изпълнението на задълженията си по договора с повече от 8(осем) часа в 

учебен ден; 

2. не отстрани в срока съгласно чл. 7, ал. 3 от договора констатирани недостатъци 

и/или отклонения от качеството на доставяните закуски, плод и/или мляко; 

3. не изпълни точно някое от задълженията си по договора; 

4. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва 

подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му; 

5. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност 

или ликвидация. 

Чл. 13. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно със 7 (седем) 

дена предизвестие, без дължими неустойки и обезщетения и без необходимост от 

допълнителна обосновка. Прекратяването става след уреждане на финансовите 

взаимоотношения между страните за извършените от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и 

одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дейности по изпълнение на договора. 

Чл. 14. (1) В случай на неизплащане на сума по представена фактура и подписан 

от страните приемо-предавателен протокол в срока, уговорен в чл. 4, ал. 1 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи лихва в размер на 0.3% за всеки просрочен ден. 

(2) В случай че с протокол от анализ на акредитирана лаборатория, извършен по 

реда на чл. 5, ал. 8 се установи, че храни/продукти от доставката не съответстват на 

техническата спецификация, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ тяхната 

стойност и неустойка в размер 10 % от стойността на несъответстващата част от 

доставката. 

Чл.15. В случай на неизпълнение, на забавено или на некачествено изпълнение на 

задълженията си по настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер 

на 0.3% за всеки ден забава, но не повече от стойността на съответната закуска, плод 

и/или мляко.  

Чл.16. Ако доставките по настоящия договор не отговарят изцяло на неговия 

предмет или на указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, или са изпълнени толкова лошо, или 

съдържат съществени недостатъци, които не могат да бъдат поправени, 
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ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже частично или изцяло заплащането на цената 

по договора. 

IX. ДРУГИ УСЛОВИЯ 

Чл. 17. (1) Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по 

изключение, при условията на чл. 116 от Закона за обществените поръчки. 

(2) Всички съобщения и уведомления между страните, във връзка с изпълнението 

на настоящия договор, ще се извършват в писмена форма и ще са валидни, ако са 

подписани от упълномощените лица. 

(3) За валидни адреси на приемане на съобщения и уведомления,  свързани с 

настоящия договор се смятат: 

(4) При промяна на данните по предходната алинея, съответната страна е длъжна 

да уведоми другата в петдневен срок от настъпване на промяната. 

(5) За дата на съобщението/уведомлението се смята: 

1. датата на предаването - при ръчно предаване на съобщението/уведомлението; 

2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка - при изпращане по 

пощата; 

3. датата на приемането - при изпращане по факс.  

Чл. 18. Никоя от страните по настоящия договор няма право да възлага или 

прехвърля на друго лице свои права или задължения по него. 

Чл. 19. За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на 

действащото българското законодателство. 

Чл. 20. Възникналите спорове по приложението на настоящия договор се уреждат 

чрез преговори между страните, а при непостигане на съгласие спорът се отнася пред 

компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския 

процесуален кодекс. 

 

Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра – един за 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

  

Неразделна част от този договор са: 

1. Техническата спецификация – Приложение № 1; 

2. Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – Приложение № 2; 

3. Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – Приложение № 3; 

4. Документи по чл.67, ал. 6 от ЗОП. 
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5. Гаранция за изпълнение на договора. 

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:                                       ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

                                                                                                                              

..……………………….......                                         ..…………………………                                                                  


