ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ

№ 2 „ЗДРАВЕЦ", ГРАД САНДАНСКИ

ДОГОВОР № 1

Днес, .11.05. 2015г., в гр. Сандански , между
ОДЗ №2"ЗДРАВЕЦ', град Сандански, Ул."Цар Симеон" № 1, представлявано от
Цветана Балтаджиева, наричан за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна и от друга
страна
„СВЕТИ ВРАЧ 2003"ЕООД, ЕИК 811047781, представлявано от Изидора Андонова
Велева и Кристина Андонова Илиева, със седалище и адрес на управление промишлена
зона, местност Соколовец , тел: 0887 594638. факс 0746 31038 наричан за краткост
ИЗПЪЛНИТЕЛ,
на основание чл. 74. ал.1 и при условията на чл. 14, ал.1. т. 2 от ЗОП. се подписа
настоящия договор за следното:
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНТЕЛЯТ приема да извършва
доставка на Хляб и хлебни изделия за нуждите на ОДЗ № 2"3дравец", съгласно
техническата спецификация, представляваща неразделна част от договора и писмените
заявки, срещу заплащане на договорената цена, посочена в ценовото предложение, за
изброените хранителни продукти.
Н о м е р на

Н а и м е н о в а н и е на с т о к а т а

артикула

М я р к а па

Прогнозно

Е д и н и ч н а цена

разфасовката
количество
Позиции 1 - Хляб

1.

Хляб - от бяло брашно

0,700 кг.

7200

0.70

2.

Хляб - пълнозърнест

0,700 кг.

1800

0.70

3.

Хляб-типов

0.700 кг

1000

0.70

4.

Мая хлебна

0.500 кг

150

0.70

5.

Козунаци-плитка

1 800

1.20

6.

Кроасани

3000

0.33

0.500кг
О.ЮОкг

7.

Кекс

0.100 кг

3000

0.28

8.

Баничка

О.ЮОкг

3000

0.33

II. СРОК НА ДОГОВОРА
Чл.2. Договорът е със срок на действие 12 месеца и влиза в сила от датата на
неговото подписване.
П1ЛЩШ|ГЩМДОБ]РАЗУВАН1. И ПЛАЩАНЕ

v

в
} Ъ 0 ж 1 'Стойността на настоящият договор се определя
2 085 /
Изразходваните количества, като същата не може да надвишава 1

У)
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хиляди и осемдесет и пет/ лв. с включен ДДС,съгласно ценовата оферта на
Изпълнителя, при изразходване на посочените от Възложителя прогнозни количества.
/2/Доставната цена включва ДДС и всички разходи по доставката франко сградата
на ОДЗ №2 „Здравец"
13/ На всяко последно число от месеца след влизане в сила на договора
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, чрез определено от него лице ще контролира определянето на
доставната цена на всички хранителни продукти, с оглед спазването на посоченото в
ценовата оферта
Чл.4. Заплащането на доставената стока се извършва от след доставката, с
платежно нареждане, въз основа на данъчна фактура, издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,
по следната банкова сметка: Обслужваща банка: ДСК
,клон Сандански..., банков
код: ..STSABGSF, банкова сметка: .BG28STSA93000006542333

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи договорената цена на стоката
съгласно раздел III на договора.
Чл.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да издава на ОДЗ №2 „Здравец",
данъчни фактури за извършените доставки, ежемесечно.
Чл.7./1/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ доставя стоката с етикети на български език, които
да съдържат информация за вида на стоката, датата на производство, срокът на годност,
произход и идентичност, франко сградата на ОДЗ №2"3дравец", съгласно заявките им,
в рамките на работното време.
/2/ Опаковката да е подходяща за ръчна и механизирана товарно- разтоварна
дейност.
/3/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ при потребност уточнява разфасовката с домакина на
детската градина при направено искане.
/4/ Доставката на хранителни продукти да се извършва при строго спазване на
санитарно-хигиенните изисквания за транспортните средства, придружени със
съответните разрешителни, издадени от компетентните органи.
/5/ Доставката на основни хранителни продукти да се извършва по заявка от
домакина
/61 Стоката се придружава от:
- стокова разписка /търговски документ съдържащ Номер на партида. Регистрационен
номер на предприятието/
/7/ При доставка в обектите крайни получатели стоката да се придружава от
лице, упълномощено да се подписва от името на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по отношение
количеството на доставените продукти.
Чл.8. /1/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предлага само безопасни, годни за
консумация и неувреждащи здравето на хората хранителни продукти по смисъла на чл.
20 от Закона за храните. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, ако открие, че стоката не е безопасна за
консумация, е длъжен:
- да изтегли от склада на детското заведение стоките, представляващи заплаха за
живота и здравето на потребителите, като незабавно информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за
всички рискове, свързани с употреба на продуктите.
- незабавно да предприеме действия за заместване на продуктите с други годни за
употреба. /llU-^Г \ ' M l
\
. ^ щ С ш срокй .на Шднбст, съгласно /ТД, ТС/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря при
правилно с .\ранеш?й.ог страна на детската градина за несъответствие на техническите
спецификации на хранителните продукти, като той е длъжен за своя сметка^
недо&са^ците и повредите.
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Чл.9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава по искане от страна на упълномощени от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ контролни органи да осигури достъп до складовете на фирмата за
извършване на проверка на качественото състояние на стоката, подлежаща на доставка
във детската градина.
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл.10./1/ Домакина на ОДЗ №2 „Здравец" или друго упълномощено лице
приема стоката срещу стокова разписка съдържаща, вида на хранителния продукт,
количество, номер на партида, регистрационен номер на предприятието, след
оценяване на съответствието й с изискванията на договора и нормативните актове,
което се удостоверява от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с представяне на документите, посочени в
чл.8, ал. 6 от настоящия договор.
/2/ При наличие на мотивирани възражения домакина или упълномощеното лице
може да откажат да приемат стоката, за която не са представени документи по чл.7, ал.
6 от настоящия договор, както и ако тя не отговаря на изискванията на Системата за
управление на безопасност на храните, БДС EN ISO 22000:2006 съгласно т. 56 от ДП.
на ЗХ съгласно условията на договора.
/3/ При възникване на спор относно техническите спецификации и
безопасността на доставената стока, контролни проби се вземат от оторизиран,
съгласно закона, орган в присъствието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или
упълномощени от тях лица, в същия ден. За арбитражен ще се счита протокола от
анализа на оторизирания орган "Българска агенция по безопасност на храните,
акредитирана лаборатория" като разходите за това са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл.11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право във всеки момент от изпълнението на
договора да извършва проверка чрез контролните си органи, относно количества,
стадии на изпълнение, технически параметри на стоката, без това да пречи на
оперативната дейност на ИЗПЪЛНИ ТЕЛЯ.
Чл.12./1/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на рекламация, в случаите на
установяване, че стоката е опасна за здравето и безопасността на децата, след
представяне на протокол за изпитване от акредитиран орган.
/2/ При откриването на скрити дефекти на стоката, за които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
не е знаел и не е могъл да узнае при приемането й, той е длъжен незабавно да уведоми
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да иска заменяне на стоката с нова
или връщане на част от цената, ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е действал добросъвестно и
не е изпълнил задълженията си. посочени в договора и закона.
Чл.13./1/ Домакина или друго упълномощено лице са длъжни да представят
писмени заявки на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ „СВЕТИ ВРАЧ 2003"ЕОО. До12.00 часа
петък.. .за следващата седмица.
/2/ Заявката следва да се предостави по електронен път и да бъде изготвена по
установен от страните образец, като съдържа подробно описание на заявените артикули
и график за доставката им.
Чл.14./1/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва правото да възложи допълнителни
доставки на настоящия Изпълнител, за срок до 6 месеца в случай, че в срока посочен в
чл.2, все още няма избран Изпълнител и сключен договор с него.
/2/Прилагането на опцията посочена в ал.1 се пристъпва след изтичане на срока
на настоящия договор и^фед писмено уведомление на Изпълнителя от Възложителя.
САНКЦИИ
II
г

'\
V' f V - (.5.-/1/ При забава на доставките от страна на ИЗП ЬЛНИ ГЕЛЯ заявени при
у с л о Ч л . 1 3 от настоящия договор, той дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неус
размер на! осем процента от стойността на доставката за всеки просрочен ден ;
повече от десет процента от стойността на недоставената стока.
/ ,

•
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/2/ Ако забавата продължи повече от десет дни ВЪЗЛОЖИ ТЕЛЯТ има право да
прекрати или развали договора, като задържи гаранцията за изпълнение.
/Чл.16./1/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва правото на рекламация и отказ от
плащане при установяване на отклонения в количеството и съответствието на
техническите спецификации на стоката въз основа на представените анализи при
условията на договора, като всички произтичащи от това неблагоприятни последици са
за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
/2/ При установяване на неизпълнение на повече от три доставки, заявени при
условията на Чл.13 от настоящия договор, по отношение на «количество» или
«съответствие» в рамките на един месец, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати
договора.
/3/ При възникване на спор относно съответствието на стоката с техническите
спецификации, за арбитраж ще се счита анализа на акредитирана лаборатория, който
ще бъде основание за предприемане на действия от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по ал. 2 в случай
на отказ от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за подмяна на стоката в срока на извънредна доставка двадесет и четири часа.
Чл. 17. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в
договорения срок протоколи за изпитване и/или сертификати за съответствие на
артикули предмет на доставка, издадени през съответното изминало тримесечие или
предостави протоколи или сертификати за по-малък брой артикули, той дължи
неустойка в размер на 5% от стойността на всички доставки без ДДС извършени до
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ през съответното изминало тримесечие.
VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл.18. Настоящият договор се прекратява:
1. С изтичане срока на договора;
2. Преди изтичане срока на договора:
2.1.По взаимно съгласие с двустранно споразумение;
2.2.При неизпълнение на задълженията на една от страните по договора с 10
/десет/ дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;
2.3. При системно некачествено, лошо или ненавременно изпълнение от страна
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, установени по реда на чл.16, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява
договора с 10 /десет/ дневно писмено предизвестие. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
задържа гаранцията за изпълнение.
VIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ
Чл.20./1/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ при подписване на договора представя гаранция за
изпълнение в размер на 2 (два) процента 241.70.... лв. от стойността на договора.
Чл.21. Страните по този договор не могат да го изменят, освен в случаите
предвидени в чл. 43 от ЗОП.
Чл.22. Всички съобщения или уведомления между страните по настоящия
договор ще бъдат в писмена форма, която ще се смята за спазена и при отправянето им
и по e-mail или факс.
Чл.23./1/Л4икоя от страните по този договор няма право да прехвърля
изпълненшж^на авоите договорни задължения или да делегира права по тях на трети
не са страна по настоящия договор.
те по настоящия договор ще решават споровете, възникнали
тъдйението му по споразумение, съгласно действащата нормативна база.
За неуредени въпроси по настоящия договор ще се
^разпоредбите на Закона за задълженията и договорите, Търговския зак
действащи нормативни актове.
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Чл.26. Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра - един за
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като неразделна част от договора е
ценовата оферта на
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Цветана
Директор
Счетоводител:

ОДЗ

