ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
2016 г., в град Петрич, на основание чл. 41 и чл. 74 от
Днес
Закона за обществените поръчки и в резултат на проведена процедура, за възлагане
на обществена

поръчка, с предмет: „Приготвяне

и доставка

предварителна заявка, за ученици в СОУ „Антон Попов",
позиции: Обособена

позиция

на храна,

по

гр. Петрич по обособени

№ 1: «Д оставка на готови сутрешни закуски, в

индивидуални опаковки, за децата от подготвителните групи и учениците от I - ви до IV
клас / включително/ в СОУ „Антон Попов", гр. Петрич"; Обособена позиция № 2 „Доставка на готови ястия за обяд, в индивидуални опаковки, с прибори за еднократна
употреба за хранене - кетъринг, за учениците от I-ви до VIII клас / включително/ в
СОУ„Антон Попов",

гр. Петрич, публикувана в РОП, с Решение, с вх. № Е-31-00-

002172/13.01.2016 г. с Уникален идентификационен номер на документа- № 707245 и
Обявление, с вх. № Е-31-00-002156/13.01.2016 г., с Уникален идентификационен номер
на документа- № 707231, Индетификационен номер на Обществената поръчка 05013-2016-0001,
се сключи настоящия договор между:
1. Средно общообразователно училище „Антон Попов"- град Петрич, с
административен адрес: град Петрич, община Петрич, област Благоевград,
ул."Тетово" № 8, Булстат/ЕИК 000019417, представлявано от Д иректора Василка Иванова, наричано накратко Възложител, от една страна и
2. ЕТ"Албена Узунова" , със седалище и адрес на управление: град Петрич,
ул."Александър Стамболийски"№10, ЕИК - 101070223, представляван от
собственика Албена Иванова Узунова, ЕГН:6904140051, тел.:0886845888, имейл
адрес: uzunova.argilov@gmail.com, наричан накратко Изпълнител, от друга
страна.
СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1.(1) Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извършва срещу
заплащане: „Д оставка на готови ястия за обяд, в индивидуални опаковки , с прибори
за еднократна употреба за хранене - кетъринг, за учениците от

I-ви до VIII

клас

/включително/ в СОУ„Антон Попов" , гр. Петрич", по проведена обществена поръчка,
с предмет: «Приготвяне и доставка на храна, по предварителна заявка, за учениците
от СОУ „Антон Попов" , гр. Петрич",
//. СРОК НА ДОГОВОРА
Чл. 2. (1) . Настоящият договор влиза в сила от датата на неговото подписване и е
със срок на изпълнение до 01.03.2018 г.
(2) Д оставката на обяд се извършва ежедневно в учебните д£одфЬЩ&30ч. в
съответния ден.

11!. КОЛИЧЕСТВО И КАЧЕСТВО НА ДОСТАВКАТА
Чл. 3 (1). Възложителят се задължава ежедневно да приготвя и осигурява средно 140
/сто и четиридесет - прогнозен брой/ обяда на ден за учениците от 1-ви до 8-ти клас в
периода на срока на договора. Обемът на доставките на храна за обяд за учениците на
Средно общообразователно училище „Антон Попов" - град Петрич ще бъде в
зависимост от нуждите на възложителя през периода на изпълнение на договора.
Възложителят не поема задължение да заявява доставки на храна, в случай, че такава
нужда не е конкретно възникнала. Изпълнителят по договора не може да претендира
каквото и да било обезщетение за това, че не са му е възложени доставки.
(2) Точният брой на обяд за деня се конкретизира в заявка от Възложителя.
Обядът да бъде по едно от предложените от изпълнителя седмични менюта, одобрено
до края на седмицата, предхождаща доставката от директора на училището или друг
служител, определен от него.
(3) Изпълнителят се задължава да приготвя храна, която да отговаря на
изискванията на Наредба № 37 от 21 юли 2009 г. за здравословното хранене на
учениците, Наредба № 9 от 16 септември 2011г. за специфичните 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,
Наредба № 23 от 19 юли 2005г. за физиологичните норми за хранене на населението на
Министерство на здравеопазването, Наредба № 5 от 25 май 2006 г. за хигиената на
храните. Вложените продукти да отговарят на изискванията, установени в Закона за
храните и свързаните с него подзаконови нормативни актове, при спазване на добрата
производствена и хигиенна практика, като продуктите от животински произход трябва
да са снабдени със сертификат за качество.
(4) . Доставяният обяд трябва да се приготвя в обекти, регистрирани по чл. 12 от
Закона за храните.
(5) Основен компонент на храната - тип „обяд" - 1. основно ястие + една
филийка хляб и 2. Десерт.
(6). Един път седмично в менюто за обяд да се включва риба.
(7). Колбаси не могат да бъдат предлагани като основни ястия.
(8). Два пъти седмично трябва да се предлага супа, като веднъж седмично
задължително със съдържание на месо или месни продукти.
(9). Минимум два пъти седмично следва да се предлага пълнозърнест хляб.
(10). Обядът следва да се представя индивидуално за всеки ученик, като
опаковката следва да е с ненарушена цялост и да предпазва храната от външни
замърсявания. Върху опаковката да има етикет, съдържащ информация
храната, дата на приготвяне, грамаж, срок на годност и др.
[

(11). Пакетираните храни, доставяни до училището, трябва да са етикетирани и
маркирани съгласно Наредбата за изискванията за етикетирането и представянето на
храните, приета с ПМС № 383 от 4 декември 2014 г. (ДВ, бр. 102 от 2014 г.)
(12).Не се допуска доставка на готова храна тип „обяд" с нарушена цялост на
опаковката с признаци на развала, както и с изтекъл срок на трайност.
(13) Обядът трябва да се транспортира до СОУ "Антон Попов", град Петрич, със
специализиран превоз, при спазване на изискванията при транспортиране на храни,
съгласно раздел IV към Наредба № 5/ 25.05.2006 г. за хигиената на храните, издадена
от Министерство на здравеопазването;
IV. ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ
Чл. 4. (1) Общата прогнозна стойност на възложената с настоящия договор
доставка е 81 984 лв. /осемдесет и една хиляди деветстотин осемдесет и четири
лева/ без ДДС и 98 380,80 /деветдесет и осем хиляди триста и осемдесет лева и
осемдесет стотинки/ с включено ДДС и се формира на база прогнозен брой ученици 140, като цената на готовата храна, тип "Обяд" за един ученик на ден е в размер на 1.83
лв. / един лев и осемдесет и три стотинки/ без ДДС, при прогнозен брой учебни дни 320.
(2). При дадена цена в абсолютна стойност, същата остава непроменена през целия
период на действие на договора;
(3) Доставната цена включва всички други разходи.
(4) Възложителят заплаща договореното възнаграждение на Изпълнителя по

банков

път по следната банкова сметка: 1ВА1Ч В619ВРВ179221012451901, В1С ВРВШСБР, при
Юробанк България АД, клон - Петрич.
(5) Плащането се извършва по банков път до 30-то число на месеца, следващ отчетния
период, след предоставянето от изпълнителя на фактура.
(6) При всяка доставка за деня, броят на обядите за деня се отразяват в придружаващ
документ. Въз основа на документите изпълнителят издава данъчна фактура за
извършените през месеца доставки - за плащане с платежно нареждане. Заплащането
на доставените обяди се извършва с платежно нареждане въз основа на издадени
фактури в срок до 5-то число на месеца, следващ отчетния период след издаването и
по банковата сметка на Изпълнителя.
(7) Изпълнителят гарантира изпълнението на договора по цени, посочени в ценовото
предложение на Изпълнителя за целия срок на договора.
V. МЯСТО НА

ИЗПЪЛНЕНИЕ.

Чл.5. (3). Мястото на доставка е франко сградата на СОУ„Антон Попов", град Петрич, с
административен адрес: гр. Петрич, ул. „Тетово" № 8, в столовата.
VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

НА

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. б. (1) Изпълнителят има право да получава цената на доставената стока в срока и
при условията, определени в настоящия договор.
(2 ) Изпълнителят се задължава:
1. да доставя само готова храна, която е приготвена в деня, в който се доставя, и
е произведена и/или складирана единствено в обекти, отговарящи на чл. 12 от Закона
за храните(ЗХ), и регистрирани по чл. 12, ал. 2 от ЗХ;
2. да доставя готова храна, която е в съответствие с добрите практики за
производство и търговия с храни, системата за управление на безопасността на
храните, системата за анализ на опасностите и критични контролни точки или
съответните процедури, основани на нейните принципи, а също технологичната
документация, въведени от Изпълнителя или търговеца или производителя, от които ги
е купил;
3. да доставя храна, която е етикетирана и опакована, съгласно изискванията на
Закона за храните и приетите въз основа на него приложими нормативни актове;
4. да доставя готовата храна с негови собствени или наети превозни средства,
отговарящи на нормативните изисквания за превозване на хранителни продукти в
Наредба № 5 от 25 май 2006 г. за хигиената на храните.
5. спазва сроковете на производство и доставка;
6. спазва установените норми за обработка на храните съгласно изискванията на
МЗХ и Наредба №9 от 16 септември 2011г. за специфичните 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
и/или Наредба №37 от 21 юли 2009г. за здравословно хранене на учениците.
Доставяният обяд следва да е приготвен с качествени продукти с доказан произход, да
отговаря на нормативно установените изисквания за качество и за безопасност при
употреба от крайни потребители, да отговарят на санитарните, ветеринарносанитарните, хигиенните и други норми, установени от действащото в Република
България законодателство и на приложимите нормативни актове на органите на
Европейския съюз, и/или на издадени от специализирани държавни контролни органи
в съответствие с нормативни изисквания;
7. Готовата храна - обяд следва да бъде приготвяна съгласно „Сборни
за ученическите столове и бюфети", издателство Техника, 2012 г. Базата при^ста^йнеХ у1

на седмичното меню следва да отговаря на средно дневните

препоръчителни

продуктови набори, като в рамките на две седмица /10 учебни дни/да не се повтаря,
но да бъдат еднакви за целия ден /за ежедневната доставка/;
8. да представя документи за придобиване на вложените продукти при
поискване от възложителя;
9. уведомява своевременно възложителя, в случай че се налага отклонение от
договореното меню;
(3). Не се допуска доставянето на храни, които са с признаци на развала, както и
храни с изтекъл срок на трайност, както и доставянето на пресни плодове и зеленчуци,
съдържащи остатъчни количества пестициди и нитрати над максимално допустимите
стойности.

Не се допуска

доставянето

на храни, съдържащи,

съставени

или

произведени от ГМО. При изпълнение на поръчката кандидатът да спазва техническите
условия от процедурата и действащите национални и международни стандарти за
качество. Всички материали и консумативи следва да бъдат нови, опаковани и
етикирани съгласно съответните изисквания и придружени от съответния законногаранционен срок.
(4)Изпълнителят няма право да наема други подизпълнители, освен посочените
в офертата му и заявили съгласие за участие при изпълнение на поръчката (приложимо
само в случаите, когато Изпълнителят е заявил в офертата си, че ще ползва
подизпълнители).
VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

НА

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 7. (1) Възложителят има право:
1. да получава доставения обяд, съответстващ на всички договорни условия по
чл. 1 от настоящия договор, в определения срок;
2. във всеки момент от изпълнението на договора да извършва проверки относно
качеството на всички храни, влаганите продукти, без това да пречи на
самостоятелността на изпълнителя.
(2) При констатиране на некачествени храни, влагане на некачествени или
нестандартни продукти и/или отклонения от предварителната заявка

да откаже

неговото приемане до отстраняване на нарушенията, до промяната, съобразно
изискванията за качество и количество, посочени в настоящия договор, за сметка на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок до 120 минути.
(3) Рекламация от възложителя се приема в същия ден на получената стока.
(4) Възложителят организира подаването на заявка за броя на обяда
седмицата, предхождаща доставката.

|

.

»

(5) Възложителят се задължава да подава заявките единствено

в офиса на

фирмата, факс или чрез e-mail.
(6) Възложителят се задължава да дава поръчки единствено по предложеното
месечно меню, като не се допускат изключения.
(7) Когато Възложителят има съмнение в качеството на храната или при него
постъпят рекламации той може да изисква проверка от съответните органи, които да
установят

дали

Изпълнителят

съблюдава

всички

необходими

изисквания

в

съответствие със Закона за храните(ЗХ) и Наредба №37 от 21 юли 2009г. за
здравословно хранене на учениците.
(8) Възложителят се задължава да заплаща договорената цена в срок до 30 дни от
представянето на фактура на определените от Възложителя лица след приемането на
доставени готови закуски от тях, в съответствие с другите клаузи от договора. Фактурата
се представя за приетите доставки през предходния месец.
(9) Възложителят или определените от него лица са длъжни да съобщят на
Изпълнителя своите възражения незабавно щом открият несъответствия (недостатъци),
включително и ако ги открият след приемането на доставената готова храна.
VIII. ГАРАНЦИИ И

РЕКЛАМАЦИИ

Чл. 8. (1) Изпълнителят гарантира качеството и количеството на доставяната готова
храна.
(2) В случай, че при подписването на приемо-предавателен протокол за получаване на
съответното количество готова храна, Възложителят установи разлика в броя (грамажа)
на заявените порции и броя (грамажа) на порциите, той отправя искане до
Изпълнителя да достави липсващото количество в срок, указан в отправеното искане
или да приспадне липсващото количество от дължимата цена.
(3) При рекламации, свързани с отклонения в качеството, които не могат да бъдат
констатирани при обикновен оглед, проби от храната се предоставят от Възложителя и
от Изпълнителя в лаборатория на РЗИ за становище, като и двете страни по договора се
задължават да приемат получените лабораторните резултати.
(4) В случай че бъде направена рекламация за доставени обяди, от представляващия
възложителя или от определено от него лице, Изпълнителят ще приготви и сервира
обяди, които напълно отговарят на изискванията на възложителя и на нормативните
актове, посочени

в документацията

за участие, в срок от

120 минути, като

транспортните разходи за неприетата доставка ще бъдат за сметка на Изпълнителя.
IX. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ

Чл.9. (1) В случай на забава на изпълнението за плащане от страна на Възложителя, той
дължи на Изпълнителя неустойка в размер на 0.5 % (нула цяло и пет десети процента,)
върху забавеното плащане за всеки ден забава, но общо не повече от 10% (десет
процента) от стойността на забавеното плащане.
(2) В случай че в резултат на неизпълнение на някое от задълженията по настоящия
договор от страна на Изпълнителя, довело до прекратяване на договора за обществена
поръчка на основание чл. 10, ал.2 от договора, то Изпълнителят дължи на Възложителя
неустойка в размер на 10% (десет процента) от прогнозната стойност на поръчката.
(3). Когато при наличие на рекламации ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не изпълни задълженията си в
срок по настоящия договор, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на
20% от цената на готовата храна тип „обяд", за която са направени рекламациите.
(3) Възложителят запазва правото си да търси обезщетение за вреди по общия ред, ако
тяхната стойност е по-голяма от изплатените неустойки по реда на този раздел.
X. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 10. (1) Настоящият договор се прекратява:
а/ С изтичане на срока на настоящия договор;
б/ Преди изтичане на срока на договора, по взаимно писмено съгласие, чрез писмено
споразумение между страните, с което се уреждат и последиците от прекратяването;
в/ При настъпване на обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство
страните си дължат надлежно уведомяване в 5-дневен срок от настъпване на
обективната невъзможност, която следва да се докаже от страната, твърдяща, че
такава невъзможност е налице;
г./ Възложителят може да прекрати договора, ако в резултат на обстоятелства,
възникнали след сключването м у, не е в състояние да изпълни своите задължения.
д/ Възложителят може да прекрати едностранно договора, ако Изпълнителят използва
подизпълнител , без да е декларирал това в офертата си или е различен от този ,
посочен от този в офертата му.
(2). При системно неизпълнение на задължения по договора от страна на Изпълнителя
или забава на Изпълнителя, продължила повече от 10 /десет/ дни, Възложителят има
право едностранно да развали договора с 10-дневно писмено предизвестие.
XI. ДРУГИ

УСЛОВИЯ

Чл. 11 (1). Всички известия между страните ще се смятат правилно адресирани, ако са
изпратени на адреса на съответната страна, посочен по-долу. Всяка от страните е длъжна
да уведоми своевременно (най-късно в 10-дневен срок) другата за настъпила промяна в
така посочения адрес за кореспонденция.
Неразделна част от настоящия договор са: Техническите

спецификации, Ценовото

предложение и Техническото предложение за изпълнение на поръчката.

Настоящият договор се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра - по
един за всяка от страните.
за Възложителя:

Счетоводител:

за Изпълнителя:

