
ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА

Днес, М , . М :  ..2015 г. в гр. Нова Загора, общ. Нова Загора, обл. Сливен, между:
1. ОУ „Х ристо С м ирпепски” -  гр. Нова Загора, с адрес: гр. И ова Загора, общ. 

Н ова Загора, обл. С ливен, ул. У чилнщ иа №  1, с ЕШС по БУ Л С ТА Т 000581783, 
предста вливай о от иеговня директор Н арцис Ц акни скн , в качеств ото на 
В Ъ ЗЛ О Ж Н Т ЕЛ , от едка страна, 
и
2. ” СИ ВОН ” ЕО О Д , Е И К  119677031, със седалище и адрес на управление: гр. Нова 
Загора, ул. ” Ц ар И ван  Асей” №  9, представляваио от Стояп И ванов Власв -  
управител, в качеството  на И ЗП Ъ Л Н И ТЕЛ  от друга страна, във връзка с проведемата 
процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Доставка на закуска и топъл 
обяд за учениците в ОУ „Христо Смирпепски”, гр. Иова Загора, общ. Нова Загора за 
учебната 2015/2016 г.”, се сключн настоящпят договор, с конто страните по него се 
споразумяха за следното:

I. П РЕД М ЕТ НА Д О ГО ВО РА
Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема и се задължава 

периодично -  всеки учебен ден за срока на договора, да доставя в учепическия стол за 
храиеме иа ВЪЗЛОЖИТЕЛЛ, при пълно спазване на условията и изисквапията по 
настоящия договор, на готова за консумация закуска, състояща се от за!суска и мляко/чай/ 
сок и готов за консумация топъл обяд, съетоящ се от основно ястие и хляб, срещу 
единични цени, посочени в ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделма част от 
настоящия договор, която цена ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да плати.

(2) Изпълиението на поръчката (доставянето на готовата храма) трябва да бъде в 
съответствие с изискваиията на:
1. Регламент (ЕС) №  1169/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 
2011 година за предоставянето на информация за храните на потребителите, за изменение 
на регламенти (ЕО) №  1924/2006 и (ЕО) № 1925/2006 на Европейския парламент и на 
Съвета за отмяна на Директива 87/250/ЕИО на Комисията, Директива 90/496/ЕИО иа 
Съвета, Директива 1999/Ю/ЕО на Комисията, Директива 2000/13/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета, директив и 2002/67/ЕО и 2008/5/ЕО иа Комисията и на Регламент 
(ЕО) №  608/2004 иа Комисията;
2. Закона за храните;
3. Наредба №  6 от 10.08.2011 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 
години в детски заведения;
4. Наредба №  9 от 16.09.2011 г. за специфичните измсквания към бсзогтсността и 
качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата;
5. Наредба № 37 от 21,07.2009 г. за здравословно хранене иа учениците;
6. Наредба № 16 от 28.05.2010 г. за изискваиията за качество и контрол за съответствие на 
пресни плодове и зеленчуци;
7. Наредба №  5 от 25.05.2006 г. за хигиената на храните;
8. Наредба №  23 от 19.07.2005 г. за физиологичните норми за хранене на населеиието;
9. Наредба №  8 от 16.04.2002 г. за изискваиията към използване на добавки в храните;



10. Наредба №  11 от 18.04.2002 г. за определяне на изискваиията към границите на 
радиоактивното замърсяваие на храните при радиационна авария;
11. Наредба №  16 за хигиенните и в етер и н ар н о -сан итар н ите изисквания за съхраияване и 
използуване на особено бързоразвалящите се хранителни продукти;
12. Наредба № 21 от 15.10.2002 г. за специфичиите критерии и изисквания за чистота на 
добавките, предназначен и за влагане в храни;
13. Наредба №  31 от 29.12.2003 г. за норми за максимално допустимите количества иа 
остатъци от пестициди в храните;
14. Наредба № 31 от 29.07.2004 г. за максимално допустимите количества замърсители в 
храните;
15. Наредба за изискваиията към бързо замраземите храни, както и .с цялата действаща 
нормативна уредба отпоено производството, преработката и търговията с хранители и 
продукти.

(3) Ежеседмичио ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ иа поръчката представя иа директора иа 
училището (възложител), или друг служител, определен от него, за утвърждаваие меню за 
следващата седмица, което да включва храни в необходим ите количества, видове, 
съдържаиие, начин на приготовление и съхранение в пълио съответствие на всичкм 
приложими нормативми актове. Директора на училището (възложител), или друг 
служител, определен от него има право да изиска промяиа в мешото, ако то или част от 
него не отговаря на задължителните нормативми изисквания. В този случай 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжеи да иаправи съответните промени в мешото.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава приготвяните и/или доставяни от него храни да 
включва храни в необходим ите количества, видове, съдържаиие, начин на приготовление и 
съхранение в пълно съответствие на всичкн приложими нормативми актове, както и иа 
утвърденото от директора на училището (възложител), или друг служител, определен от 
него меню за съответната седмица.

(5) Предлаганите натура л ни сокове да са произведем!-! по БДС или еквивалемтно.
(6) Мл я кото, млечиите продукти и хляба да са произведем!-! по БДС или 

еквивалемтно.
(7) Достав ката на готовата за консумация храма, е необходимо да включва 

следиото:
1. Сутрешна закуска, състояща се от закуска и мляко/чай/сок в зависимост от 

седмичното меню/, за децата от подготвителна група и учениците от първи до четвърти 
клас, прогнозен брой деца и ученици -  501, прогнозен брой учебни дни -  155 за учебната 
2015/2016 г.

2. Топъл обяд, състоящ се от основ но ястие и хляб, за учениците от I до IV клас, 
прогнозен брой -  150, прогнозен брой учебни дни -  155 за учебната 2015/2016г.

Конкретният брой деца и ученици за вся ка ежедневна (за учебен ден) доставка ще 
се уточнява по реда на ал. 9.

(8) Достав ката на храна се осъществява всеки учебен ден от седмицата: закуска от 
07:00 до 8:00 ч., обяд от 11:30 до 12:00 ч. в съответния ден, в съответствие с Наредба № 
6/10.08.2011 г. за здравословно хранене иа децата на възраст от 3 до 7 годиии и Наредба № 
9/16.09.2011 г. за специфичиите изисквания към безопасността и качеството на храните, 
предлагани в детските заведения и училищата.

(9) Броят деца и ученици, за конто ще трябва да се доставя закуска, се уточняват с 
директора на училището или с определен от него служител един учебен ден пред и



извършването на доставката, а броят на учениците, за конто ще трябва да се достави 
основыото обедио ястие -  до 9:00 ч. в деня на самата доставка.

(10) Доставката на храната да се извършва в съдове, съобразеии с Наредба № 
5/25.05.2006 г. за хигиената на храните и с хигиенните изисквания на оправомощените 
държав н и о р га н и.

(11) Приготвянето на храната да се извършва съгласно Наредба №  6/10.08.2011 г. за 
здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 годи ни и Наредба №  9/16.09.2011 г. за 
специфичиите изисквания към безопасиостта и качеството на храните, предлагани в 
детските заведения и училищата.

(12) Порциите да са съобразеии с дневните иорми на прием на хранене и със 
специфичиите потребности на хранещите се деца и ученици, включмтелно с изискваиията 
на Наредба №  23 от 19.07.2005 г. за физиологичните норми за хранене на населен исто.

(13) Доставената храпа да бъде съпроводена с документ за качество.
(14) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ увеличаваме или 

намалявапе на количествата на доставяната храна по ал. 7, според броя на децата и 
учениците, конто ще се хранят.

(15) Д оставяимте храпи следва да са прпготвеии с качсствеии продукт» с 
доказан пропзход, да отговарлт на нормативно установенптс изисквания за качество 
и за безопасиост при употреба от крайни потребители, да отговарят на саннтарнпте, 
ветерннарпо-сапитарпите, хигиенните п други норм», устаповепи от действащ ото в Р 
Б ългари я закоиодателство и иа прнложпмнте иорм ативпп актове па органпте па 
Европейския съюз, и/или на издадеии от спецпалпзпрапп държ авнн  коптролнп 
оргаин в съответствие с норм ати ва»  изисквания.

(16) Ежедневно директора на училищ ето (възлож ител), пли друг служител, 
определен от пего контрол ира количеств ото и качеството на храната и правилното 
рацнопално хранене на децата.

(17) П ри устап овяваие па доставепа храна, която не отговаря иа технически 
спецификации и па договорпнте условия, вклю чнтелпо иа прплож им птс иормативпп 
актове, директора на училищ ето (възлож ител), или друг служител, определен от пего, 
има право да иаправи  реклам ация, като откаже прпемането на доставката и нзиска 
доставяне па храна, напълно отговарящ а като съдържаиие, количество и качество, 
начни иа доставяне иа технически спецификации и па договориите условия, 
вклю чителио на прплож им птс иорм ативпп актове. В този случай И ЗП Ъ Л Н И ТЕЛ Я Т 
се задълж ава иезабавно и своевременно, в срок 20 (словом: двадесет) мипутн от 
съобщ аването на реклам ац ията , да достави храпа, която напълно съответства на 
техпическнте специф икации и на договориите условия, вклю чнтелпо на приложимитс 
нормативми а!стове. В този случай транспортните разходи за неприетата доставка са за 
сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,

И. ПРАВА И ЗА Д Ъ Л Ж ЕН И Я НА В Ъ ЗЛ О Ж И Т Е Л Я
Чл. 2. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ или определените от него лица имат право:

1. да получават доставената готова храна за консумация, според утвърденото меню и 
съответстващи на всички договорни условия по чл. 1 от настоящия договор, в определения 
срок;
2. да про веря ват дали доставените готовы за консумация храни съответстват на 
изискваиията пот. 1;



3. да откажат приемането иа доставени готови за консумация храни, а ко не съответстват па 
някое от условията по чл. 1 от настоящия договор и да направят рекламация;
4. в случайте по т. 3 да изискат изпълнение съобразно изискваиията на чл. 1 от договора, 
без ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ да дължи плащане иа транспортни разходи за непристата доставка;
5. да получат фактура за дължими плащания, съгласно условията и изискваиията по 
настоящия договор.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплаща договорената цена в срок 5 (пет) 
работни дни от представянето иа фактура на определените от ВЪЗЛОЖИТЕЛ51 лица след 
приемането на доставени готови за консумация храни от тях, в съответствие с другите 
клаузи от договора. Фактурата се представя за приетите доставки през предходния месец,

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ или определените от него лица са длъжни да съобщят на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ своите възражеиия незабавно щом открият посочените в ал. I, т. 3 
несъответствия (недостатъци), включителио и ако ги открият след приемането на 
доставени готови за консумация храни.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖ ЕЬШ Я НА И ЗП Ъ Л Н И Т Е Л Я
Чл. 3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получава цеиата на доставената стока в срока 

и при условията по чл. 2, ал. 2.
Чл. 4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1. да доставя хранителните продукти по вид и количество, посочени в утвърденото 
седмично меню, съответстващи на всички приложими български и европейски нормативми 
стандарты, регламентиращи изисквания към хранителните продукти и готовите за 
консумация храни, конто се доставят за консумация на деца от подготвителнн групп и на 
ученици в училищни столове за хранене;
2. да доставя готовите за консумация храни в училищиия стол на възложителя;
3. да доставя само храни, конто са про из веден и и/или складирани единстве и о в обекти, 
отговарящи на чл. 12 от Закона за храните, и регистрирани по чл. 12, ал. 2 отЗХ ;
4. да доставя готови за консумация храни, конто са в съответствие с добрите практики за 
производство и търговия с храни, системата за управление на безопасиостта на храните, 
системата за анализ на опасностите и критични коитролни точки или съответните 
процедуры, основаны иа нейните принципы, а също технологии]шта документация, 
въведени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или тьрговеца или производителя, от конто ги е купил;
5. да доставя храни, конто в приложим ите случаи са етикетмраии и опаковани, съгласно 
изискваиията иа Закона за храните и приетите въз основа на него приложими нормативны 
актове;
6. да доставя готови за консумация храни, които притежават по-дълъг срок на год мост, 
считано от деня на доставката;
7. да доставя готовите за консумация храни в определены в чл. 1, ал, 8 от договора срок;
8. да доставя готовите за консумация храни с негови собствеии или наети превозии 
средства, отговарящи на нормативните изисквания за превозване на хранителни продукти 
в Наредба №  5/25.05.2006 г. за хигиената на храните.
9. да представи на определените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ лица фактура за доставените през 
предходния месец при условията наточки 1 -  8 и приети готови за консумация храни;
10. в случайте по чл. 2, ал. 1, т. 3 и 4 от договора, да достави отново готови за консумация 
храни в определения в настоящия договор срок (чл. 1, ал. 17), като спази задълженията си, 
визирани в чл. 1 и 4, 1 - 9 ,  без да му се дължи плащане на транспортни разходи за 
неприетата доставка;



IV, Н А Ч Н И  НА П ЛА Щ АН Е
Чл. 5. (1) Цената по договора се плаща от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по следиата банкова 

сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
ТБ “.........................  ” А Д - к л о н .........................;
1ВА1Ч:..........................................................................
В 1С:........................................

(2) Цената по ал. I се плаща само за доставени закуски и обеди, по брой, уточнен по 
реда на чл. 1, ал. 9, конто са приети от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по договора като съответстващи 
на всички договорни условия и изисквания, на базата на издадена за това фактура за 
приетите доставки през предходния месец.

(3) Цената по ал. 1, при условията иа ал. 2, се заплаща в срока по чл. 2, ал. 2 от 
договора.

V. О ТГО В О РН О С Т И СА Н КЦ И И
Чл. б. (I) При виновно неизпълнеиие на задължеиия по този договор вся ка от 

стран ите дължи обезщетение за прич имени вреди, съгласно разпоредбите иа гражданското 
за ко н о дате л ст в о.

(2) За неизпълнеиие на задължението си по чл. 1, ал. 17 и чл. 4, т. 10 от договора, в 
определения срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер иа 500 лв. за всеки 
отделен случай на такова неизпълнеиие.

Чл. 7. (I)  Обезщетение не се дължи за неизпълнеиие млн забава, когато са 
причинени от непреодолима сила (форсмажорни обстоятелства).

(2) За възникването и преустановяването на непреодолимата сила 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в тридневен срок писмеио да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
Непреодолимата сила трябва да бъде потвърдена писмеио от БТПП. А ко 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не бъде уведомен за непреодолимата сила или тя не бъде потвърдена от 
БТПП, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да се позовава на непреодолимата сила.

(3) Не е малице непреодолима сила, ако съответното събитие е вследствие на 
неположена грижа от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при полагаие иа дължимата грижато 
може да бъде преодоляно.

VI. Д Е Й С ТВ И Е И  СРОК ИА Д О ГО В О РА
Чл. 8. (1) Договорът влиза в сила от деня на сключването му и действа за учебната 

2015/2016 г.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да доставя договорен ите готови храни по време 

на учебната: 2015/201 б г.

VII. П РЕКРА ТЯВА И Е НА Д О ГО В О РА
Чл. 9. (1) Договорът се прекратява:

1. с изтичане срока на неговото действие;
2. по взаимно съгласие между страните, изразено писмеио;
3. с тримесечно писмеио предизвестие, чийто срок започва да тече от датата на 
получаването му;
4. при условията и по реда на чл. 87 от Закона за задълженията и договорите.

Чл. 10. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора с или без предизвестие, 
ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да 
изпълни споите задължеиия.



(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора с или без предизвестие, когато 
два или по вече пъти ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълии свое задължеиие по чл. 4, т. 1 и т. 10 от 
договора, с изключение на случайте, когато лошото качество се дължи на непреодолима 
сила, доказана по реда на чл. 7, ал. 2 от договора.

(3) Ако прекратяването на договора в случайте на ал. 1 и 2 е с предизвестие, то е с 
едномесечен срок и трябва да е в писмема форма.

Чл. 11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да прекрати договора по реда на чл. 10, когато 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не изпълни свое задължеиие по чл. 2, ал. 2 от договора, в срок до 30 
(тридесет) дни след падежа.

Чл. 12. Адресите за кореспонденция иа стран ите са тези, посочеии в начал ото на 
договора. При промяиа на своя адрес, вся ка страна се задължава да уведоми другата за 
новия си адрес в тридневеи срок от промяната.

Чл. 13. За иеуредемите случаи в този договор, възиикиали по повод 
регламентираното с него правоотношение, се прилагат нормите на Закона за обществеиите 
поръчки, Закона за задължеимята и договорите, както и иа други приложими нормативми 
аюгове на българското законодателство.

Чл. 14. Неразделна част от настоящия договор са:
1. Технически спецификации;
2. Предложена цена на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ като участник в процедурата по възлагаме на 
настоящата поръчка;
3. Техмическо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ като участник в процедурата по възлагаме 
на настоящата поръчка.
Договорът се състави и подписа в три еднакви екземпляра, един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два

V III. ЗА К Л Ю Ч И Т ЕЛ Н И  РА ЗП О РЕД БИ

за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

В Ъ ЗЛ О Ж И Т ЕЛ :
/И. ЦА]

И ЗП Ъ Л Н И ТЕЛ .


