
Д О Г О В О Р

Днес. 03.01.2018 г. в с. Тополово, община Асеновград, се сключи настоящият договор 
между:

1. Основно училище „О тец Паисий“ . Булстат №  000454476. със седалище и 
адрес на управление -  община Асеновград, село Тополово, ул. „II. К. Яворов” №
8. представлявано от Галина Янкова Милева в качеството й на директор, 
училищоото наричано накратко ..Выложнгел” . от една страна.

И

2. ЕТ „Хаир- Рамадан Наймов“ , вписана каго едноличен търговец в Търговския 
регистър към Агенцията по вписванията с Е* ИК 115723951. със седалище и адрес 
на управление: община Асеновград. гр.Асеновград, ул. ..Бялата Воденица“ №  25. 
наричано накратко Изпълнител, от друга страна.

С ГРМ Ш ТЕСЕ СПОРАЗУМЯХА 11 СЛЕДНОТО:

I. ПРЕДМЕТ Н А ДОГОВОРА

4.1. I. (I) Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да приготвя, доставя и 
раздава закуски на учениците от Основно училище „Отец Паисий“ , с. Тополово от 
пьрви до четвърти клас. за цена. при условия и срокове, договорени в настоящия 
договор и по предложени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, утвърдени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  
менюта, съобразени с действащото законодателство н специфични изисквания за 
приготвяне па храна за ученици и по-специално с предвидените рецепти в сборника 
рецепти за ученическо столово хранене, издателство Техника. 2012 г.. одобрен с писмо 
№  74-01-73/28.06.2012 г. на МЗ, които Възложителят се задължава да заплаща по 
уговорени по-долу цени.

(2) М е н ю т а  за приготвяните и доставяни закуски се изготвят от Изпълнителя 
ежеседмично и се представят за одобрение от Възложителя до предпоследния работен 
ден от седмицата, преди тази. за койго се отнасят. Възложителят одобрява менюто в 
срок до следващия работен ден от представянето му. Възложителя! има право да 
извършва промени в одобрено меню. като уведоми Изпълнителя 1 (един) ден. преди 
деня на доставката на менюто с внесените промени.

(3) Ишълннтелят се задължава да приготвя закуски, които да отговарят на 
изискванията на Наредба № 37/21.07.2009 на Министерство на здравеопазването за 
здравословни го хранене на учениците. Наредба №  9/16.09.2011 г. на Министерство на 
земеделието и храните за специфичните изисквания към безопасността и качеството на 
храните, предлагани в детските заведения и училищата. Наредба № 23/19.07.2005 г. за 
физиологичните норми за хранене на населението на Министерство на 
здравеопазването: Наредба №  5 за хигиената на храните от 25.05.2006 на Министерство 
на земеделието и храните. Възложените 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 от РИОКОЗ.
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(4) Изпълнителят се задължава ла извършва доставки на закуски по фафик , 
определена по утвърденото меню и количество в заявка на Възложителя, подадена до 
Изпълнители до 12:00 часа в лени нрели доставката. Заявките ще се изпращат 01 
представител на Възложителя.

(5) Началният час за хранене на учениците всеки ден е 14:1$ ч. до 14:30 часа.

II. СРОК НА ДОГОВОРА
Чл. 2. Този договор се сключва за срок от 40 прогнозни учебни дни през, които ще се 
получават закуски, разпределени в периода от 03.01.2018 г. до 31.05.2018 г.

III. ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ
Чл. 3. (1) Изнълннтеля! приготвя и доставя на Възложителя закуски на единична 
стойност от 0.80 лв. с ДДС.
(2) Възложителят заплаща цената за съответното заявено от него количество 
доставени закуски до 10 (десет) дни след получаване на фактура от Възложители. 
Фактурата се издава на месечна база до 5-то число на месеца следващ този. за който се 
отнася фактурата.
(3) Единичната и общата цена на закуските, к о я т  Възложителя 1 приема да заплати, е 
следната в зависимост от броя на учениците и броя на прогнозните дни:

Врой ученици от 1- IV клас 78
Врой прогнозни учебни дни ^40
Единична цена на закуска с ДДС 0.80 лв.
Обща стойност е ДДС 2 496лв.

(4) И цената по предходната алинея е включена и стойността на разходите по 
опаковката и транспортните разходи за доставката до мястото на изпълнение и 
разходите за раздаването на закуските на учениците.
(5) Всички плащания Възложителят извършва с платежно нареждане по банковата 
сМетка на Изпълнителя
IИЛГЧ -  ВС76СЕС В9790Ю13697800.
В1С - СЕС В В С ^
Централна кооперативна банка АД
(6) Изпълнителят гарантира изпълнението на договора по цени. посочени в същия, за 
целия срок на договора.

IV. СРОК, ВРЕМ Е И М ЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 4. (I) Изпълнителят приготвя закуските, предмет на настоящия договор, и доставя 
същите, в срок не по-късно ог 10 минути преди началния час за хранене, обявен 01 
Възложителя по чл. 1. ат. 5 от настоящия договор
(2) Закуските се раздават на учениците от 14:15 часа до 14:30 часа. като за целта 
Изпълнителят ползва безвъзмездно определеното за това помещение.

V. ОПАКОВКА И МАРКИРОВКА



Чл. 5. ( I ) И шълннтелят транспортира храна в опаковки за еднократна употреба. които 
осигуряват съхранението и от вредни външни въздействия, в състояние годно за 
консумиране и запазват температурата и хранителните и органолептнчните й качества.
(2) Пакетираните храни трябва да са поставени в кашони (касетки) и да имат 
указателни етикети, чиято маркировка да съдържана следното:

а/ името на И игьлнителя. така както е посочено в договора: 
б/датата на приготвяне на храната и трайността и.

(4) Ишълннте.тят носи гтьлна имуществена и неимуществена отговорност за вреди 
причинени от некачествена храна.

VI. ПРАВА II ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл. 6. (I) Изпълннгелят има право да получи цената на доставените закуски *а 
учениците в размер, по начин и в сроковете, определени в раздел III от гози договор.

(2) Изпълнн гелят се задължава:
I. Да извършва доставка на закуска за всички ученици от I до IV клас 

включително.
^  2. Да раздава закуските по начина и в мястото, определени в настоящия договор.

3. да доставя на Възложителя заявеното от него количество закуски ежедневно 
само в учебните дни за периода по чл. 2 и в срока за доставка по чл. 4. ал. I от 
настоящия договор.

4. Закуските да са от следните I руни:
- сандвичи с мсса, риба нлн яйца;
- сандвичи с млечни продукти /енренедаш кавал, извара/;
- тестени закуски с ограничено в .т а н с  на мазннн - Панкин с млечна, 

)с.1еич>кова ii.ni местна плънка, пици, сиренкн, кнф.ш -  не повече <и два дни 
седмично;

- плод -  два днп седмично от сметните видове: ябълки, круши, банани, 
мандарини и портокали;

5. Х лябы  и сандвичите да е поне два пъти ръжен i i . h i  пълно{ьрнесг;
6. Грам аж ы  на закуските н техните компоненти да бъде съобразен с 

рецепту рите в „  Сборник рецепти 1а ученически столове н бн»фетн",\р.Ю руков и 
еъавторИ'НЗд." Техника „  2002 г., който сборник е одобрен от М3 е писмо №33-17- 
140/29.11.20011.

7. Месата и колбасите не зрябва да са тлъсти, а млечните продукти трябва 
ла са с намалена масленост;

8. Храните предлагани *а за клека да бъдат произведени в деня на 
консумация;

9. до 5 (пето) число на месеца, следващ месеца, за който се отнася, да предава 
необходимите фактури и други счетоводни документи.

(3) И зпълннтелнт е длъжен при поискване да представя сертификат за качество от 
РИОКОЗ за доставените на хранителни продукти от животински произход.

VII. ПРАВА II ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ  
Чл. 7. (1) Възложи телят има право:
I. да получи приготвените закуски, предмет на този договор в сроковете, в заявеното 
количество и по цени. определени в настоящия договор:
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2. ла лава задължителни указания на Изпълнителя за промени и нрелложенитс 
месечни менюта, като може ла променя комбинациите от закуски в тях съгласно 
процедурата по чл. Кал. 2 от настоящия договор.
(2) Възложителят се задължава:
1. ла шплати реално доставената храна в срок и по цена. съгласно условията на 
настоящия договор.
2. ла получи храната на уговореното място и да я прегледа.

VIII. ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИИ
Чл. 8. (I) Ишълннтелят гарантира качеството и количеството на доставяната готова 
храна.
(2) В случай, че при завеждане в дневника за входящ контрол за приетите и опаковъчни 
храни съответното количество закуски. Възложителят установи разлика в броя 
(грамажа) на шявеиите закуски и броя (грамажа) на закуската, указани върху съда *а 
транспортиране, той о тр авя  писмено искане до Ишълнигеля 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 ла бъдат 
констатирани при обикновен оглед, проби от храната се предоставят от Възложителя и 
от Изпълнителя в лаборатория на РИОКОЗ за становище, като и двете страни по 
договора се задължават да приемат получените лабораторните резултати. За целта 
Ишълнигеля се задължава да предоставя по една закуска ежедневно за съхранение ог 
24 часа на Въ гложигеля. без да получи заплащане за нея.
(4) Когато отклоненията в качеството са толкова големи, че я нравят негодна за 
консумиране. Ишълннтелят доставя до 2 (два) часа нова закуска, каго в този случай 
както некачествената. 1ака и доставената повгорно храна е за сметка на И шълннтеля.

IX. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ
Чл.9. (1) В случа»! на забава на изпълнението за плащане от страна на Възложителя, 
гой лължи на И шълннтеля законна лихва за забава върху стойността на забавеното 
плащане.
(2) В случай, че Изпълнителят забави с повече от 30 минути изпълнението на 
задължението си за доставяне на закуска в точно определеното в настоящия договор 
време. Възложителят има право да избира между следните две възможности:

-  ла развали съответната забавена заявка по договора, без да дава подходящ срок 
за изпълнение, понеже задължението но настоящия договор за доставка на 
закуска трябва да бъде извършено непременно в уговореното време.
или

-  да получи неустойка за забава в размер на 10 % от стойността на забавената 
доставка. Неустойката се приспада всеки месец от стойността на издадената от 
Ишълнигеля фактура.

(3) В случай че Възложителят развали настоящия договор в резултат на неизпълнение 
на някое от задълженията на Ишълннтеля. то Ишълннтелят дължи на Възложителя 
неустойка за разваляне на договора в размер на 30 % от възнаграждението по договора.
(4) Възложителят запазва правото си да търси обезщетение за вреди по общия ред. ако 
I яхна та стойност е по-голяма от изплатените неустойки по реда на този раздел.
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X. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
4.1. 10. ( I ) Договорът се прекратява:

1. с изтичане на неговия срок:
2. предсрочно по взаимно съгласие на двете страни:
3. с едностранно известие от страна на Възложителя, в случай, че Изпълнителят 

системно (три или повече пъти) извършва доставки в отклонение от предвиденото 
количество и качество:

4. в случаите по чл. 9. ал. 2 от настоящия договор.
(2) Въ*л«>ж1и е .1и 1 може да прекрати договора, ако в резултат на обективни 
обстоятелства, възникнали след сключването му. не е в състояние да изпълни своите 
задължения.

XI. ДРУГИ УСЛОВИЯ
4.1. II. Всяко уведомление, искане, съгласие, одобрение, фактура или друго 
съобщение, адресирано до страна по настоящия договор има действие от момента на 
получаването му и се извършва в писмена форма, като се връчва лично срещу разписка, 
итпраща се с препоръчана поша или куриерска служба на регистрирания адрес на 
страната, посочен по-горе или на дру? адрес, предоставен писмено от едната страна на 
другата. Всички тези уведомления и съобщения се считат за връчени на датата на 
получаването им от адресата.

Чл. 12. (1 > Договорът може да бъде изменян само по взаимно съгласие на страните.
(2) Измененията на настоящия договор имат действие само ако са направени в писмена 
форма, не противоречат на действащото законодателство и са надлежно подписани от 
или от името па Възложителя и на Изпълнителя. Под „изменения“ се разбира всяко 
изменение, допълнение, заличаване или заместване.

Чл. 13. Страните по настоящия Договор ще решават споровете, възникнали по време на 
неговото изпълнение, по пътя на преговорите, а в случай на непостиганс на 
споразумение -  по съдебен ред.

4.1. 14. Неуредените в настоящия Договор въпроси се подчиняват на разпоредбите на 
дейегвуващи към момента на сключване и изпълнение на договора норми на 
(Ърговското и гражданското законодателство на Република България.

Настоящия! договор се изготви и 
един за всяка от страните.

Възложителя:......

Счетоводител : .........................
6 Керана Добрева

подписа в два еднообразни екземпляра - по

За
\
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