ДОГОВОР
Днес,16 .04.2018 година, в гр. София, на основание чл.194 от Закона за обществени поръчки,
се сключи настоящият договор за възлагане на обществена поръчка между:
1 4 ДГ СЛЪНЧО, с. Владая, СО - район „Витоша”, ул. „Ела” №6, представлявано от Румяна
Петрова Капланова, БУЛСТАТ 121571761, в качеството на директор, наричан по-долу за краткост
„ВЪЗЛОЖИТЕЛ”, от една страна,
и
2 ПАНДА – И.П. ЕООД, със седалище и адрес на управление: .гр.София, бул. Професор
Цветан Лазаров № 33, ет.3, ап.10, вписано в Търговския регистър към АВ с ЕИК 131318482, тел.
02/89745988, факс:02/ 9783517 представлявано от Ирина Павлова Браниславова, в качеството на
управител., определен за изпълнител след проведена процедура за възлагане на обществена поръчка
по реда на гл.26 от ЗОП – наричан/о по-долу за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ“, от друга страна.
Страните се споразумяха за следното:
I.
ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да доставя хранителни продукти
съгласно Техническата спецификация - Приложение №1, представляващи неразделна част от
настоящия договор и по писмените заявки на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - краен получател на доставките,
срещу заплащане на цената, посочена в Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - Приложение
№2, също неразделна част от настоящия договор, и съгласно подробно уговорените условия подолу в настоящия договор.
II.
СРОК НА ДОГОВОРА
Чл.2. Договорът е със срок на действие една година или до достигане на прогнозната
стойност и влиза в сила считано от16.04.2018 година.
III.
ЦЕНИ. ЦЕНООБРАЗУВАНЕ И ПЛАЩАНЕ
Чл.З. Доставната цена за хранителните продукти включва ДДС и всички разходи по
доставката, франко складовете на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на адрес 4 ДГ Слънчо, с. Владая, СО - район
„Витоша”, ул. „Ела” №6.
Чл.4. Заплащането на доставените хранителни продукти се извършва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в
срок до тридесет дни след приемане на доставката от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и представяне на надлежна
фактура, издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, по банков път по следната банкова сметка /в лева/:
При банка Уни кредит бул банк; IBAN BG46UNCR96601016396407; BIC UNCRBGSF
IV.
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ при подписване на договора представя гаранция за изпълнение, в
размер на 1 000 /хиляда/ лева.
Чл.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава, да издава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ фактура за всяка
извършена доставка съгласно изискванията на действащото българско законодателство.
Чл.7. /1/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ доставя хранителните продукти /наричани още „стоки/те“/ с
етикети на български език, които да съдържат информация за вида на стоката, качеството, датата на
производство, срокът на годност, произход и идентичност, франко сладовете на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и
съгласно заявката му, в рамките на работното време.
/2/ Опаковката на стоките да е подходяща за ръчна и механизирана товаро-разтоварна
дейност.
/3/ Доставката на хранителни продукти да се извършва при строго спазване на санитарно-

хигиенните изисквания за транспортните средства, придружени със съответните удостоверения за
регистрация, издадени от компетентните органи съгласно действащото българско
законодателство.
/4/ Стоката се доставя, придружена от: стокова разписка/търговски документ, съдържащ
номер на партида, регистрационен номер на предприятието и др. изискуеми реквизити съгласно
действащите нормативни изисквания и санитарно-хигиенни предписания.
/5/ При доставка в складовете на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ стоката да се придружава от лице,
упълномощено да се подписва от името на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ приемо-предавателен документ 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.
Ако открие, че стоката не е безопасна за консумация, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:
 да изтегли от складовете на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 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.
/2/ През срока на годност съгласно БДС, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за несъответствие на
заявените качества на хранителните продукти, при правилно съхранение от страна на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, респ. неговите работници/ служители, като е длъжен за своя сметка да
отстрани недостатъците и увредите в срока за реакция по рекламации.
Чл.9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава, по искане от страна на упълномощени от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ контролни органи и лица, да осигури достъп до складовете си за извършване на
проверка на качественото състояние на стоките, подлежащи на доставка по настоящия договор.
Чл.10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи цената за доставените хранителни продукти
съгласно подробно описаното в раздел III на настоящия договор. Договорената цена е окончателна
и не подлежи на актуализация за срока на настоящия договор.
V.
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл.11. /1/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, респ. упълномощените от него служители, приемат доставяните
стоки в складовете срещу стокова разписка или търговски документ, съдържащ вида на доставяния
хранителен продукт, количество, номер на партида, регистрационен номер на предприятието и др.
изискуеми реквизити, след оценяване на съответствието й с изискванията на договора и
нормативните актове, което се удостоверява от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ чрез представяне на документите,
посочени в чл.7 от настоящия договор.
/2/ При наличие на мотивирани възражения от упълномощените представители на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, същите могат да откажат да приемат стоката, за която не са представени
документи по чл.7 от настоящия договор, както и ако стоката не отговаря на изискванията на
Системата за управление на безопасност на храните, БДС, EN ISO 22000:2005 /или еквивалент/
съгласно т.56 от ДР на Закона за храните, съгласно условията на договора.
/3/ При възникване на спор относно качеството на доставената стока, контролни проби се
вземат от оторизиран съгласно закона орган, в присъствието на представители на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, упълномощени от тях лица, по възможност още в същия ден
на доставката, но не по-късно от следващия работен ден. За арбитражен и разрешаващ спора ще се
счита протокола от анализа на оторизирания орган /Дирекция контрол по храните към МЗХ,
Дирекция по растениевъдство и контрол на качеството на пресните плодове и зеленчуци към M3,
БАБХ, РЗИ, оторизирана лаборатория/, като разходите за това са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл.12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право във всеки един момент от изпълнението на договора да
извършва проверка чрез оторизирани контролни органи в обектите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и
складовете – място на доставката, относно качество, количества, стадии на изпълнение, технически
параметри и др. на стоките, без това да пречи на оперативната дейност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл.13./1/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на рекламация в случай, че доставена стока е опасна

за здравето и безопасността на потребителя, след представяне на протокол за изпитване от
оторизиран орган.
/2/ При откриването на скрити дефекти на стоката, за които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е знаел и не
е могъл да узнае при приемането й, същият е длъжни незабавно да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да иска заменяне на дефектната стока с нова или връщане на част от
цената, ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е действал добросъвестно и не е изпълнил задълженията си,
посочени в договора и предписани от закона.
Чл.14. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да съхранява предадения с доставката амбалаж на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ /пластмасови касетки и/или кашони и др. такива/ и след освобождаването му да го
връща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ посредством във вида, в който е получен. При установяване на липса
и/или унищожаване на доставения амбалаж, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи обезщетение в размер на
левовата равностойност на невърнатия амбалаж, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да потърси
регресна отговорност от своите работници/служители и/или трети лица, виновни за липсата/
унищожаването на амбалажа.
Чл.15. /1/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, чрез упълномощен от него служител/и, е длъжен да представя
писмена заявка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всеки четвъртък, до 16:00 часа за необходимата доставка за
следващата седмица.
/2/ Заявката следва се предоставя по електронен път и се изготвя по предварително съгласуван
между страните образец, като съдържа подробно описание на заявените артикули и график за
доставката им.
VI. РЕКЛАМАЦИИ И САНКЦИИ
Чл.16. /1/ Страните имат право да прекратят договора в случай на неизпълнение, при
условията и по реда, предвидени съгласно действащото българско законодателство.
/2/ В случай на виновно прекратяване на договора неизправната страна дължи на изправната
неустойка за претърпените вреди в размер на 3% /три процента/ от стойността на договора.
/3/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ осъществява правото си по предходната алинея чрез задържане на
гаранцията за изпълнение, представена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при сключване на договора.
Чл.17. /1/ При забава на доставките от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, заявени при условията на
настоящия договор, той дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на: 3% /три процента/ от
стойността на доставката за всеки просрочен ден, но не повече от 9% /девет/ процента от
стойността на недоставената в срок стока.
/2/ Ако забавата продължи повече от три дни, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да отправи
писмено предупреждение до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за разваляне на договора, като това не ограничава
останалите му права в случай на неизпълнение съгласно настоящия договор и закона.
/3/ При забава или непредаване на заявките по уговорения в договора ред, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
не е длъжен да извърши доставката в указаните срокове и има право да поиска
потвърждаване/извършване на заявката по надлежно уговорения ред от упълномощения за това
служител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Чл.18. /1/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва правото на рекламация и отказ от плащане на
доставка при установяване на отклонения в количеството и/или качеството на доставените
хранителни продукти, въз основа на представените анализи съгласно условията на договора, като
всички произтичащи от това неблагоприятни последици са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
/2/ При установяване на неизпълнение, вкл. неточно, некачествено изпълнение на три или
повече доставки, заявени при условията на настоящия договор, в рамките на един месец,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали договора.
/3/ При възникване на спор относно качеството на стоката, за арбитраж ще се счита анализа на
акредитирана лаборатория, който ще бъде основание за предприемане на действия от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай на отказ от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за подмяна на стоката.

VII.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.19. Този договор се прекратява в следните случаи:
1.По взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;
2.С едномесечно писмено предизвестие, отправено от изправната до неизправната страна, в
случай на виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора;
3.С изтичане на срока на договора или с достигане на предвидената стойност;
4. При констатирани нередности и/или конфликт на интереси – с изпращане на едностранно
писмено предизвестие от Възложителя до Изпълнителя;
5. С окончателното му изпълнение;
6. В други случаи, уредени в закона.

VIII.
ДРУГИ УСЛОВИЯ
Чл.20. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, чрез упълномощеното лице съгласно чл.15 от договора, може да
променя определените количества в седмичните заявки в зависимост от реалните потребности на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, но не по-късно от 24 часа преди съответната доставка, като писмено или по
телефон/факс уведоми за това ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл.21. Освен ако изрично не е уговорено друго в настоящия договор, всички съобщения или
уведомления между страните ще бъдат извършвани в писмена форма, която ще се смята за
спазена и при отправянето им по факс. Съобщенията следва да се адресират, както следва:
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
4 ДГ СЛЪНЧО, с. Владая, СО - район „Витоша”, ул. „Ела” №6
ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
„ПАНДА И.П. ЕООД“ , гр.София, бул.“Цветан Лазаров“ № 33, ет.3 ,офис 10
В случай на промяна на горните данни за кореспонденция, страната незабавно
уведомява другата за съответната промяна. В противен случай, съобщение, изпратено на
посочените в договора адреси/ данни за контакт, ще се смятат за надлежно връщени на
съответната страна.
Чл.22. /1/ Никоя от страните по този договор няма право да прехвърля изпълнението на
своите договорни задължения или да делегира права по тях на трети лица, които не са страна по
договора, освен в изрично предвидени от закон случаи.
/2/ Разпоредбата на ал.1 не се отнася за случаите на промяна на правния статут на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ/ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Чл.23. За неуредените въпроси по настоящия договор ще се прилагат разпоредбите на Закона
за задълженията и договорите, Търговския закон и другите относими нормативни актове съгласно
действащото българско законодателство.
Чл.24. Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по изключение, при
условията на чл.43, ал.2 от ЗОП.
Чл.25. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи
от този договор, на трета страна, освен в случаите по чл.43, ал.7 от ЗОП.

Настоящият договор съдържа 4 броя страници, като неразделна част от него са и следните
приложения:
1.Техническа спецификация на хранителните продукти – Приложение №1.
2.Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – Приложение №2.
Договорът се състави и подписа в два едноообразни екземпляра - по един за всяка от страните.
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

п

ИЗПЪЛНИТЕЛ: п

