ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.06
„Подобряване на качеството на образованието в
средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на
учебния процес“
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

ДОГОВОР
Днес 29.12.2014 година, в град Айтос, между
1. Средно общообразователно училище „Никола Вапцаров”, ЕИК 000042469 с
административен адрес в гр. Айтос, ул. „Дим. Зехирев” № 58, представлявано от Директора – Анка
Атанасова Желязкова и старши счетоводител – Анна Тодорова Димитрова, от една страна,
наричано по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ и
2.“ДЕСИЙ“ ЕООД, седалище и адрес на управление гр. Айтос, ул. „Лозенград“ №4, ЕИК
200377455, представлявано от Иван Йорданов Иванов, от друга страна, наричано по-долу
ИЗПЪЛНИТЕЛ, на основание Решение №.333 / 12.12.2014г. на Директора на СОУ „Никола
Вапцаров” и чл.41 от Закона за обществените поръчки се сключи настоящият договор за следното:
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл.1. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извърши срещу възнаграждение
следното: Доставка на готови единично опаковани закуски за ученици от СОУ "Никола Вапцаров"
гр. Айтос по позиции: Позиция № 1: Приготвяне и доставка на сутрешна закуска за ученици от I
до IV клас,
ІІ. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл.2. Изпълнителят се задължава да осъществява доставка на готови единично опаковани
закуски за ученици от СОУ "Никола Вапцаров" гр.Айтос в срок от 05.01.2015 год. до 23.12.2015
год. включително;
III. КАЧЕСТВО
Чл.3. Доставена храна трябва да отговаря на изискванията за качество, количество, вид и
етикиране всички изисквания на Закона за храните; Наредба № 9 от 16.09.2011 г. за специфичните
изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и
училищата; Наредба № 37 от 21.07.2009 г. за здравословно хранене на учениците; Наредба № 16 от
28.05.2010 г. за изискванията за качество и контрол за съответствие на пресни плодове и
зеленчуци; Наредба № 5 от 25.05.2006 г. за хигиената на храните; Наредба № 23 от 19.07.2005 г. за
физиологичните норми за хранене на населението; Наредба № 8 от 16.04.2002 г. за изискванията
към използване на добавки в храните, „Сборник рецепти за ученическите столове и бюфети“
одобрен от Министерството на здравеопазването с писмо № 74-01-73 от 28.06.2012 г. като
ръководство за внедряване на здравословните принципи в организираното хранене на децата в
ученическа възраст, както и с цялата действаща нормативна уредба в националното и европейско
законодателство относно производството, преработката и търговията с хранителни продукти.
Чл.4. Доставяните закуски трябва да се приготвят в обекти, регистрирани по чл.12 от
Закона за храните.
Чл.5. Всяка партида закуски трябва да се придружава от документ, удостоверяващ
произхода на храната, и документ за качество и безопасност.
IV. СТОЙНОСТ НА ДОГОВОРА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл.6. Цената на доставена опакована закуска за един ученик за едно хранене е в размер на
0,33 (тридесет и три стотинки) лева без ДДС.
Инвестира във вашето бъдеще!
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Чл.7. Посочената по-горе цена е крайна, като в нея се включват всички разходи на
Изпълнителя, в това число разходи за закуската, разходи за транспорт и доставка, разходи за
опаковане, консумативи, разходи за трудови възнаграждения, както и всякакви други разходи,
които могат да възникнат.
Чл.8. (1) Посочената по-горе цена е окончателна и не подлежи на промяна през целия срок
на договора.
(2) Всички разходи, надвишаващи договорната стойност, включително непредвидени
работи са за сметка на Изпълнителя.
Чл.9. Плащането ще се извършва в лева по банков път, след представяне на фактура и отчет
от страна на Изпълнителя, до 15то число на следващия месец.
V. МЯСТО И СРОКОВЕ ЗА ДОСТАВКА
Чл.10.(1) Мястото на изпълнение на договора е СОУ "Никола Вапцаров" гр.Айтос, ул. Дим.
Зехирев” № 58.
(2) Доставката на закуски следва да се осъществява всеки учебен ден от седмицата, до 8:00
ч. в съответния ден;
(3) Доставката на закуски ще се извършва със собствен транспорт на Изпълнителя, със
МПС, регистрирано в ОДБХ, респективно в РЗИ.
VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл.11.(1) Изпълнителят се задължава:
1. да доставя закуски приготвени при спазване изискванията за хигиена, качество и
енергийна стойност на храната, както и разнообразие на видовете закуски съобразно нормите за
хранене на ученици;
2. да доставя закуски, отговарящи на изискванията за грамаж, вкусови качества и
технологични изисквания за приготвяне на храни и добър външен вид;
3. да приготвя закуските от висококачествени продукти, несъдържащи вредни за
здравето примеси и добавки;
4. да приготвя закуските, съгласно одобрените от медицинското лице на
Възложителя менюта, като в случай, че се наложи промяна на менюто, да съгласува същото.
5. да уточни броя ученици, за които ще трябва да се доставя закуска, с директора на
училището или с определен от него служител един учебен ден преди извършването на доставката,
6. да следи закуската да се приготвя не по-рано от 12 часа преди доставката, да не се
допуска доставка на закуска, приготвена извън упоменатия срок.
7. да доставя всеки учебен ден закуската в срока, посочен в чл.10;
8. да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ готовата закуска в местата на доставка;
9. да доставя закуската в съдове за многократна или еднократна употреба, закуската
трябва да бъде единично опакована и етикирана;
10. да доставя готовата закуска със собствен транспорт, който следва да отговаря на
хигиенните изисквания за транспорт на хранителни продукти;
11. да представя документ за качество за доставената закуска;
12. в случай на необходимост да представя документи за произход на вложените в
закуската продукти, както и контролна порция закуска от предния храноден;
13. да гарантира пълна подмяна на приготвената закуска с констатирани отклонения
от качеството. Време за реакция след рекламация е 40 (четиридесет) минути.
Инвестира във вашето бъдеще!
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14 Да доставя ежедневно безвъзмездно 6 бр. закуски за деца в неравностойно социално
положение.
(2) Изпълнителят гарантира качеството на закуската, предмет на договора.
(3) Изпълнителят носи пълната отговорност за качеството на закуската, предмет на
договора.
Чл.12. Изпълнителят се задължава да извърши доставката на закуската, като организира
цялостния процес в съответствие с действащата нормативна уредба в Република България,
действащите норми по здравословни и безопасни условия на труд и указанията на възложителя.
Чл.13. Изпълнителят няма право да се позовава на незнание и/или непознаване на предмета
на договора и нормативната база, с оглед освобождаване или намаляване отговорността си за лошо
изпълнение/неизпълнение;
Чл.14.(1) Изпълнителят е длъжен да изпраща фактура в оригинал ежемесечно, за
доставките, извършени през предходния месец, съгласно направените ежедневни заявки. Заедно с
фактурата се предоставя месечен отчет на извършените доставки, подписан и подпечатан от
Възложителя.
(2) Изпълнителят има право да получи уговорената цена, съгласно условията и реда,
определени в настоящия договор.
Чл.15. Изпълнителят има право да иска от Възложителят необходимото съдействие за
осъществяване на доставката.
Чл.16.(1) Изпълнителят се задължава да не разпространява по никакъв начин сведения и
факти, станали му известни при изпълнение на настоящия договор, а именно:
1. от информационната система на Възложителя;
2. за пропускателния режим;
3. контрола на достъп;
4. видеонаблюдение и противопожарно известяване;
5. физически и софтуерни мерки за сигурност;
(2) Изпълнителят се задължава в срок от 5 (пет) работни дни да уведомява писмено
Възложителя за всички настъпили промени на обстоятелствата, имащи отношение към
изпълнението на настоящия договор, в това число и промяна на обекта, от където се
доставя/приготвя храната, и/или промяна на МПС, с което се осъществява доставката.
Чл.17. Изпълнителят няма право да наема подизпълнители.
VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл. 18. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
1. да осигури медицинско лице, което заедно с Изпълнителя или негов представител да
одобрява менюто на доставените храни, както и да съгласува менюто в случай на наложителна
промяна на същото;
2. да уточни броя ученици, за които ще трябва да се доставя закуска, с Изпълнителя един
учебен ден преди извършването на доставката,
3. да приема закуската чрез упълномощено от него лице, което да проверява количеството и
качеството на приетата храна и прави рекламации при необходимост;
4. да не допуска трети лица да извършват действия, които да пречат на работата на
изпълнителя;
5. да окаже необходимото съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на договора.
(2) Възложителят има право да контролира съответствието на приготвяната закуска с
предварително зададеното меню, както по отношение на вложените продукти по калкулация, така
Инвестира във вашето бъдеще!
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и по отношение на качеството, технологията на приготвяне и грамажа на единичната закуска и/или
обедна порция.
(3) Възложителят има право да извършва контрол за качеството на приготвяната храна,
вложените продукти и спазване на поетите с договора ангажименти и изискванията за
здравословно, рационално и диетично хранене чрез упълномощени за целта лица.
Чл.19. Възложителят има право да прави промени в подаденото меню само по изключение
и то само ако са подадени два дена предварително в офиса на Изпълнителя
Чл.20. Възложителят може изисква от Изпълнителя да осъществи доставката в срок и без
отклонения.
Чл.21. Възложителят е длъжен да заплати на Изпълнителя съответното възнаграждение за
доставената закуска в срок и ред, определени в настоящия договор.
Чл.22. Възложителят има право по всяко време да проверява изпълнението на доставката.
Проверката се извършва от определени от Възложителя длъжностни лица.
Чл.23. Възложителят не носи отговорност за действия или бездействия на Изпълнителя, в
резултат на които възникнат:
1.Смърт или злополука, на което и да било физическо лице осъществяващо
дейности, свързани с възложеното по настоящия договор;
2. Загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество вследствие изпълнение
предмета на договора през времетраенето на осъществяването на възложеното.
VIII. ОТГОВОРНОСТ И НЕУСТОЙКИ
Чл.24.(1) При забава на всяка отделна доставка до:
а) 15 (петнадесет) минути, след изтичане на крайните часове, посочени в чл.10 от договора
Изпълнителят дължи на Възложителят неустойка в размер на 2 /два/ % от дължимата сума за
конкретната доставка за деня на забавата.
б) 30 (тридесет) минути, след изтичане на крайните часове, посочени в чл.10 от договора
Изпълнителят дължи на Възложителят неустойка в размер на 5 /пет/ % от дължимата сума за
конкретната доставка за деня на забавата.
в) 60 (шестдесет) минути, след изтичане на крайните часове, посочени в чл.10 от договора
Изпълнителят дължи на Възложителят неустойка в размер на 20 /двадесет/ % от дължимата сума
за конкретната доставка за деня на забавата.
(2) Забава на доставката на закуска с повече от 60 (шестдесет) минути след изтичане на
крайните часове, посочени в чл.10, ал.1 от договора, се сичта за неизпълнение на доставката, като
в този случай Изпълнителят дължи на Възложителят неустойка в размер на 100 /сто/ % от
дължимата сума за конкретната доставка за деня на забавата.
(3) В случай на неизпълнение, в това число и по смисъла на ал.2, на доставка на закуска 3
(три) или повече пъти, Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка в размер на стойността на
доставената храна на предходния месец (предходен на последното неизпълнение месец). В тази
хипотеза договорът може да бъде прекратен едностранно от Възложителя с писмено уведомление
и без предизвестие.
(4) Забавеното изпълнение и/или неизпълнението се удостоверяват в констативен протокол,
изготвен от Възложителя, или определение от него лица. Копие на протокола се
изпраща/предоставя в рамките на 2 (два) работни дни на изпълнителя.
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Чл.25.(1) При несъответствие на приготвената закуска с изискванията на договорените
менюта, Закона за храните; Наредба № 9 от 16.09.2011 г. за специфичните изисквания към
безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата; Наредба №
37 от 21.07.2009 г. за здравословно хранене на учениците; Наредба № 16 от 28.05.2010 г. за
изискванията за качество и контрол за съответствие на пресни плодове и зеленчуци; Наредба № 5
от 25.05.2006 г. за хигиената на храните; Наредба № 23 от 19.07.2005 г. за физиологичните норми
за хранене на населението; Наредба № 8 от 16.04.2002 г. за изискванията към използване на
добавки в храните, „Сборник рецепти за ученическите столове и бюфети“ одобрен от
Министерството на здравеопазването с писмо № 74-01-73 от 28.06.2012 г. като ръководство за
внедряване на здравословните принципи в организираното хранене на децата в ученическа
възраст, както и с цялата действаща нормативна уредба в националното и европейско
законодателство относно производството, преработката и търговията с хранителни продукти,
Възложителят има право на рекламация и неустойка в размер на 100 /сто/ % от дължимата сума за
конкретната доставка за деня на рекламацията. Едновременно с това Изпълнителят е длъжен да
осъществи подмяна на доствената закуска, като време за реакция след рекламация е 40
(четиридесет) минути.
(2) При несъответствия в показателите за качество на закуската, установени с акт, издаден
от оправомощена контролна организация, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 100 /сто/ %
от дължимата сума за конкретната доставка за деня на доставка на некачествената храна.
(3) В случай, че са осъществени 3 (три) или повече пъти рекламации и/или 3 (три) или
повече пъти е установено несъответствия в показателите за качество на закуската с акт, издаден
от оправомощена контролна организация, Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка в
размер на стойността на доставената храна на предходния месец (предходен на последното
несъответствие и/или рекламация месец). В тази хипотеза договорът може да бъде прекратен
едностранно от Възложителя с писмено уведомление и без предизвестие.
(4) Рекламации по качеството и количеството на доставената закуска могат да се правят
само в деня на нейното получаване до часовете, предвидени за консумация. Рекламациите се
удостоверяват в констативен протокол, изготвен от Възложителя, или определени от него лица.
Копие на протокола се изпраща/връчва в рамките на 2 (два) работни дни на изпълнителя.
Чл.26. При неизпълнение на задължението си за плащане в договорените срокове по
настоящия договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на законната лихва от деня на
забавата.
Чл.27.(1) Плащането на договорените и дължими неустойки се извършва чрез прихващане
на насрещни парични задължения на Възложителя, когато има такива, като се започва от
дължимото възнаграждение по договора, а след неговото изчерпване – от гаранцията за
изпълнение.
(2) За извършване на прихващането Възложителят прави писмено изявление до
Изпълнителя. Двете насрещни задължения се смятат за погасени до размера на по-малкото от тях
от деня, в който прихващането е могло да се извърши.
(3) Когато в случаите на предходните алинеи сумите не са достатъчни Изпълнителят
превежда остатъка от дължимите неустойки в определен от Възложителя срок и по посочена от
него банкова сметка.
Чл.28. Всяка от страните запазва правото си да търси по съдебен ред обезщетение за вреди,
когато действително причинената вреда е по-голяма от уговорената в настоящия договор
неустойка.
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IХ. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА
Чл.29. Изпълнителят представя 515,69 (петстотин и петнадесет лв и шестдесет и
девет стотинки) лева под формата на парична сума, като гаранция за изпълнение на договора в
размер на 3 % от стойността на обществената поръчка, която се освобождава след неговото
приключване.
Х. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл.30. Настоящият договор се прекратява:
-по взаимно съгласие на страните, изразено писмено;
-с двумесечно писмено предизвестие от всяка от страните;
-с едностранно писмено изявление на Възложителя, когато другата страна не изпълни свое
задължение по договора, съгласно договореното в Глава VIII от настоящия договор;
-с изтичане на срока по договора;
-при смърт или поставяне под запрещение/заличаване на изпълнителя;
-при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на договора;
-с едностранно едномесечно писмено предизвестие на възложителя, ако в резултат на
обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения;
ХI. ОБЩИ УСЛОВИЯ
Чл.31. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията,
произтичащи от този договор.
Чл.32. Изменение на настоящия договор се допуска само в случаите, предвидени в Закона
за обществените поръчки.
Чл.33.(1) Всички съобщения до Изпълнителя, засягащи отношенията по настоящия
договор, се изпращат на следния, посочен от него адрес: гр. Айтос, ул. „Лозенград“ №4, тел.
0899916510, факс ................................, на e-mail desiy@abv.bg
(2) При промяна на адреса и/или телефона, Изпълнителят е длъжен да уведоми
възложителя писмено в седмодневен срок, като посочи новия адрес за кореспонденция и/или
телефона.
(3) Ако изпълнителят не бъде открит на посочения от него адрес и/или телефон,
съобщенията се поставят на информационното табло в СОУ „Никола Вапцаров, за което се
съставя протокол от определени от Възложителя лица. Съобщението се счита връчено от датата на
протокола.
Чл.34. Всички спорове относно действието, изпълнението и прекратяването на договора се
решават от съда.
За неуредените в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на Закон за обществените
поръчки, правилника за прилагане на Закон за обществените поръчки, Закон за храните; Наредба
№ 9 от 16.09.2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните,
предлагани в детските заведения и училищата; Наредба № 37 от 21.07.2009 г. за здравословно
хранене на учениците; Наредба № 16 от 28.05.2010 г. за изискванията за качество и контрол за
съответствие на пресни плодове и зеленчуци; Наредба № 5 от 25.05.2006 г. за хигиената на
храните; Наредба № 23 от 19.07.2005 г. за физиологичните норми за хранене на населението;
Наредба № 8 от 16.04.2002 г. за изискванията към използване на добавки в храните, , „Сборник
рецепти за ученическите столове и бюфети“ одобрен от Министерството на здравеопазването с
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писмо № 74-01-73 от 28.06.2012 г. като ръководство за внедряване на здравословните принципи в
организираното хранене на децата в ученическа възраст, както и с цялата действаща нормативна
уредба в националното и европейско законодателство относно производството, преработката и
търговията с хранителни продукти и гражданско законодателство на Република България.
Настоящият договор се подписа в три еднакви екземпляра – два за Възложителя и едни за
Изпълнителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

……………............................
/Анка Желязкова - Директор/

..........................................
/ Иван Йорданов /

................................................
/Анна Димитрова – Старши счетоводител/
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