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ДОГОВОР
Днес,

.................... 2017 г. в гр. София между :

137 СУ „ Ангел Кънчев" ,с ЕИК : &3!~f t ~ъс седалище и адрес на управление : град
София , 1336, бул ."Европа" , представлявано от Владимир Миков - директор наричан в
договора ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна
И

~
..~ . Т . ,~,L.~
... ~.~ ...
~ . . :u.L-.В.1г......:У..'..~f.1.`~ .... ~ ..: :.l..1~1%.~
" .~...........................................

с

ЕИК :.. ~~~'.~%.~G~ ..,~ ., със седanище и адрес на управление :

~ . L&$.
~г l~ peu S,F представлявано от.r~..'l ... ...
в
~.^...т?~•г~о~
качествотГо си 'на '~рΡ.. ~к,L , ричан
на
в договора ИЗПЪЛНИТЕЛ , се подписа настоящия
i
договор за следното :
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извършва

досrавка

назакуски за ученизците от първи до четвърти клас .
2. Доставките

следва

да

се

извършват

със

специализиран

транспорт

съгл?асно

изискванията на Закона за храните .
3. Всяка доставка се съпровожда със стокова разписка от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, сертификат за
произход, годност и качество от производителя , сертификат от контрол , анализнксведения
и санитарни заключения за плодовете и зеленчуците .
II. СРОК НА ДОГОВОРА
4. Настоящият договор се сключва за срок от девет месеца . Ако след изтичането на срока
на договора не е определен ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществена поръчка със същия предмет,
настоящия контракт продължава действието си до сключване на нов договор със същия
предмет в резултат на проведена процедура по ЗОП .
III. ЦЕНИ, УСЛОВИЯ И НАЧИН ИА ПЛАЩАНЕ
5. Доставките на хранителните продукти се извършват по цени, съобразно ценовото
предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, което е неразделна част от договора. Цените са
фиксирани и не подлежат на промяна през периода на изпълнение на договора.
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б.Заявените количества се предават на възложителя в договорения срок за доставка
придружени с :- сертификат за качество
-фактура при отложено плащане
7. Прогнозната стойност на договора е в размер на

....... дг.-?.fl...........

лева /без ДДС/.

8. Фактурирането на доставените хранителни стоки ще се осъществява - ежеседмично всеки петьк . Последният работен ден от текущия месец ще се извършва окоичателно

фактуриране на доставените кранителни продукти .

с ~r;ц
до ......~'...
... ......
t

9. Плащането е по банков път
сметка: .~G2~ SO! (~' ~G~~.'X~ Z29p2 /Oj . и

~

ни след представяне на фактурата, по

Q~1,~vu,yC х-R Ьвгу,r ~'

о

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право по всяко време да прави проверка на доставките на
място, относно качество, количесто и срок на доставките .
11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже плащане по фактура, коя'то не е оформена
съгласно изискванията на Закона за счетоводството.
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕИИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи дължимите суми по доставката, след
представяне на фактурата.

13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да доставя хранителни продукти , които отговарят на
санитарно-хигиенните изисквания, изискванията за добра производствена практика и са
придружени със сертификат за произкод, годност и качество .
14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да откаже изпълнението на заявка направена от • детско
заведение и по начина уговорен в договора.
15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да представя за проверка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички
документи и разрешителни за качество на кранителните продукти .
1 б . ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да доставя допълнително заявени хранителни
лродукти в срок до един час от заявяването им .
17. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да приема без отказ всяка рекламация по смисъла на
Закона за защита на потребителите до края на срока за годност на продукта.
Рекламираната стока се заменя с годна до един час от заявката като разкодите за замяна с
годна стока са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ .
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18. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изкупува обратно по пазарни цени стькления
амбалаж от консервите в края на всеки месец при фактуриране на стоките .
19. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за доставяното от него . При наличие на дефектни

и некачествени стоки, замяната с нови качествени ё изцяло за негова сметка.
Констатацията за негодностга се оформя в протокол, като негодната стока се предава на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ .
VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
20. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява едностранно договора, ако назначената от него Комисия
за контрол върху изпълнението на договора установи системни нарушения на договора по

отношение на качеството , количеството и спазването на срока на доставките. За
установените нарушения комисията съставя протокол .

VII. НЕУСТОЙКИ
21. При неизпълнение на задълженията по този договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ неустойка в размер на 5 /пет/ % от стойностга на договора.
22. При забавяне на доставките от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ , заявени при условията на
договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 3/ три /%
от стойностга й за всеки просрочен ден , но не повече от 10 /десет/ % от стойностга на
недоставената стока.
23. Страните запазват правото си да търсят обезщетение за вреди по общия ред, ако
тяхната стойност е по-голяма от изплатените неустойки по реда на този раздел.
VIII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
24. Страните по настоящия договор ще решават споровете , възникнали при или по повод
изпълнението на договора по взаимно съгласие , а при непостигане на такова въпросът се
отнася за решаване пред компетентния съд.
25. За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото

законодателство .
Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от
страните .
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