ДОГОВОР
Днес, 22.12.2015 г. в град Варна, се сключи настоящия договор между:

„ОУ „Цар Симеон I”, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул.” Неофит Бозвели”
№33, Булстат 000082136, представлявано от Снежана Николаева Маркова в качеството и на
директор и заместник с всички права и задължения за длъжността Директор на ОУ „ Цар
Симеон I” съгласно заповед РД- 07-414/07.12.2015г. на директора Стоянка Иванова Велянова и
Стела Генчева Раданова - гл. счетоводител, наричано за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една
страна
и
„ ДЗУ Г Л „ ООД , със седалище и адрес на управление гр.Варна ул. Любен Каравелов” № 58
ет.2 ап.4 , БУЛСТАТ 201400088 , ИН по ЗДДС BG 201400088 , банкова сметка BG73 RZBB 9155
1004 9574 61 , банков код RZBB BGSF представлявано от Георги Страхилов Георгиев управител, наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна.

1. ПРЕДМ ЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1. (I) Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да приготвя и доставя закуска,
мляко, зеленчуци и/или плодове за децата от подготвителните групи и учениците от 1-IV клас в
ОУ „Цар Симеон I”, по предложени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, изготвени от диетолог/инструктор
диетично хранене/ и одобрени от ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ менюта, съобразени с действащото,
законодателство и специфични изисквания за приготвяне на храна за ученици и по-специално с
предвидените рецепти от „ Сборник рецепти за ученическите столове и бюфети”, издателство
Техника, 2012 г., одобрен с писмо № 74-01-73/28.06.2012 г. на M3 и приготвени в обекти,
регистрирани по чл. 12 от Закона за храните, срещу цена, която Възложителят се задължава да
заплати в размера и при условията на проведената процедура за обществена поръчка.
(2) Менютата за приготвяните и доставяни закуска, мляко, зеленчуци и/или плодове се
изготвят от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с участието на диетолог за период от една седмица.
(3) Изпълнителят се задължава да приготвя закуска, мляко, зеленчуци и/или плодове,
които да отговарят на изискванията на Наредба № 37/21.07. 2009 на Министерство на
здравеопазването за здравословното 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.
Вложените 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.
Основните компоненти на закуската да включват разнообразни хранителни продукти и
кулинарни изделия. Закуските могат да бъдат тестени закуски с намалено влагане на мазнини и със
зеленчукова и/или млечна плънка; сандвичи с млечен продукт, меса или зеленчуци. Месата и
колбасите, влагани в закуските да не са тлъсти. Млечните продукти да са с намалена масленост до
2% мазнини и без добавени растителни мазнини. Същите могат да бъдат: кисело мляко, прясно
мляко, айрян, млечни и млечно-кисели напитки. Закуските може да са приготвени от

пълнозърнесто или ръжено брашно. Доставяните плодове да са според сезона, да са свежи и да не
се повтарят в рамките на една седмица. Доставяните сокове да са натурални и 100 % плодови.
За алергичните към млякото деца, за деца с непоносимост към лактозата /млечна захар/ и
диабетно болни деца да не се предлагат и доставят млечни напитки, същите да бъдат заменени с
чай с мед.
(4) Изпълнителят се задължава да извършва ежедневни доставки на закуска, мляко,
зеленчуци и/или плодове определена по утвърденото меню и количество в зависимост от заявените
от училището брой ученици, съобразно писмена заявка от Възложителя. Заявката се подава на
Изпълнителя до 14.00 часа на предходния ден.
Доставката на закуска, мляко, зеленчуци и/или плодове, се извършва с транспортно средство
което е регистрирано от БАБХ като транспортно средство за превоз на хранителни продукти,
Всяка отделна доставка се придружава от приемо-предавателен протокол / търговски
документ/, в който са описани броя на доставяните закуски, техния вид, състав, дата на
производство и трайност. Закуските се доставят в самостоятелна опаковка, предпазваща продукта
от външно замърсяване, етикетирани и без променени органолептични характеристики.
Доставяните тестени закуски са произведени в деня на консумацията, а сандвичите не по-късно от
24 часа преди предлагането им за консумация, като до този момент да бъдат съхранявани в
подходящи условия. Плодовите сокове и млечните продукти да се доставят с необходимия брой
чаши за еднократна употреба.
(5) Закуските, млякото, зеленчуците и/или плодовете се раздават на учениците от персонал
на Изпълнителя в училищния стол, по график определен от Възложителя, както следва:
• При I смяна на ПГ0,1,11,III и IV класове и при II смяна на ПГа :
ПГ6
I клас
II клас
III клас
IV клас

8 15 8 55 8 05 9 50 9 50-

8 30 часа
9 10 часа
8 15 часа
10 05 часа
10 05 часа
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N
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1540 часа

® При I смяна на ПГа и I класове и при II смяна на ПГ6,II,III и IV класове:
I клас
ПГа

8 55 - 9 10 часа
8 15 - 8 J° часа

ПГ6
II клас
III клас
IV клас

15 20 14 05 _
15 50 15 50 _

15 40 часа
14 15 Часа
16 05 часа
16 05 часа

II. СРОК НА ДОГОВОРА
Ч л . 2. Този договор се сключва за срок от 04.01.2016г. до 31.12.2016г.

III. Ц ЕН И И ПЛАЩ АН И Я
Чл. 3. (1) Изпълнителят приготвя и доставя на Възложителя закуска, мляко, зеленчуци
и/или плодове на цената, предложена в офертата му, която е неразделна част ст този договор за
всички учебни дни съгласно заповед на министъра на МОН.
(2) Цената на един брой закуска, мляко, зеленчуци и/или плодове с разходите по
транспорта, опаковката и доставката до ОУ „Цар Симеон I” е 0.45лв (четиридесет и пет стотинки )
с включен ДДС.
(3) Общата стойност на възложената с настоящия договор доставка е до 41 760.00 лв.
/ четиридесет и една хиляди седемстотин и шестдесет лева / с включен ДДС.
(4) Възложителят извършва плащането до 15-то число на месеца, следващ отчетния с след
представяне на фактура и месечна справка за реално извършените доставки, изготвена от
Изпълнителя.
(5) Всички плащания Възложителят извършва с платежно нареждане по банковата сметка
на Изпълнителя :
1BAN : BG73 RZBB 9155 1004 9574 61 ,
BIC : RZBB BGSF,
срещу издадена фактура и представената месечна справка.
IV. СРОК, ВРЕМ Е И М ЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 4. (1) Изпълнителят приготвя закуска, мляко, зеленчуци и/или плодове, предмет на
настоящия договор и доставя същите по утвърден часови график от Възложителя.
(2) Закуската, млякото, зеленчуците и/или плодовете се доставят ежедневно
до
Възложителя на адрес ул.”Н.Бозвели” №33, опаковани без рискове за повреждане или
влошаване на хранителните им качества.
(3) За всяка доставка Изпълнителят изготвя Дневна отчетна карта, в която са описани брой
заявени закуски, мляко, зеленчуци и/или плодове от Възложителя и брой раздадени закуски,
мляко, зеленчуци и/или плодове от Изпълнителя.

V. ОПАКОВКА И МАРКИРОВКА
Чл. 5. (1) Изпълнителят транспортира закуските в опаковки за еднократна употреба, които
осигуряват предпазването им от вредни външни въздействия, и запазват органолептичните им
качества.
(2) Пакетираните закуски трябва да са поставени в кашони (касетки) и да имат указателни
етикети.
(3) Съдовете, в които се доставят топлите напитки, трябва да имат маркировка, която да
съдържа:
а/ името на Изпълнителя, така както е посочено в договора;
б/ датата на приготвяне им.
(4) Изпълнителят носи пълна имуществена и неимуществена отговорност за вреди
причинени от некачествена храна. Некачествена храна се доказва със становище от Лицензирана
лаборатория и лабораторен анализ от проба.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖ ЕНИ Я НА ИЗП ЪЛН ИТЕЛЯ
Чл. 6. (1) Изпълнителят има право:
1. да получава договорените възнаграждения за доставяните закуски, мляко, зеленчуци
и/или плодове за учениците в размер, по начин и в сроковете, определени в раздел III от този
договор.
2. да получава писмена заявка за количествата закуски, мляко, зеленчуци и/или плодове до
14 часа в деня преди доставката.
(2) Изпълнителят се задължава:
1. да приготвя и доставя на Възложителя висококачествена, пълноценна и безопасна
закуска, мляко, зеленчуци и/или плодове в съответствие с предвидения в предложението му
грамаж и при спазване на нормативните изисквания в областта;
2. да доставя на Възложителя заявеното от него количество закуска, мляко, зеленчуци
и/или плодове ежедневно по утвърден часови график на посочения адрес.
3. до 2 (второ) число на месеца да предава необходимите фактури и справка за реално
извършените доставки за закуска, мляко, зеленчуци и/или плодове, доставяни през предходния
месец;
4. да транспортира готовите закуски, мляко, зеленчуци и/или плодове, съобразно
предвиденото в чл. 4, ал. 2 и чл. 5 от настоящия договор.
5. да осигури участието на диетолог в изготвянето или съгласуването на предлаганите
менюта с изискванията за ученическото хранене.
6. да доставя за своя сметка по една контролна порция от всяка закуска, мляко, зеленчуци
и/или плодове.
7. да изготвя Дневна отчетна карта, в която са описани брой заявени закуски от
Възложителя и брой раздадени закуски от Изпълнителя.
8. да въведе в обекта система за самоконтрол, която ще се осъществява от персонал на
Изпълнителя
9. отговорникът на системата за самоконтрол да извършва почистване и дезинфекция на
обекта след всяко раздаване на закуската.
(3) Упълномощен представител на Изпълнителя подписва двустранен приемопредавателен протокол /търговски документ/, който удостоверява предаването на съответните
количества закуска, мляко, зеленчуци и/или плодове и съответствието й с уговореното качество.

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖ ЕНИ Я НА ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ
Чл. 7. (1) Възложителят има право:
1. да получи приготвените закуски, мляко, зеленчуци и/или плодове, предмет на този
договор в сроковете, в заявеното количество и по цена, определени в офертата на Изпълнителя и в
настоящия договор;
2. да дава задължителни указания на Изпълнителя за промени в предложените седмични
менюта, като може да променя комбинациите от готови храни в тях.
(2) Възложителят се задължава:
1.
да заплати реално доставените закуски, мляко, зеленчуци и/или плодове в срок и по
цена, съгласно условията на настоящия договор;
2.
да получи закуските, млякото, зеленчуците и/или плодовете на посочения адрес от
Възложителя;
(3) Упълномощен представител на Възложителя подписва приемо-предавателен протокол /
тъоговски документ/ , който удостоверява получаването на съответните количества приготвени
закуски, мляко, зеленчуци и/или плодове.

VIII. ГАРАН Ц И И И РЕКЛАМ АЦИИ
Чл. 8. (1) Изпълнителят гарантира качеството и количеството на доставяните закуски,
мляко, зеленчуци и/или плодове.
(2) В случай, че при подписването на приемо-предавателен протокол / търговски документ/
за получаване на съответното количество закуски, мляко, зеленчуци и/или плодове, Възложителят
установи разлика в броя на заявените закуски, мляко, зеленчуци и/или плодове, указани в приемопредавателния протокол, той отпразя писмено искане до Изпълнителя 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 да бъдат
констатирани при обикновен оглед, проби от храната се предоставят от Възложителя и от
Изпълнителя в лицензирана лаборатория за становище, като и двете страни по договора се
задължават да приемат получените лабораторните резултати.
(4) Когато отклоненията в качеството са толкова големи, че я правят негодна за консумиране,
Изпълнителят доставя до 1(един) час други закуски, мляко, зеленчуци и/или плодове, като в този
случай, разходите за доставка и транспорт са за сметка на Изпълнителя.
IX. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ
Чл.9. (1) В случай на забава на изпълнението за плащане от страна на Възложителя, той
дължи на Изпълнителя неустойка в размер на 0.5% върху забавеното плащане за всеки ден забава,
но общо не повече от 10 % от стойността на забавеното плащане.
(2) В случай че в резултат на неизпълнение на някое от задълженията по настоящия договор
от страна на Изпълнителя, довело до прекратяване на договора за обществена поръчка на
основание чл. 10, ал. 1, т. 3, то Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка в размер на 10%
от прогнозната стойност на поръчката.
(3) Възложителят запазва правото си да търси обезщетение за вреди по общия ред, ако
тяхната стойност е по-голяма от изплатените неустойки по реда на този раздел.
X. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 10. (1) Договорът се прекратява:
1. с изтичане на неговия срок;
2. предсрочно по взаимно съгласие на двете страни, изразено писмено;
3. с едностранно известие от страна на Възложителя, в случай, че Изпълнителят системно
извършва доставки в отклонение от предвиденото количество и качество;
4. при промени в нормативната база, свързани с предмета на договора, които водят до
отпадане на неговото основание.
(2) Възложителят може да прекрати договора, ако в резултат на обективни обстоятелства,
възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения.
XI. Д Р У Г И УСЛОВИЯ
Чл. 11. Настоящият договор влиза в сила от 04.01.2016г.
Ч л. 12. Всяко уведомление, искане, съгласие, одобрение 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, изпраща се с препоръчана поща или
куриерска служба на регистрирания адрес на страната, посочен по-горе или на друг 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. 13. (1) При подписването на настоящия договор Изпълнителят представя:
1. документите по чл.47, ал.1 т.1 /удостоверение по чл.87 от ДОПК за липса на данъчни
задължения, свидетелство за съдимост за управляващия дружеството и попълнена декларация по
чл.47 ал.1 т.1/ и декларация за липсата на обстоятелства по чл.47 ал.5 от ЗОП;
Ч л. 14. (1) Договорът може да бъде изменян само при условията на чл.43 ал.2 от Закона за
обществените поръчки.
(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
на Възложителя и на Изпълнителя. Под „изменения” се разбира всяко изменение, допълнение,
заличаване или заместване.
Чл. 15. Страните по настоящия Договор ще решават споровете, възникнали по време на
неговото изпълнение, по пътя на преговорите, а в случай на непостигане на споразумение - по
съдебен ред.
Ч л. 16. Неуредените в настоящия Договор въпроси се подчиняват на разпоредбите на
Закона за обществените поръчки и останалите действуващи към момента на сключване и
изпълнение на договора норми на търговското и гражданското законодателство на Република
България.
Неразделна част от настоящият договор е офертата на Изпълнителя.
Настоящият договор се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра - по един за всяка
от страните.

ВЪЗЛОЖ ИТЕЛ:

ОУ „ЦАР СИМЕОН I”

Ст. Раданова
Гл.счетоводител

Ст. Велянова
Д иректор на ОУ „Цар Симеон 1

за Директор Сн. Маркова
11^ \
Съгл. заповед РД-07-41 4 /0 7 .1 2 ^ lj?.

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

