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ВЪЗЛОЖИТЕЛ:Целодневна детска градина “Първи юни”-Горна Оряховица 

      

ИЗПЪЛНИТЕЛ:   

 

 

Д О Г О В О Р 

за доставка на хранителни продукти 

 

Днес, ……………… г., на основание чл. 101 е от Закона за обществените 

поръчки /ДВ бр. 28 от 2004 г., посл.изм. и доп. ДВ бр. 17 от 2015 г./, т. 1.2.7 от Заповед 

458/ 26.02.2015 г. на кмета на община Горна Оряховица, Заповед № 211 / 21.03.2015 г. 

на директора на ЦДГ „Първи юни и Вътрешни правила за провеждане на процедура за 

възлагане на обществена поръчка, за реда за планиране и организация за провеждане на 

процедурите и за контрол на изпълнението на сключените договори, както и за 

поддържане на „Профил на купувача“ на ЦДГ „Първи юни – Горна Оряховица, се 

сключи настоящия договор между:   

  

Целодневна детска градина “Първи юни”  със седалище гр. Горна Оряховица 5100, ул. 

“Витоша “ 2-А , Булстат 000127414, представлявана от Мариана Атанасова Димитрова 

–директор, наричана накратко  “ВЪЗЛОЖИТЕЛ”  и 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………..., 

наричан за кратко  “ИЗПЪЛНИТЕЛ”, 

се сключи настоящия договор. 

 Страните по договора се споразумяха за следното : 

 

І.ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. СРОК. 

1. Възложителят възлага, а Изпълнителят се задължава да извършва 

периодично доставки на артикули от обособена позиция № …. с 

наименование:………………………….” в ЦДГ “Първи юни” – Г. Оряховица по ред и 

условия, определени в този договор за срок от една година , считано от 06.04.2014 г. 

2. Изпълнителят се задължава да извършва доставките в ЦДГ “Първи юни” – Г. 

Оряховица в работни дни в периода 7:30 – 14:30 часа франко склада на детското 

заведение по дадена предварително заявка. Доставката се извършва в срок не повече от 

24 часа след подаване на заявката от ЗАС на ЦДГ. Срокът на доставката може да бъде 

удължен за повече от 24 часа само с писмена договореност между Възложителя и 

Изпълнителя. 

3. Забранява подмяната на артикул, поръчан от Възложителя, с друг по 

усмотрение на Изпълнителя, а Възложителят си запазва правото да променя заявката до 

изтичане на крайния срок за нейното осъществяване. 

4. Възложителят има право да възложи доставка на артикули, невключени в 

Приложението към офертата, когато за това има предписание от контролен орган по 

храните, отправено към Възложителя след датата на сключване на договора за 

доставка.  

5. Стоките, предмет на доставки по договора, трябва да бъдат задължително 

първо качество и/или качество, отговарящо на защитеното от  производителя, 

задължително да бъдат придружени от сертификати за произход, годност и качество и 

да бъдат с не по-малко от 70 % остатъчен срок на годност към момента на доставката.  



Стр. 2 от 6 

6.Стоките, доставяни от изпълнителя, трябва да отговарят на изискванията на 

Наредба № 9 от 16.09.2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и 

качеството на храните, предлагани в детските заведения и училища. 

7. Настоящият договор се сключва за срок от 1 /една/ година и влиза в сила от 

06.04.2014 г. 

8. В случай, че не е открита или завършена нова процедура за обществена 

поръчка със същия предмет, с договореност между страните настоящият договор 

запазва действието си при същите условия до сключване на нов договор след проведена 

нова процедура. 

 

ІІ. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.  

1.Цената на доставените по този договор стоки е определена между страните в 

отправената от Изпълнителя оферта и е, както следва: 

            Единични цени на стоките са за мярка един килограм, литър, брой, връзка,  в       

т.ч. с вкл.ДДС и транспортни разходи. 

1.1 Цената за единица мярка (килограм, литър, брой) се образува от 

официално обявената средна цена в Информационния бюлетин на Държавната комисия 

по стоковите борси и тържищата/ДКСБТ/ (www.dksbt.bg), наречена базова цена и 

допълнителна  сума в лева за всички разходи по доставката /транспортни разходи и 

надценки/ с включен ДДС.  

 Допълнителната сума, като компонент от крайната цена на стоката, 

посочена от участника в офертното предложение, не се променя през срока на 

договора. 

1.2. Изпълнителят може да предлага по-ниска, но не и по-висока базова цена 

на стоките от тази, посочена като средна в изтегления в срока по т. 1.3 от настоящия 

договор седмичен информационен бюлетин на ДКСБТ. 

1.3. При промяна цената на една или няколко вида стоки, предмет на 

Договора, в Информационния бюлетин на ДКСБТ, Възложителят уведомява 

Изпълнителя за промяна на базовата цена, като предложената в офертата сума, 

включваща всички разходи по доставката, не се променя, а се начислява върху новата 

базова цена. Промяната се документира чрез приложена справка от Информационния 

бюлетин на ДКСБТ (www.dksbt.bg). Последният се изтегля от Възложителя всеки 

четвъртък между 9,00 и 11,00 часа и цените от него са валидни за седмицата, следваща 

седмицата на изтеглянето на бюлетина. 

1.4.    Цената за единица мярка (килограм, литър, брой, връзка) на стоки, които 

не фигурират в Информационния бюлетин на ДКСБТ, се определя от обявената в 

офертното предложение базова цена и допълнителна  сума в лева за всички разходи по 

доставката /транспортни разходи и надценки/ с включен ДДС.  Допълнителната 

сума, като компонент от крайната цена на стоката, посочена от участника в офертното 

предложение, не се променя през срока на договора. 

           1.5.   Изпълнителят няма право да завишава цените на артикулите, нефигуриращи 

в информационния бюлетин, за срок от 3 месеца , считано от датата на сключване на 

договора. След изтичане на този срок промяна на базовата цена на стоки, които не 

фигурират в бюлетина на ДКСБТ, става с договореност между Възложителя и 

Изпълнителя, както следва: 

- заинтересованата от промяната страна отправя писмено аргументирано 

предложение до другата страна, която отговаря писмено в 3-дневен срок от получаване 

на предложението; 

- предложението от страна на Изпълнителя за повишаване на  базовата 

цена на даден артикул се подкрепя с документи, доказващи действащи към момента по-

високи складови цени в сравнение с предишните;  

http://www.dksbt.bg/
http://www.dksbt.bg).Последният
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- предложението от страна на Възложителя за понижаване на базовата цена 

на даден артикул се аргументира с действащите към момента пазарни цени; 

- когато инициативата за понижаване на базовата цена е на Изпълнителя, 

не е необходимо да се прилагат ценови доказателствени документи . 

          1.6. За целия срок на договора Изпълнителят има право да завиши цените на не-

повече от 20% от броя на артикулите, нефигуриращи в информационния бюлетин, като 

завишението не може да бъде повече от 10 % от действащата към момента на 

промяната цена на всеки отделен артикул. Такова завишаване на цените Изпълнителят 

може да направи не повече от 2 пъти за срока на договора при спазване на реда , описан 

в т. 1.5 от настоящия договор. 

          1.7.Доставените количества стоки се фактурират от Изпълнителя  , като 

фактурите се представят на Възложителя с всяка доставка. 

             2.  Възложителят прилага  разсрочено плащане на доставяните стоки до 60 

/шестдесет/ календарни дни след представяне на издадени разходооправдателни 

документи /оригинални фактури, отговарящи на Закона за счетоводството/ от 

Изпълнителя за извършени доставки през изтеклия календарен месец.       

              2.1.Плащането става  с платежно нареждане по банков път, по банкова сметка 

на Изпълнителя.  

Банковата сметка на Изпълнителя е:  

BIC код:  

2.2. Възложителят предоставя данни на Изпълнителя, свързани с промяна в 

реквизитите на издаваните от Изпълнителя  фактури за   разплащания.   

3.Посочените количества на стоките в офертното предложение са прогнозни.   

4. Общата стойност на поръчката не обвързва Възложителя. За Възложителя 

обвързващи са само заявките, изпратени до Изпълнителя. 

 

ІІІ. ДОСТАВЯНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА СТОКАТА. КАЧЕСТВО НА СТОКАТА.  

1. Изпълнителят се задължава да доставя стоките, предмет на поръчката, до 

обекта на Възложителя – ЦДГ “Първи юни”-Горна Оряховица, ул. “Витоша” 2-А, 

франко складовете на детското заведение. 

2. Приемането на доставените количества стоки се извършва в момента на 

разтоварването им на посочения в заявката адрес. 

2.1. Всяко предаване на отделна доставка се удостоверява с експедиционна 

бележка, съдържаща следните реквизити: номер, дата, превозвач, час на доставката, 

номер на превозното средство, номер на чек лист за условията за превоз и съхранение 

на стоките, изискващи хладилно съхранение. 

2.2. Рекламации по количествата на доставените стоки могат да се правят 

само в момента на подписване на експедиционна бележка. 

2.3.  Рекламации относно качеството и скрити дефекти се правят в 1-дневен 

срок от откриването им, но не по-късно от 3 /три/ дни от датата на доставката. 

  

ІІVV..  ЗЗААДДЪЪЛЛЖЖЕЕННИИЯЯ    ИИ    ППРРААВВАА    ННАА    ВВЪЪЗЗЛЛООЖЖИИТТЕЕЛЛЯЯ..  

 1.Възложителят се задължава: 

  а) да заплаща на Изпълнителя стойността на всяка отделна доставка по 

цени, образувани по начина, описан в Раздел II от настоящия договор, разсрочено в 

срок  до 90 /деветдесет/ календарни дни от представяне на фактурата от Изпълнителя, 

по банкова сметка, посочена в т.2.1 на раздел ІІ от настоящия договор; 

  б)  да окаже необходимото съдействие на Изпълнителя за изпълнение на 

договора; 

  в) да приеме и провери  доставените от Изпълнителя количества стоки. 

1. Възложителят има следните права : 
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а) да иска от Изпълнителя да изпълнява доставките в срок и без 

отклонения; 

  б) да осъществява контрол по доставките, като прегледа чрез свои 

представители към момента на доставките съответните стоки с оглед тяхното 

съответствие с вида, качеството и количеството по съответната заявка и при 

констатиране на несъответствие незабавно да прави рекламация пред Изпълнителя;  

             в) да изисква необходимата документация /сертификати за качество и 

фактури / за закупените стоки от Изпълнителя; 

  г) да изисква от Изпълнителя предлаганите стоки да бъдат опаковани и 

етикетирани според изискванията на Наредбата за изискванията на етикетирането и 

представянето на храните. 

д) когато Изпълнителят се е отклонил от изискванията за доставката по 

раздел І от настоящия договор, да откаже приемането на част или цялото количество, 

както и да откаже да заплати съответното възнаграждение, докато Изпълнителят не 

изпълни своите задължения съгласно договора; 

е) да прави регулярни заявки за необходимите стоки до Изпълнителя по 

телефон и/или по електронен път. 

 

V. ЗАДЪЛЖЕНИЯ  И ПРАВА  НА  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 1. Изпълнителят се задължава: 

  а) да изпълнява доставките  на стоките, предмет на този договор, по 

асортимент, количество, вид и качество, съответстващи на нормативните изисквания, 

съгласно периодичните заявки и условията на настоящия договор на свой риск срещу 

съответната цена в оригинална опаковка с ненарушена цялост със свой амбалаж; 

  б) да осигури за своя сметка транспорта по доставките до 

местоизпълнението; 

                       в) да осигури действаща телефонна връзка с отговорно за доставките лице 

от фирмата  и с лицата, транспортиращи стоките, в работните дни от 08,00 до 16,00 

часа; 

                       г) да осигури действащи телефони и актуална електронна поща за 

подаване на заявките от Възложителя; 

  д) да издава при всяка доставка съответните документи /фактури/ за 

извършване на плащанията; 

  е) да предава при всяка отделна доставка на представителите на 

Възложителя придружаващи документи за годност и качество, съответстващи на вида 

стока; 

  ж) при всяко неизпълнение на доставка в договорения срок след 

заявяването, да изпълни заявката  на цена с 5 % /пет процента/, по-ниска от 

договорената; 

  з) при направена от Възложителя рекламация за качеството и 

количеството на доставените стоки, да заменя върнатите стоки с качествени в същото 

количество и вид  в срок от 24 /двадесет и четири/ часа; 

                        и)  да уведоми незабавно писмено Възложителя за промяна в адрес, 

телефони за връзка , банкова сметка и други обстоятелства, касаещи Възложителя. 

          2. Изпълнителят има следните права : 

 а) да иска приемане на доставките чрез определени от Възложителя лица; 

  б) да подписва, приема и предава документи, във връзка с извършване на 

доставките; 

  в) при точно изпълнение на доставката да получава цената на доставените 

стоки съгласно представеното ценово предложение и в сроковете, посочени в 

офертното предложение и определени в настоящия договор;  
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VІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ  И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА 

1. Настоящият договор се прекратява: 

1.1. с  изтичане на срока му; 

1.2. по взаимно съгласие; 

2. Възложителят има право да развали настоящия договор преди изтичане на 

неговия срок чрез едномесечно писмено предизвестие: 

2.1. ако Изпълнителят не извърши в срок три доставки, заявени по договорения 

ред;  

2.2. ако Изпълнителят не изпълни някое друго задължение по договора; 

2.3. ако Изпълнителят нееднократно (повече от три пъти) достави стоки с 

влошено качество и при количество, различно от заявеното. Разликата в количеството и 

качеството между заявените и доставените артикули се удостоверява с протокол. 

3. Всяка от страните може да откаже да изпълни свое задължение по договора в 

случай, че другата страна изпадне в забава за изпълнение на дължимо задължение, 

която забава е продължила повече от 7 календарни дни. 

 

VІІ. НЕУСТОЙКИ 
 1. Изпълнителят при забава по своя вина, при неспазване на предвидените в 

договора и предложени с офертата срокове, дължи неустойка в размер на 10 % от 

заявката за всеки просрочен ден. Неустойката се удържа от следващи плащания към 

Изпълнителя на база констативен протокол, съставен от представители ЦДГ “Първи 

юни” – Г.Оряховица , или се дължи от Изпълнителя в писмено определен от  

Възложителя срок. При забава се дължи законна лихва върху сумата. 

2. Изпълнителят е длъжен да подмени в срок от 24 часа от доставката 

хранителни продукти с характеристики, различни от заявените със заявката, с изтекъл 

срок на годност, храни- негодни за консумация или с лошо качество, наранени 

хранителни продукти и такива, несъответстващи на ветеринарно – санитарните, 

хигиенните и други норми, установени с действащото в страната законодателство. 

Подмяната се извършва с годни, качествени храни и продукти в количество, равно на 

количеството на негодните продукти.  

3.Ако Изпълнителят не подмени несъответстващите стоки в определения срок, 

той дължи неустойка в размер на тяхната стойност /цена/. Неустойката се удържа от 

следващи плащания към Изпълнителя на база констативен протокол или се дължи от 

Изпълнителя в писмено установен от Възложителя срок. При забава се дължи 

законната лихва върху дължимата сума. 

4. При системно неизпълнение на поетите по настоящия договор от Изпълнителя 

задължения, Възложителят може да прекрати договора, а Изпълнителят дължи 

неустойка в размер на 10 % от стойността на договора към момента на прекратяването 

в срок писмено определен от Възложителя. При забава се дължи законната лихва върху 

сумата. 

            5.В случай, че Изпълнителят едностранно прекрати договора, без за това да 

съществува вина на Възложителя, той дължи на Възложителя неустойка в размер на 30 

% от стойността на поетите като ангажимент позиции от договора към момента на 

прекратяването му. Неустойката се дължи в писмено определен от Възложителя срок. 

При забава се дължи законната лихва върху сумата. 

 

VІІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§1. Всички съобщения и уведомления между страните по този договор ще бъдат 

в писмена форма за действителност. Писмената форма се смята спазена и когато 

съобщението е изпратено на електронна поща или по факс. 
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§2. За целите на този договор адресите на страните са: 

- на Възложителя: гр. Горна Оряховица, ул. „Витоша” № 2А 

- на Изпълнителя:  

- Ако някоя от страните промени посочените адреси, без да уведоми другата 

страна, последната не отговаря за неполучени съобщения, уведомления и други 

подобни. 

§3. Нищожността на някоя клауза от договора не води до нищожност на друга 

клауза или на договора като цяло. 

§4. Настоящият договор се подписва в 3 /три/ еднообразни екземпляра – по един 

за всяка от страните и един за досието на обществената поръчка.   
  

 

 

 

Приложения:  

1. Заверено копие от актуално свидетелство за съдимост на управителя. 

 

 

 

 

  

ЦЦДДГГ  „„ППъъррввии  ююннии””  ………………………………………………………………  

  

                

…………………………………………            ………………………………………………..  

  

ДДииррееккттоорр::  ММааррииааннаа  ДДииммииттрроовваа          УУппррааввииттеелл::    

  

  

………………………………………………..                                                                                                                    

  

ССччееттооввооддииттеелл::  ГГааллииннаа  ДДииммоовваа                                                                                                                                        
 

 


