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Приложение №4 

           Проекто-договор 

 

ДОГОВОР 

ЗА 

ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА НУ„СВ.СВ. КИРИЛ И 

МЕТОДИЙ“, ГРАД ТРОЯН, ЗА 2016Г. 

 

Днес………….2015г., в гр. Троян, на основание чл. 101е, ал.1 от ЗОП, се сключи 

настоящият договор между: 

1. НУ ”Св.Св.Кирил и Методий”- град Троян, ЕИК/БУЛСТАТ: 000281533, идент. № за 

целите на ДДС BG000281533; седалище и адрес на управление: гр. Троян, община Троян, област 

Ловеч, ул. „Кирил и Методий” № 13, представлявано от директора Борис Господинов Йовчев, 

наричано за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна и от друга, 

2. ............................................................................……………………….. със седалище 

гр…………………… и адрес на управление………………………., ЕИК ............................, 

регистрирано по ф. д. № …….../………. г. по описа на  .............. съд, представлявано от 

………………………………………… , в качеството му на …………………..….., наричано за 

краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ. 

 

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО: 

 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави и продаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

хранителни стоки по номенклатурна/и единица/и №..................................., съответстващи на 

ценовото предложение на участника в процедурата за избор на доставчик (Приложение №3.1), 

което е неразделна част от договора  

Чл.2. Хранителните стоки, предмет на настоящия договор се финансират от бюджета на 

училището.   

Чл.3. Количеството на доставените хранителни продукти по настоящия договор е в 

рамките на нуждите на училището и се определя ориентировъчно, съобразно необходимостта. 

Реално закупеното количество ще се определи въз основа на подаваните писмени заявки и ще е 

съобразено с посещаемостта на училището, за което са предназначени хранителните продукти. 

Чл.4. Срокът по настоящия договор започва да тече ………..2015 г.  и е със срок на 

действие до ………..2016г. 

 

II. ЦЕНА. НАЧИН НА ЗАПЛАЩАНЕ 

Чл.5. (1) Цената на хранителните стоки (номенклатурни единици), предмет на 

настоящия договор, е определена в Приложение № 3.1 на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, и определена за 

най-ниска от комисията. Надценката /отстъпката/ над/от базовата цена на „САПИ” ЕООД с 

включен ДДС не може да се надвишава. 

(2) Цената по чл.5, ал.1 от настоящия договор не е постоянна и може да се променя при 

промяна базовите цени на едро за регион Ловеч на „САПИ“ ЕООД. 

(3) Всяка от страните може да променя цената /но не по-често от един път на тридесет 

дни/, след като писмено уведоми другата страна за промяната в базовата цена и представи 

ценова справка за базовите цени на едро за регион Ловеч от „САПИ“ ЕООД. Промяната 
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влиза в сила от третия ден, след получаване на писменото уведомление. Новата цена се 

образува по същия начин, както при представяне на офертите. 

Чл.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цената на всяка 

партида получени хранителни стоки в размер, посочен в съответната данъчна фактура.  

Чл.7. (1) Плащането по настоящия договор се осъществява в български лева, чрез  банков 

превод от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

IBAN………………………… 

банков код……………. 

банка……………………. 

 (2) При промяна на банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ или други негови банкови 

данни, същият е длъжен да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в тридневен срок от настъпване на 

промяната. 

 (3) Заплащането на доставените стоки се извършва отложено в срок 

до………………..(словом) календарни дни, считано от датата на издаване на фактурата, след 

представяне на следните документи: 

-  Доставна фактура, съставена съгласно изискванията на ЗДДС и ППЗДДС – 1 брой 

оригинал и  2 /два/ броя заверени копия; 

-  Приемателно-предавателни протоколи – 2 броя, по един за всяка от страните. 

- писмени заявки, заверени от крайния получател. 

           (4) При извършване на плащания от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 

следва да се погасяват най-напред главницата, а след това лихвите. 

 Чл.8. Банковите разходи по превода са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 Чл.9. За количества, доставени извън заявените (без писмена заявка), ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

няма задължения за плащане. 

 

III. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Чл.10. Да достави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ договорените количества хранителни продукти за 

своя сметка и със собствен или нает транспорт до франко складовете на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, след 

предварително заявено желание от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с подаване на заявка. 

Чл.11. Да доставя хранителните стоки съобразно изискванията  на  БДС и ЕС, като към 

датата на доставката всеки доставен продукт следва да има остатъчен срок на годност не по-

малко от 2/3 (две трети) от целия срок на годност. 

 Чл.12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи 

от договора за обществена поръчка, на трето лице, както и да обезпечава с тях свои задължения. 

 

IV. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Чл.13. Да заяви своевременно количествата хранителни стоки за всяка отделна доставка. 

Заявяването става по телефон, факс, ел.поща най-късно 1 ден преди датата на съответната 

доставка. 

Чл.14. Да заплаща уговорената цена в размера, по начина и сроковете, определени в 

раздел II от настоящия договор. 

Чл.15. Да получава хранителните продукти в срока, количеството и качеството,  

конкретизирано в съответната заявка и съобразно клаузите от настоящия договор. 

Чл.16. Рискът от  повреждането  и  погиването  на  приетите  хранителни стоки се носи 

от  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 

V.ПРЕДАВАНЕ НА СТОКАТА, ПРИЕМАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И РИСКА 

Чл.17. Предаването  на хранителните стоки става във франко складовете на 
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ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в количеството определено в съответната заявка. 

Чл.18. Разходите по транспортирането на хранителните стоки са за сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл.19. Предаването на хранителните стоки става лично на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на 

упълномощено от него лице. Ако при предаването се открият различия относно количеството и 

качеството, тези различия се отбелязват на обратната страна на издадената фактура и се 

подписват от представителите на двете страни, които са присъствали на предаването или в 

констативен протокол. 

 

VI.ОТГОВОРНОСТ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ЗА СКРИТИ НЕДОСТАТЪЦИ И  СЪДЕБНО  

ОТСТРАНЕНИЕ. 

Чл.20. При скрити недостатъци констатирани при получаване на стоката или след 

нейното получаване при посочените по-горе условия, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже 

доставените некачествени хранителни стоки, предмет на настоящия договор или да намали 

договорената цена. В случай на отказ от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ изтегля 

некачествените хранителни стоки от обекта, в който са доставени и доставя качествени такива в 

обекта в срок от 24 часа за своя сметка. 

Чл.21. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да представя рекламации пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за: 

1. количество и неокомплектованост на продуктите или документацията; 

2. качество на продуктите /скрити недостатъци/: 

 - при получаване на продукти не от договорения вид; 

 - при констатиране на дефекти при използване на продуктите. 

3.В  рекламациите се посочват: 

 - номера на договора; 

 - точното количество на получените продукти; 

 - основанието за рекламация 

 - конкретното искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Към рекламацията се прилага копие от сертификата за качество, получено заедно с 

другите дължими документи по договора. 

Чл.21. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира, че е собственик и ще бъде собственик на 

хранителните стоки от всяка доставка. 

 

VII.ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА И НЕУСТОЙКИ 

Чл.22. Настоящият договор може да бъде прекратен в следните случаи: 

1. По взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма. В този случай никоя от 

страните не дължи обезщетение на другата. 

2. С изтичане на договорения срока. 

3. Ако изпълнението на договора стане невъзможно поради независещи от страните 

причини. В този случай никоя от страните не дължи на другата обезщетение. 

4. При обективна невъзможност за осъществяване на дейността. Настоящето не се отнася 

до форсмажорни обстоятелства от природен характер. В този случай не се счита, че 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е нарушил задълженията си. След преодоляване на форсмажорните 

обстоятелства в подходящ срок ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да възстанови нормалния цикъл 

на работа. 

5. При прекратяване на физическото или юридическото лице на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен 

ако се даде съгласие договорът да бъде продължен с правоприемник. 

6. При влязло в сила решение за обявяване в несъстоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 7. При други предвидени в законодателството основания. 
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8. От ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в случай  на  обстоятелства,  възникнали след сключване на 

договора, той не е в състояние да изпълни своите задължения. В този случай той не дължи на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение за вреди и щети, но дължи заплащане на всичко доставено до 

момента на настъпване на невъзможността. 

9 .Договорът може да бъде развален от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при 

виновно едностранно неизпълнение на съществени задължения по настоящия договор. 

10. При достигане на максималната прогнозна стойност на поръчката.  

11. С 30-дневно предизвестие от някоя от страните, като срокът се изчислява в работни 

дни.  

Чл.23. При забава от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при заплащане на дължимото по 

настоящия договор възнаграждение, той дължи законната лихва върху сумата за периода на 

забавата. 

Чл.24. В случай на причиняване на вреда на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ поради причина, дължаща 

се на доставени некачествени хранителни стоки, като отклонението от качеството е 

констатирано при потреблението им, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да възстанови пълния 

размер на причинената вреда. 

Чл.25. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не достави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съгласно 

условията на този договор хранителните стоки в срок до 24 часа от получаването на заявката, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 1% на ден върху стойността 

на просрочената доставка, но не повече от 15% от стойността на договора. 

 

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ  КЛАУЗИ 

Чл.26. Всички съобщения и уведомления между страните по настоящия договор ще 

бъдат в писмена форма за действителност, която ще се смята спазена и при отразяването им по 

факс, и други, в случаите предвидени в договора. 

Чл.27. Всеки спор относно съществуването и действието на настоящия договор или във 

връзка с него, или с неговото нарушение, включително споровете и разногласията относно 

действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението и неизпълнението му, ще се 

уреждат по взаимно споразумение между страните, а когато това се окаже невъзможно - по 

съдебен ред. 

Чл.28. Нищожността на никоя клауза от настоящия договор, която бъде обявена за 

противоречаща на приложимия закон, няма да направи невалидна никоя друга негова клауза 

или договора като цяло.  

Чл.29. Страните по настоящия договор се задължават да не преотстъпват на трети лица 

информацията, разменена по адрес на съвместните търговски преговори или предоставената 

под формата на оферти, спецификации и други.  

Чл.30. Подаденото предложение, както и всички изисквания и условия, поставени към 

участниците са неразделна част от договора. 

Чл.31. За неуредените разпоредби по този закон се прилагат разпоредбите на ЗЗД, ЗОП и 

действащото законодателство на Република България. 

Чл.32. Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от 

страните. 

 

 

Приложения: 

- Техническо предложение – Приложение №7 

- Ценово предложение на участника – Приложение № 3 и Приложение № 3.1. 
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ВЪЗЛОЖИТЕЛ:        ИЗПЪЛНИТЕЛ: 


