
"АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ"
Oсновно училище

Пловдив 4000  ул. „Божидар Здравков” № 3а                                                                       тел: 032/ 62 56 73
                                                                                                                                                    e-mail: karnegy@alekoplovdiv.bg																																																																						
	

 Приложение № 1

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Днес ...................2019 г. в гр.  Пловдив, между:
1. ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ”,  с БУЛСТАТ 000452967, със
седалище: град Пловдив, район “Централен”, ул. ”Божидар Здравков” № 3а, представлявано
от Красимир Петров Ангелов – Директор, от една страна като ВЪЗЛОЖИТЕЛ
И
2. .............................................................................................................................., вписан в
Търговския регистър към АВ с ЕИК.........................................................................., със
седалище и адрес на
управление:....................................................................................................................,
..............................................................................................................................................................
представлявано и управлявано от .................................................................................................., в
качеството му на.........................................................................., тел. за контакти....................., и
от друга страна като ИЗПЪЛНИТЕЛ

на основание на основание чл. 112 във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за
обществените поръчки, във връзка с утвърден от Възложителя, Протокол №
.......................от .....................2019 г. на комисията за получаването, разглеждането, оценката
на офертите и за класирането на участниците в обществена поръчка, възлагана чрез събиране
на оферти чрез публикуване на информация с обява в РОП към АОП, с ID №..........................,
с предмет: „Доставка на тестени закуски за учениците от І до ІV клас в ОУ „Алеко
Константинов“ - гр. Пловдив“, се сключи настоящият договор, с който страните се
споразумяха за следното:

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА.
Чл. 1 /1/ Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извършва доставки на закуски за
децата и учениците от І до ІV клас в ОУ „Алеко Константинов” – гр. Пловдив по цени и
номенклатура, съгласно Техническото предложение – образец № 1 и Ценовата оферта на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – образец № 2 към договора, представляващи неразделна част от
настоящия договор.
           /2/. Доставките на закуски следва да бъдат извършвани в двете сгради на ОУ „Алеко
Константинов”, находящи се на адрес: гр. Пловдив, ул. ”Божидар Здравков” № 3а – основна
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сграда и филиал на адрес: гр. Пловдив, ул. „Алеко Константинов“ № 11, въз основа на
предварителна заявка, предавана на Изпълнителя от учебното заведение по телефон или
факс.
          /3/. Доставките на закуски следва да бъдат извършвани за учениците ежедневно, през
учебно време и при следния часови график

- Не по-късно от 9,30 часа.
        /4/. Възложителят има право да променя посочения часови график за доставка на
закуски, за което писмено уведомява изпълнителя.

/5/. Доставките се осъществяват в количества, съответстващи на броя на присъстващите
деца и ученици с условието за всяко дете и ученик ежедневно да има осигурена закуска,
годна за консумация и отговаряща на изискванията и техническата спецификация към
документацията за участие в поръчката и действащите национални стандарти в тази област.
Чл.  2 Доставките на закуски следва да бъдат осигурени общо за 351 деца и ученици от
училището, които ще се хранят през следните периоди на изпълнение на договора:
          /1/. Броят на учебните дни за периода на договора, през който ще се извършват
доставки е:
- от 05 ноември 2019 г. до 21 декември 2020 г. е 179 учебни дни;
- за периода от 01 юни 2020 г. до 15 юни 2020 г. се доставят закуски само за
8 учебни дни;
         /2/. Прогнозният брой на учениците от I до IV клас е 351 ученика;
- за периода от 01 юни 2020 г. до 15 юни 2020 г. ще се доставят закуски само за 101
ученика за 8 учебни дни.

        /3/. Възложителят си запазва правото в рамките на стойността на настоящия договор,
посочена в чл. 5 да намалява съответно да увеличава броя на децата и учениците, за които
следва да бъдат осигурени закуски в зависимост от посещаемостта на децата и учениците и
при увеличаването на броя деца и ученици през новата учебна година, за които също следва
да бъдат осигурени закуски.

/4/. Обемът на доставките на закуска ще бъде в зависимост от нуждите на възложителя
през периода на изпълнение на договора. Възложителят не поема задължение да заявява
доставки на закуски и да заплаща същите, в случай, че такава нужда не е конкретно
възникнала. Изпълнителят по договора не може да претендира за обезщетение за това, че не
са му възложени доставки.
Чл. 3. /1/. Доставяните закуски трябва да са произведени в деня на доставката, при спазване
изискванията на Наредба № 37 от 21 юли 2009 г. за здравословно хранене на учениците на
Министъра на здравеопазването, в сила от 15.09.2009 г., Наредба № 6 от 10.08.2011 г. за
здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детски заведения, Наредба № 9
от 16.09.2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните
предлагани в детските заведения и училищата, както и да са произведени при спазване на
санитарните изисквания и да отговарят на държавните стандарти. Когато се установи, че
стоката не отговаря на нормативно установени изисквания, материално-отговорното лице на
учебното заведение може да откаже да приеме стоката. Доставяните тестени закуски трябва
да са етикирани съгласно чл. 6 от Наредбата за изискванията за етикирането и представянето
на храните.

/2/. Доставените закуски се предлагат в полиетиленова индивидуална опаковка за
еднократно ползване и етикет с обозначена дата на производство. Доставките на закуски
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следва да са индивидуално опаковани като порция за всеки ученик в опаковки за еднократна
употреба.

/3/. Доставяните хранителни продукти-закуски да бъдат със здрави опаковки, с етикети
на български език и да съдържат информация за вида на доставката, съдържание на
хранителните продукти по възможност, производителя, качеството, грамаж, дата на
производство и срока на годност съгласно Наредба № 9 от 16.09.2011 г. за специфичните
изисквания към безопасността и качеството на храните предлагани в детските заведения и
училищата.

/4/. Доставяната закуска трябва да включва разнообразни хранителни продукти
пълнозърнести брашна и закуски, отговарящи на здравословното ученическо хранене,
кулинарни изделия, които в рамките на една седмица да не се повтарят.

/5/. Закуската може да бъде някоя от следните видове:
 • сандвичи с месен, зеленчуков продукт и др;
 • тестени закуски;
/6/. В два от дните за доставка, закуските следва да са приготвени от пълнозърнесто

брашно.

                                  ІІ. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.
Чл. 4. /1/. Общата цена за изпълнение на договора е в размер до ………………….. лв.
/……………………. / без вкл. ДДС съответно в размер до …………………… лв.
/………………………………… / с вкл. ДДС съгласно Ценовото предложение на
Изпълнителя, представляващо неразделна част от настоящия договор – образец № 2.

/2/. Договорът се сключва по единични цени с вкл. ДДС /при ставка 20 %/ за всеки
продукт закуска съгласно Ценовото предложение на Изпълнителя – образец № 2,
неразделна част от договора за доставка.

/3/. Единичната цена за доставка на съответния хранителен продукт - закуска при
грамаж от ……………… гр./, от който:

общ грамаж:……………гр.;

грамаж плънка:…………гр.;

за един учебен ден е, както следва:……………….лв. /……………………. / с
вкл. ДДС.

/4/. В същата са включени всички разходи по доставката вкл. печалба, и е съгласно
ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – образец № 2, представляващо неразделна част
от настоящия договор.
        /5/. Офертните цени на Изпълнителя са фиксирани/окончателни и не подлежат на
промяна за целия срок на действие на договора.
Чл. 5.  Заплащането на доставените закуски се извършва по банков път с платежно
нареждане по посочена от Изпълнителя банкова сметка, след получаване на разрешение от
НАП и Агенция Митници – договора попада в обсега на РМС № 592/21.08.2018 г.
Чл. 6. /1/. В срок до 5-то /пето/ число на месеца, следващ месеца на извършената
доставка, Изпълнителят предоставя на Възложителя фактура/и/, оформена съгласно
изискванията на Закона за счетоводството относно извършените доставки на закуски. Към
фактурата/ите/ Изпълнителят прилага задължително месечни справки за реално извършените
доставки, изготвени въз основа на дневните Приемо-предавателни протоколи по класовете
/отчетни карти/, които следва да са заверени от Директора на училището или определено от
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него лице и да съдържат броя на учениците по класове и деца и общо, броя на учебните дни в
месеца и броя на доставените закуски.

/2/. Цената по чл. 5 е с включени всички разходи за изпълнение на доставките, предмет
на договора, включително разходите за складиране, съхранение, наеми на помещения,
енергия, транспортни разходи до сградите на учебното заведение, труд и всички др. присъщи
разходи вкл. мита, данъци, такси, печалба, начислявани от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, и необходими
за изпълнение на дейността.

ІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Чл. 7. /1/. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да получи договорените за доставка – закуски,
предмет на настоящия договор.

/2/. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, чрез определено от него лице от учебното заведение, е длъжен
да контролира качеството и количеството на доставките, като извършва проверки относно
качеството и грамажа на доставяните хранителни продукти –  закуски,  както и да извършва
проверки относно заявените, реално извършените, консумирани и платени доставки, и въз
основа на направения анализ от извършените проверки, да коригира заявките.

/3/. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже плащане, когато фактурите или
посочените цени не отговарят на закона и уговореното в договора.
Чл.  8. /1/. Възложителят е длъжен да заплаща цената на извършеното от Изпълнителя в
сроковете, начина и условията, посочени в този договор.

/2/. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да не приеме доставката при съществени отклонения
в нея.

/3/. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на непрекъснат контрол върху изпълнението на
договора, осъществяван от определени за това длъжностни лица, определени допълнително
със заповед на възложителя.
Чл. 9.  Възложителят си запазва правото в рамките на стойността на договора за обществена
поръчка да увеличава съответно намалява броя на децата и учениците съобразно
посещаемостта им и брой записани ученици през новата учебна година, за които следва да
бъде осигурена доставка на закуска, за което писмено уведомява Изпълнителя.

                       ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл. 10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва доставките на закуски, свързани със
здравословното хранене на учениците в сградите на ОУ „Алеко Константинов“, находящи се
на адрес: основна сграда - гр. Пловдив, ул. „Божидар Здравков“ № 3а и филиал – ул. „Алеко
Константинов“ № 11 със собствен транспорт, в сроковете и качеството, съгласно чл.  1 от
настоящия договор.
Чл. 11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва доставките с транспорт, отговарящ на
санитарно-хигиенните изисквания за транспорт на храни от неживотински произход.
Чл. 12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да поеме риска при транспорта, като неговите
задължения по осигуряване на стоката се прекратяват след предаване на стоката на МОЛ на
съответното учебно заведение.
Чл. 13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

/1/. Да извършва доставка на закуска за всеки ученик и всяко дете от училището,
съгласно направените заявки за доставка.

/2/. Да въведе отчетни карти за ежедневно отчитане на дейността съответно за
класовете.

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


/3/. Да обявява на видно място в училището менюто за закуските за следващата седмица
до 12.00 часа в последния учебен ден от седмицата.

/4/. Тестените закуски да бъдат произведени в деня на консумацията им от децата и
учениците.

/5/. Грамажът на закуските и техните компоненти да бъдат съобразени с рецептурите в
„Сборник рецепти за ученическите столове и бюфети”,  Хр.  Юруков и колектив,  изд.
Техника, 2002 г. /одобрен от МЗ с писмо № 33-17-140/29.11.2001 г./, както и Наредба № 37 от
21 юли 2009 г. за здравословно хранене на учениците на Министъра на здравеопазването, в
сила от 15.09.2009 г., Наредба № 6 от 10.08.2011 г. за здравословно хранене на децата на
възраст от 3 до 7 години в детски заведения, Наредба № 9 от 16.09.2011 г. за специфичните
изисквания към безопасността и качеството на храните предлагани в детските заведения и
училищата;

/7/. Месата и колбасите в сандвичите не трябва да са тлъсти, а млечните продукти да са
с намалена масленост и от краве мляко.

/8/. Доставяните закуски да се предлагат в опаковки за еднократна употреба.
/9/. Доставяните кисело-млечни закуски да се съхраняват до консумацията в охладено

състояние, но да се предлагат при температура не по-ниска от 10 градуса С.
Чл. 14. /1/. Хранителните продукти -  закуски,  доставяни от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,  трябва да
отговарят на номенклатурата и изискванията за доставка на възложителя, посочени в чл. 3 и
чл. 4 от настоящия договор и отразени в ценовото предложение на изпълнителя. Те трябва да
отговарят на техническата спецификация и изискванията за качество на Възложителя и
ценовото предложение на Изпълнителя – образец № 2 към настоящия договор, както и да са
етикирани съгласно чл. 6 от Наредбата за изискванията за етикирането и представянето на
храните.

/2/. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да доставя вафли, морени, чипс и сладкарски
изделия – баклави, торти, пасти и други.

/3/. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предоставя ежемесечна информация за
констатирани проблеми, пропуски и други подобни в хода на изпълнението на договора с
оглед своевременното им отстраняване.

/4/. При всяка доставка продуктите трябва да бъдат придружени със съответните
сертификати за качество и произход, издадени от производителя посочен на същите или друг
изискуем от законодателството на РБългария, документ към датата на доставката. Когато се
установи, че стоката не отговаря на нормативните изисквания или на изискванията по този
договор материално-отговорното лице от учебното заведение може да откаже да приеме
стоката.
Чл. 15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да замени некачествени продукти с годни за своя
сметка в срок до ............................... (словом) минути, като транспортните разходи за
неприетата доставка ще бъдат за негова сметка съгласно техническото предложение –
образец № 1.
Чл.16./1/. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в случай,  че му бъде отнето някое от
удостоверенията за регистрация, които са били основание за допускането му до участие в
поръчката, за обект или превозно средство, незабавно да уведоми за това ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

/2/. Изпълнителят няма право да възлага изпълнението на една или повече от
дейностите по договора, на лица, които не са посочени като подизпълнители в договора,
нито да заменя посочен подизпълнител,
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/3/. Изпълнителят отговаря за действията, бездействията и работата на
подизпълнителя/-ите като за свои действия, бездействия и работа.

/4/. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да приема и урежда по уговорения ред надлежно
предявените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ рекламации за количество и качество на доставените
хранителни продукти.
Чл. 17. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи уговореното според раздел ІІ. от настоящия
договор възнаграждение.

V. СРОК НА ДОГОВОРА.
Чл. 18. Настоящият договор се сключва за срок до 21.12.2020 г.  /двадесет и първи
декември две хиляди и двадесета година/, считано от влизането му в сила и започва да тече
от датата на подписването му от страните.

VІ. СРОК НА ГОДНОСТ. РЕКЛАМАЦИЯ.
Чл. 19.  При извършване на доставка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури пресни,
качествени и в срок на годност закуски с гарантиран произход. Всяка доставка на закуска
трябва да бъде придружена със сертификати за качество и произход.
Чл. 20. /1/.  Рекламации, отнасящи се до количество и грамажа, се предявяват в момента на
получаване на стоката/продуктите. При установяване на разлики в количеството се съставя
двустранно подписан протокол от представители на Възложителя и Изпълнителя.

/2/. Рекламации се приемат до 12 часа от приемането на доставката и приемо-
предавателния протокол.

/3/. При доставка на некачествен хранителен продукт ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ го заменя с
качествен за своя сметка.
Чл. 21. /1/. Изпълнителят заменя некачествения продукт в срок …………до
…………минути съгласно техническото му предложение – образец № 1, неразделна част от
договора за обществена поръчка.

/2/. Основание за рекламацията може да бъде констативен протокол, подписан от
представители на Възложителя, удостоверяващ доставката на некачествен продукт.

/3/. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да замени за своя сметка рекламираната стока с
качествена в срок, предложен от Изпълнителя в техническото му предложение и посочен от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в рекламационно писмо.

VІІ. ОТГОВОРНОСТ И САНКЦИИ.
Чл. 22. При несъответствие между заявката и доставката, установено по реда на този
договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни точно заявката в еднодневен срок и за
своя сметка.
Чл. 23. При забавяне на доставката на хранителните продукти, предмет на този договор за
децата и учениците от учебното заведение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на
3% /три на сто/ от стойността на забавената доставка за всеки просрочен ден, но не повече от
15% /петнадесет на сто/ от тази стойност.
Чл. 24. В случай на неизпълнение на условие от този договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ обезщетение в размер на нанесените щети, които се установяват от
комисия, назначена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
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VІІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ  НА ДОГОВОРА.

 Чл. 25. /1/. Настоящият договор се прекратява при:
т.1. изчерпване на стойността му, посочена в чл. 5, ал. 1 или изтичане на срока му на

действие;
т.2. по взаимно писмено съгласие на страните;
т.3. предсрочно от всяка от страните по него с едномесечно предизвестие;
т.4. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение;
т. 5. необходимо е съществено изменение на поръчката, което не позволява договорът

да бъде изменен.
т.6. при отнемане на удостоверение за регистрация на обект или на транспортно

средство, което е било основание за допускане на участника в поръчката. В този случай
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ независимо от начина, по който е разбрал за отнемането, изпраща на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уведомление, с което го уведомява за датата на прекратяване на договора;

т.7. при изменение и допълнение на действащата нормативна уредба,  свързана със
осигуряване и разпределение на средствата за подпомагане храненето на децата от
подготвителните групи в детските градини и училищата и на учениците от І до ІV  клас и
други законови и подзаконови нормативни актове.
Чл. 26. /1/. Настоящият договор може да се развали едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с
едномесечно писмено предизвестие:

т.1. при доказано два пъти частично или пълно неизпълнение на някоя от клаузите по
договора, свързана с доставките или при неизпълнение на направените от изпълнителя
предложения в Техническото предложение и Техническата спецификация на възложителя.
Датата на прекратяване на договора настъпва един месец след датата, на която
уведомлението е получено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Като доказателство за неизпълнение,
свързано с качеството, количеството, грамаж на продукта и произхода на стоките, обект на
доставки, се приема констативен протокол, съставен и подписан от МОЛ на учебното
заведение - представител на Възложителя и Изпълнителя;

т. 2. при нарушаване клаузите на настоящия договор.
/2/.  При прекратяване на договора по предходната алинея ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 15% /петнадесет на сто/ от стойността на
неизпълнената част от договора.

VІІІ.  ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ.
Чл. 27. Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено Възложителя за всички промени
относно статута си, реорганизация, промени в търговската и други регистрации, банкова
сметка, откриване процедура по ликвидация, закриване, както и всички други настъпили
изменения, касаещи страните и предмета на договора в три дневен срок от извършването им,
като представя надлежно заверено копие от документа.
Чл. 28. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията,
произтичащи от този договор.
Чл. 29. За всички неуредени в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на
Търговския закон, Закона за задълженията и договорите и Закона за обществените поръчки.
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                    Х. ДОПЪЛНИТЕЛНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ.
§1. Възложителят си запазва правото да увеличава или намалява обявените количества
хранителни продукти – закуски в зависимост от заявките на учебното заведение, съобразно
броя на присъстващите деца и ученици и броя на записаните ученици през новата учебна
година.
§2. Възникналите спорове между страните се решават чрез преговори, а при невъзможност -
по съдебен ред по местоседалище на възложителя, съгласно чл. 117, ал. 2 от ГПК.
§3.  Подизпълнители – ………………..
§4. Неразделна част от настоящия договор е офертата на Изпълнителя ведно с всички
Приложения към нея – Ценово предложение – образец № 2 и Техническо предложение –
образец № 1 към договора.

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

……………………………… …………………………….
КРАСИМИР АНГЕЛОВ            …………………………….
Директор ОУ «Алеко Константинов»

СЧЕТОВОДИТЕЛ:
/…………………………………………. /
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