Образец № 11
ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

Днес, ..................... 2018 г. в гр. Сливен, на основание чл. 194, ал. 1 от Закона за обществените
поръчки, подписаните от една страна:
ДГ „Надежда“, представлявана от Катя Иванова Вълева – Директор и Кремена Славова
– счетоводител, с адрес гр. Сливен, кв. „Надежда”, ЕИК 177292671, наричана за краткост
ВЪЗЛОЖИТЕЛ, и от друга страна
______________________________________________________________________________,
адрес: ___________________________________________, тел./факс ____________________ЕИК
____________________ представлявано от _______________________________ /име и длъжност/,
наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, сключиха настоящия договор за следното:

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
Чл. 1. (1). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни
„Приготвяне и доставка на храна за ДГ „Надежда“, при условията на Техническите
спецификации на Възложителя и Техническо предложение на Изпълнителя, представляващи
неразделна част от настоящия договор.
(2). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва доставките в съответствие с изискванията на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, определени в Техническите спецификации и в настоящия договор.
Чл. 2. Място за доставка на храната – до пълния адрес посочен в Техническите
спецификации.
Чл. 3. (1) За доставената храна през съответния месец се съставя приемо-предавателен
протокол, след което се издава фактура.
(2) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, работата
на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и
подизпълнителя.
II. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 4. Настоящия договор влиза в сила от датата следваща датата на подписването му и е със
срок на действие 12 месеца или до изчерпване на стойността му, което от двете настъпи по-рано.
III. ВЪЗНАГРАЖДЕНИ Е И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл. 5. (1) Стойността на договора е до 69 990,00 лева (шестдесет и девет хиляди деветстотин
и деветдесет лева), без ДДС или 83 988,00 лева (осемдесет и три хиляди деветстотин осемдесет и
осем лева), с ДДС, като цената на един пълен храноден, една сутрешна закуска, една
подкрепителна закуска , един обяд и една следобедна закуска са съгласно Ценовото
предложение на изпълнителя, неразделна част от този договор.
(2) Цената за доставката включва всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(3) По време на договора единичните цени на: един пълен храноден, една закуска, един
обяд и една вечеря няма да се променят.
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща дължимите суми, в срок до 30 дни след представяне на
фактурата и Приемо-предавателните протоколи между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(5) Изплащането на дължимите суми се извършва по банков път, по посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
банкова сметка.
ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
Чл. 6. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
1. Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължимото му по настоящия договор
възнаграждение в указания срок;
2. Да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всички документи и данни необходими за
изпълнение на предмета на настоящия договор;

3. Да уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при възникване на непредвидени
обстоятелства, които могат да доведат до спиране на изпълнението на възложената работа, в
срок до 14 (четиринадесет) календарни дни от датата на узнаване.
Чл. 7. (1). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
1.Да проверява изпълнението на този договор по всяко време, по начин, който не
затруднява работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
2.Да получи пълна и изчерпателна информация относно доставената храна, предмет на
настоящия договор.
3.Да възложи подмяна, в срок от 30 (тридесет) минути, за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
на доставена храна, когато същата не отговаря на изискванията посочени в Техническата
спецификация.
4.Да приеме работата на подизпълнителя/подизпълнителите в присъствието на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя/подизпълнителите, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил
договор/договори за подизпълнение.
5.Да упражнява контрол относно изпълняваните доставки.
Чл. 8. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
1.Да доставя храната, съгласно изискванията посочени в Техническата спецификация.
2.При неспазване на изискванията по предходния член, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да
отстрани недостатъците според изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като всички допълнителни
разходи са за негова сметка;
3.Да издава фактури на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като се съобрази с изискванията му за
съдържание;
4. Да следи и докладва за нередности при изпълнението на договора. В случай на
установена нередност, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да възстанови на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички
неправомерно изплатени суми, заедно с дължимите лихви;
5.Да сключи договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени в офертата.
6.В срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително
споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител да изпрати копие на договора
или на допълнителното споразумение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заедно с доказателства, че са
изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 ЗОП.
Чл. 9. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1.Да получи уговореното възнаграждение съгласно чл. 5 от настоящия договор;
2.Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съдействие и/или информация и/или документи,
необходими му за качественото извършване на дейностите по чл. 1 от настоящия договор;
V. ОТГОВОРНОСТИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 10. При неизпълнение на дейности, предмет на настоящия договор Изпълнителят
дължи неустойка в размер на 5 % от стойността на неизпълнените работи.
Чл. 11. При некачествено извършване на дейности, Изпълнителят дължи реално
изпълнение ведно с неустойка в размер нa 5 % от стойността на некачествено извършените
дейности.
Чл. 12. При забава в плащането ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,02 %
от стойността на дължимото възнаграждение за всеки просрочен ден, считано 1 месец след
одобряване на плащането по представената фактура и документите, доказващи качественото
изпълнение на дейностите предмет на договора.
Чл. 13. Във всички случаи когато изправната страна търпи загуби и пропуснати ползи, в
по-висок размер от дължимите неустойки, тя има право на пълно обезщетение по общия ред.
VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 14. (1) Договорът се прекратява:
1. с изпълнение предмета на договора.
2. при обективна невъзможност за изпълнение на договора;
3. по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма, като в този случай се
уреждат и финансовите последици от прекратяването;
4. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ със 7 дневно писмено предизвестие.

5. при констатирани нередности и/или конфликт на интереси – с изпращане на
едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
6. по реда на чл. 118 от Закона за обществените поръчки;
7. когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената
поръчка – предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл
или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати – с писмено уведомление, веднага след
настъпване на обстоятелствата;
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:
1. Забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 3
календарни дни;
2. Не отстрани в определения от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, констатирани недостатъци;
3. Не изпълни точно някое от задълженията си по договора;
4.Използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва
подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;
5. Бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или
ликвидация.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие при условията на чл.
73, т. 1 от ППЗОП.
(4) Когато изпълнението на поръчката стане обективно невъзможно, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
няма право на възнаграждение.
VII. ДРУГИ УСЛОВИЯ
Чл. 15. Всяка от страните по настоящия договор се задължава да не разпространява
информация за другата страна станала й известна при или по повод изпълнението на договора.
Чл. 16. (1) Всички съобщения между страните във връзка с настоящия договор следва да
бъдат в писмена форма. Съобщенията ще се получават на адресите на страните, посочени в
настоящия договор;
(2) При промяна на адресите, посочени в настоящия договор, всяка страна е длъжна да
уведоми другата в тридневен срок от настъпване на промяната.
(3) Ако някоя от страните промени посочените в договора адреси, без да уведоми другата
страна, последната не отговаря за неполучени съобщения, призовки и други подобни.
Чл. 17. Нищожността на някоя клауза от настоящия договор не води до нищожност на
друга клауза или на договора като цяло.
Чл. 18. Изменение на сключения договор се допуска при условията на чл. 116, ал. 1 от
ЗОП.
Чл. 19. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по повод
изпълнението на договора или свързани с договора, или с неговото тълкуване, недействителност,
неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени споразумения, при непостигане на
съгласие спорът се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република България по
реда на Гражданския процесуален кодекс.
Чл. 20. За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото
законодателство на Република България.
Чл. 21. Неразделна част от настоящия договор са:
1.Технически спецификации;
2.Техническо предложение;
3.Ценово предложение.
Настоящият договор се подписа в три еднообразни оригинални екземпляра — два за
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Директор на ДГ «Надежда»:
Катя Вълева
Счетоводител:
Кремена Славова

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
/имена, длъжност, подпис, печат/

