Приложение №3
ПРОЕКТ!

Дневна детска ясла №4 ”Веселушки”

гр. Монтана 3400 ул. ”Александър Батенберг” №40, тел. 096 305576

ДОГОВОР

за доставка на хранителни продукти
Днес …………….., в гр.Монтана между:

Дневна детска ясла №4 ”ВЕСЕЛУШКИ” с ЕИК 0003208720252 и адрес гр. Монтана
3400, ул. ”Александър Батенберг” №40, представлявана от Марияна Вътова Георгиева –

директор, и Ангел Киров Райков – гл. счетоводител, наричана по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ
и

………………………………………...............................................................…………….......,
наричан по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, на основание чл. 74, ал. 1 от ЗОП във
връзка с Решение №... от

……………...

настоящия договор за следното:

за определяне на изпълнител се сключи

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извършва
срещу заплащане доставка на хранителни продукти по Обособена/и позиция/и... за
нуждите на Дневна детска ясла №4 ”Веселушки” гр. Монтана по заявки, съгласно Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – неразделна част от този договор. Доставените хранителни продукти следва да отговарят на изискванията на БДС за съответния
вид стока, което се удостоверява със сертификат за качество, експертен лист, удостоверения и срокове на годност.
II. СРОК НА ДОГОВОРА
Чл. 2.

Срокът на действие на договора е 12 месеца и влиза в сила от...
III. ЦЕНИ, ЦЕНООБРАЗУВАНЕ.
СТОЙНОСТ НА ДОГОВОРА И ПЛАЩАНИЯ

Чл. 3. (1) За доставката на хранителни продукти по Чл. 1 от договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ единична цена за продукт,
съгласно цените в Ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – неразделна част от този договор.
(2) Доставната цена на всеки продукт от посочените в ал. 1 включва доставката
до посочените в заявката обекти.
(3) Цената се актуализира при доказано еднократно увеличение / намаление на
цената на отделните стоки с над 10% за последния месец, спрямо усреднените цени на
три други доставчика на територията на Община Монтана.
Инициативата за промяна може да бъде от всяка от страните по договора.
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(4) При липса на горепосочените условия, цената на даден продукт за следващия
период остава определената до тогава.
(5) Договорната стойност за предмета на поръчката, спрямо ценовата оферта на
кандидата е в размер на …. без ДДС или …. с ДДС.
Чл. 4. Заплащането на доставените продукти се извършва с платежно нареждане въз основа на издадени фактури в срок до... (...) дни след доставката по банковата
сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ …
Банков код ….
при банка...
IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл. 5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи договорената цена за доставените продукти, съгласно сроковете и условията на раздел III на договора.
Чл. 6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да издава надлежно фактури за всяка
доставка.
Чл. 7. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ доставя хранителните продукти до посочените от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ обекти, съгласно заявка, в указания в нея срок.
(2) Пакетираните продукти да бъдат с етикети на български език и съдържат информация за вида на стоката, производител, качеството, датата на производство и срока
на годност и др. специални нормативни актове.
(3) Доставката да се придружава от: ветеринарномедицинско свидетелство и експертен лист за продуктите от животински произход и сертификат за произход и качество за всички хранителни продукти.
(4) Доставките да се извършват при спазване на всички санитарно-хигиенни
изисквания.
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл. 8. (1) Доставените продукти се приемат от упълномощено лице на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срещу издаване на стокова разписка, след като се увери, че доставката
отговаря на всички нормативни изисквания и на условията на този договор и е придружена с необходимите документи.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да откаже да приеме доставката, когато не е придружена с документите по предходния член и ако тя не отговаря на горепосочените
изисквания.
(3) При спор и съмнение в качеството на стоката се съставя протокол в присъствието и на двете страни за състоянието на продуктите и за предаване на проби за изследване от компетентните органи.
Чл. 9. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен, след като констатира отклонение в качеството на стоката, в срок до 5 (пет) работни дни, но не по-късно от срока на годност
на съответния продукт, да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за недостатъците, за които не е знаел и не е могъл да узнае при приемането й.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да иска заместване на стоката с качествена или
връщане на част от стойността или да откаже да заплати част от стойността, ако е действал добросъвестно и е изпълнил задълженията си съобразно договора и закона.
VI. САНКЦИИ И ОТГОВОРНОСТИ
Чл. 10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати договора в случай на неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на задълженията му по този договор.
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Чл. 11. При забава на доставката от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ повече от 24 часа, без да са налице обективни причини, посочени в протокол на двете страни, последният дължи неустойка в размер на 10% от стойността на забавената доставка.
Чл. 12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва правото на рекламация и отказ от плащане, при установяване на отклонения в количеството и качеството на стоката въз основа
на предоставените анализи и сертификати по условията на чл. 8 от договора.
Чл. 13. При установяване на повече от две неизпълнения на заявки за доставка
по количество или качество, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати договора.
VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 14. По взаимно съгласие на страните, изразено писмено.
Чл. 15. От ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при настъпване на съществена промяна на обстоятелствата, които същият не е могъл да предвиди или предотврати, като писмено уведоми за това ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с предизвестие от тридесет дни.
Чл. 16. При влязло в сила съдебно решение за обявяване в несъстоятелност на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
VIII. ОБЩИ ПРАВИЛА
Чл. 17. Периодичността на доставките на хранителните продукти се уговарят
между страните допълнително за отделните видове продукти.
Чл. 18. Страните по договора могат да го променят или допълват с анекс, който
е неразделна част от договора.
Чл. 19. За неуредените от този договор въпроси се прилагат разпоредбите на
Търговския закон и на Закона за задълженията и договорите.
Настоящият договор се изготви в три еднообразни екземпляра с еднаква правна
стойност на български език: един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Неразделна част от договора е техническата спецификация и ценовата оферта.
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Марияна Георгиева
Директор

(имена)
(длъжност)

Ангел Райков
Гл. счетоводител
.
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