ПРОЕКТОДОГОВОР

ЗА ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА ХРАНА
Днес ___.___.2016 г. в гр. Монтана се сключи настоящия договор между:
ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УМСТВЕНИ УВРЕЖДАНИЯ (ДЦДМУУ) с адрес гр.
Монтана, ул. „Александър Батенберг” №38, БУЛСТАТ 0003208720336, представлявано от
Калинка Миронова Кузманова – Директор, наричан по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една
страна, и
___________________________ със седалище и адрес на управление гр. __________,
ул. __________________ №___, БУЛСТАТ ______________, представлявано от __________
______________________________, наричан по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна, при
следните условия:
I. ПРЕДМЕТ, СРОК И ЦЕНИ
1.1. Предмет на настоящия договор е извършване на „Приготвяне и доставка на
храна за деца в ДЦДМУУ Монтана” / „Приготвяне и доставка на храна за лица в ДЦВУУ
Монтана” срещу заплащане на договорираната цена в съответствие с ценовата оферта на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, представляваща неразделна част от договора.
1.2. Срокът на настоящия договор е от 05.03.2016 г. до 04.03.2017 г.
1.3. Цени в лева за храноден:
− Обособена позиция 1: Приготвяне и доставка на храна за деца в ДЦДМУУ Монтана: _____________ (словом) без ДДС или _____________ (словом) с ДДС.
− Обособена позиция 2: Приготвяне и доставка на храна за лица в ДЦВУУ Монтана: _____________ (словом) без ДДС или _____________ (словом) с ДДС.
1.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплаща ежемесечно на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цената на
доставената храна по банков път в срок до ____ (__________) календарни дни, считано от
датата на издаването на фактура.
1.5. Всички плащания се извършват по банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Банкова сметка ___________________________ Банков код _______________
При банка _________________________________________________________
II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
2.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва ежедневно доставка на приготвена храна със собствен специализиран транспорт до обекта, посочен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,
и във вид, отговарящ на изискванията по Закона за храните.
2.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да доставя храната до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по
предварителни предложени две седмични менюта с цел право на избор на лицата като
същите трябва да бъдат писмено одобрени до последния работен ден (петък) от седмицата,
седмицата на доставката, както и след предварителна заявена бройка на необходимите
порции храна на база един храноден.
2.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предлага и приготвя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
седмични менюта и храна, съгласно Сборник рецепти за ученически столове и бюфети –
Издателство „Техника” от 1982 г. (ново издание 2006 г.), съобразявайки се с физиологичните норми за хранене на населението (Наредба №23 на М3, ДВ, бр. 63 от 2005 г.), Наредба
№9 от 16.09.2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата, съвременните тенденции и постижения на науката за хранене, както и с международните препоръки за здравословно хранене
на децата.
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2.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предлага храни, който отговарят на изискванията за качество и безопасност, съгласно Закона за храните и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане. Храните ще се придружават с документи, доказващи
тяхната безопасност, съгласно действащото законодателство.
2.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при поискване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или негов
упълномощен представител да представи:
2.5.1. Документи, доказващи произхода на продуктите, вложени в приготвената храна;
2.5.2. Декларация кога е дезинфекцирано транспортното средство, с което се
доставят приготвените храни;
2.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави приготвената храна, изискваща
съхранение при контролирана температура, при спазени температурни изисквания.
2.7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да доставя приготвената храна с транспортно
средство, което:
на храната;

- да бъде оборудвано с конструкция, позволяваща правилно транспортиране

- да бъде поддържано в добро хигиенно състояние (под, стени, таван, конструкции, скари /стилажи);
- да бъде придружено от разрешение на ОДБХ-Монтана, за извършване на
такъв вид дейност.
2.8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да спазва изискванията за недопустимост на
съвместно превозване на технически продукти, различни вещи и материали, вещества със
силна специфична миризма и др. с храните
2.9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи стойността на доставката съгласно т.
1.1 от договора.
2.10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да променя цените по офертата в случай на
промяна в цените на основните хранителни продукти, включващи се в ценообразуването на
храната.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
3.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да приеме доставената храна в обекта, като
спазва всички санитарно-хигиенни правила при разпределянето и сервирането на порции
на лицата.
3.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ стойността на
доставената храна след издаване на фактура по банков път и сметка посочена от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, до пето число на месеца, следващ доставката.
3.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ или упълномощен негов представител има право да не
приеме доставената храна, ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил предварително одобрените
седмични менюта или има съществено отклонение от грамажа на храната на база порция за
един храноден.
IV. ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИИ
4.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че ще предлага храни, който отговарят на изискванията за качество и безопасност, съгласно Закона за храните и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане. Храните ще се придружават с документи, доказващи
тяхната безопасност съгласно действащото законодателство.
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4.2. При наличие на съмнение за качеството на приготвената храна
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ или техни упълномощени представители се задължават да съставят незабавно протокол за констатираните нарушения.
4.3. При предписание от контролните органи, касаещо приготвянето и доставката
на храната, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че ще изпълни предписанието.
4.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря изцяло за качеството на храната спрямо
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или трети лица, които я консумират, от момента на приготвянето, доставката и приемането в обекта, за което се подписва ежедневно и приемо-предавателен
протокол.
4.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
отговаря изцяло за качеството на храната спрямо
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или трети лица, на който я предлага за консумация, от момента на приемането с приемателно-предавателен протокол.
4.6. При наложени санкции от контролните органи, касаещи приготвянето и доставката на храната до обекта на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че същите
ще бъдат за негова сметка.
V. ДРУГИ УСЛОВИЯ
5.1. Настоящия договор може да бъде изменян или допълван само по взаимно
писмено съгласие на двете страни, изразено в писмен вид.
5.2. Настоящия договор може да бъде прекратен преди изтичане на уговорения
срок:
- по взаимно съгласие на двете страни;
- при неизпълнение на задълженията на една от страните, като изправната
страна си запазва възможността да търси обезщетение за действително причинени вреди.
5.3. За неуредени в този договор въпроси, възникнали по време на прилагането му,
важат разпоредбите на гражданското законодателство в Република България.

Настоящия договор се състави в два еднообразни екземпляри, по един за всяка от
страните.
ПРИЛОЖЕНИЕ: Ценово предложение на участника.
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
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