ДОГОВОР

за доставка на хранителни продукти
Днес …………………. г. в гр. Монтана между:
ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ с БУЛСТАТ 0003208720317 и с адрес: гр. Монтана 3400, ул. „Александър Батенберг” № 38, ет. 2 и с филиал с. Смоляновци, представляван от
Димитрина Ангелова Колова – Директор, от една страна, наричани по-долу за краткост
„ВЪЗЛОЖИТЕЛ” и
……………………………..…...……, с ЕИК …………………………… и със седалище и адрес
на управление: …………………………., ул./бул. ……………………………………….., представлявано от ………………………………………… - на длъжност ………………………, от
друга страна, наричана за краткост по-долу „ИЗПЪЛНИТЕЛ”, се сключи настоящия договор за
следното:
I.

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

II.

СРОК НА ДОГОВОРА

III.

ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

IV.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж, гр. Монтана и филиал с. Смоляновци по видове и цени, съгласно Приложение № … – ценова оферта за обособена позиция
№… ……………………, неразделна част от настоящия договор, в количества, съгласно заявки на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 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.
Чл. 2.
му.

Договорът се сключва за срок от 12 месеца и влиза в сила от датата на подписването

Чл. 3. (1) Общата стойност на сключения договор е до ………………. (с думи) лв. без ДДС
или ……….. (с думи) лв. с ДДС.
(2) За осъществяване на доставката ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя хранителни продукти
по единична цена, чиято максимална стойност е определена в предоставената от него оферта,
неразделна част от договора.
Чл. 4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща цената на доставката по определената с офертата стойност,
в която са включени стойността на стоката, опаковка, транспортните разходи по доставянето
и ДДС.
Чл. 5. (1) Цените са фиксирани и не подлежат на промяна през периода на изпълнение на
договора без нормативно основание, с изключение на при приложението на чл. 116, ал. 2 от
ЗОП.
(2) Доставната цена може да бъде актуализирана всяко тримесечие, след предоставяне на месечен бюлетин на „САПИ“ ООД за сметка на страната, търсеща актуализацията.
Чл. 6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши доставка на посочените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
количества до 1 (един) ден след писмено подаване на заявката.
Чл. 7. (1) Всички допълнителни разноски по повод осъществяването на доставката са за
сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не предприема каквито и да са дейности, които
може да поставят собствения му интерес в конфликт с този на Република България и Евро1

пейския съюз. При наличие на такъв риск ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предприема всички необходими
мерки за избягване на конфликт на интереси, и уведомява незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ относно
обстоятелство, което предизвиква или може да предизвика подобен конфликт.
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължават да запазят поверителността на всички поверително
предоставени документи, информация или други материали във връзка с изпълнение на настоящия договор.
(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да води точна и редовна документация, отразяваща изпълнението на Договора, която следва да се прилага в съответствие със националното законодателство. Счетоводните документи за разходите, свързани с Договора, трябва да подлежат на
ясно идентифициране и проверка.
(5) В срок до 3 (три) дни от датата на сключване на договора, но най-късно преди започване на неговото изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за името, данните
за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всякакви промени в предоставената информация
в хода на изпълнението на Договора в срок до 5 (пет) дни от настъпване на съответното обстоятелство. (ако е приложимо).
Чл. 8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи цената на доставката в рамките на 30 (тридесет)
дни.
V.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

VI.

ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕТОЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ, РЕКЛАМАЦИИ

VII.

ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

VIII.

НЕУСТОЙКИ И ЛИХВИ

Чл. 9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прави 20 заявки за доставка в границите на един месец.
Чл. 10. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати цената на доставката в рамките на посочения
в чл. 7 на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ срок.
(2) Заплащането на цената се извършва по банков път по сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Банка ………………………….., клон ……………………………..,
IBAN:……………………………………, BIC: ……………………..
Чл. 11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да предявява рекламация пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за:
- количество;
- качество;
- рекламациите се правят в момента на доставяне на стоката с протокол, съставен
от двете страни;
- в рекламациите се посочва договора, точното количество на получената стока, основанието за рекламацията;
- рекламираната стока се подменя в срок ………… часа от момента на доставката.
Чл. 12. (1) Преди подписване на този договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да представи на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение на договора в размер на … (…) лв., което представлява 2% от неговата стойност.
(2) Когато изпълнението на поръчката е станало невъзможно поради причини, за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отговаря, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава в срок от 10 (десет) работни
дни, гаранция за изпълнение.
(3) В срок от 10 (десет) дни след прекратяване действието на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за изпълнение, без да дължи лихва за времето, през което средствата са престояли законно у него.
Чл. 13. (1) При забава на доставките от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ заявени при условията на
чл. 5 от настоящия договор, той дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка е размер на 2% (две на
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сто) от стойността на доставката за всеки просрочен ден, но не повече от 10% (десет на сто)
от стойността на недоставените стоки.
(2) Ако забавата продължи повече от седем дни ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати или развали договора, като задържи гаранцията за изпълнение.
Чл. 14. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва правото на рекламация и отказ от плащане при установяване на отклонения в количеството и съответствието на техническите спецификации на
стоката въз основа на представените анализи и протоколи от акредитиращия орган, при условията на настоящият договор, като всички произтичащи от това неблагоприятни последици са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(2) При установяване на неизпълнение в количествено и качествено отношение на
повече от три доставки в рамките на един месец от срока на договора, заявени при условията
на чл. 5 от настоящия договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали договора.
(3) При възникване на спор относно съответствието на стоката с техническите спецификации, за обвързващ страните ще се счита анализа на акредитирана лаборатория, който
ще бъде основание за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да изиска от ИЗПЪЛНИТЕЛ подмяна на стоката в срока на
извънредна доставка – двадесет и четири часа.
Чл. 15. При забава в изпълнение на задължението на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ относно плащането на
дължимата по договора цена, същият дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ законната лихва върху съответната сума.
IX.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

X.

ОБЩИ ПРАВИЛА

Чл. 16. Настоящият договор се прекратява с изтичане срока му на действие;
Чл. 17. Настоящият договор може да бъде прекратен преди изтичане на срока:
а) по взаимно съгласие на страните, изразено писмено;
б) едностранно, от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълнява договорните си задължения.
Чл. 18. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати договора при неизпълнение на две доставки.
(2) Прекратяване на договора, поради забавяне на изпълнение е допустимо, когато са
две доставки, като забавянето за двете е до 4 дни.
Чл. 19. За неуредени от този договор въпроси се прилагат правилата на Закона за обществените поръчки и нормите на гражданското законодателство.
Чл. 20. Всички съобщения или уведомления между страните по настоящия договор ще бъдат в писмена форма, която ще се смята за спазена и при отправянето им по e-mail или факс.
Чл. 21. Офертата към настоящия договор е неизменна част от него.
Чл. 22. Всички спорове във връзка с тълкуването и изпълнението на договора и офертата
към него се уреждат чрез преговори между страните.
Настоящият договор се изготвя в два еднообразни екземпляра с еднаква правна
стойност: по един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

ДИРЕКТОР:

___________________:

Димитрина Колова
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