
Д О Г О В О Р  №11 /28.12.2016г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Детска градина „Мечо Пух” с. Петко Славейков 
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „Стелит 1“ ЕООД гр. Севлиево
О БЕКТ:„ДО СТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДЕТСКА  
ГРАДИНА „М ЕЧО ПУХ” , с. ПЕТКО СЛАВЕЙКОВ, общ.СЕВЛИЕВО”

Днес. 28.12. 2016 г.. в с. Петко Славейков, между:

Детска градина „Мечо Пух” ,, със седалище и адрес на управление: с. Петко Славейков, 
ул. "Свобода " № 32, п.к. 5434, ЕИК 000208977, представлявана от Даринка Цонкова- директор и 
Светлана Лалева-счетоводител, наричана за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ 
и

„Стелит 1“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Севлиево, ул. „Стойчо 
Часовникаров" №1, регистрирано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 
107544354, представлявано от Цветан Макавеев - управител, наричано за краткост 
ИЗПЪЛНИТЕЛ, на основание чл. 194, ал. 1 от ЗОП се сключи настоящият договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извършва доставка 
на хранителни продукти за нуждите на Детска градина “Мечо Пух” , с. Петко Славейков след 
предварителна заявка, съгласно техническа спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и офертата на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, явяващи се неразделна част от настоящия договор.

(2) Място на изпълнение на доставките са сградите на детското заведение -  с.Петко 
Славейков, ул.‘"Свобода“ № 32. с.Батошево, с.Градница, с.Добромирка. с.Душево, с.Кормянско, 
с.Крамолин и с.Ряховците, съгласно техническата спецификация.

(3) Доставките на хранителните продукти се осъществяват след предварителни писмени 
заявки за необходимите продукти по видове и количество от представители на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ -  упълномощени от ръководителя на детското заведение длъжностни лица.

(4) Видовете хранителни продукти, техните количества и единични цени към момента на 
подписване на договора, са съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от 
договора.

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ запазва правото да възложи доставка на нови артикули, както и да 
откаже доставка на артикули, включени в техническата спецификация, според необходимостта 
на обслужвания обект и в случай на промяна на нормативната уредба, свързана с детското 
хранене.

(6) Доставяните хранителни продукти за детското заведение задължително следва да 
отговарят на изискванията на Наредба № 6/10.08.2011 г. за здравословно хранене на децата на 
възраст от 3 до 7 години в детски заведения. Наредба № 9/16.09.2011 г. за специфичните 
изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и 
училища и Наредба № 2/7.03.2013 г. за здравословното хранене на децата на възраст от 0 до 3 
години в детските заведения и в детските кухни.

(7) Стоките, предмет на доставки по договора, задължително да бъдат придружени от 
сертификати за произход, годност и качество и да бъдат с не по-малко от 70% остатъчен срок 
на годност към момента на доставката.

II. СРОКОВЕ

Чл.2(1) Настоящият договор се сключва за срок до 12 месеца или до изчерпване на 
договорената сума, считано от датата на подписване на договора.



(2) Отделните доставки ще се изпълняват в дните понеделник и вторник до 14:00 
часа. а доставките на хляб ще се изпълняват всеки работен ден до 08:00 часа.

III. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩ АНЕ

Чл. 3(1)  Общата стойност по договора за доставка е в размер на 69 949,92 (шестдесет и 
девет хиляди деветстотин четиридесет и девет лева и деветдесет и две стотинки) лв без ДДС и 
83 939.90 лв.(осемдесет и три хиляди деветстотин тридесет и девет лева и деветдесет стотинки ) 
с ДДС. Същата е съгласно оф ертата на И ЗП Ъ ЛН И ТЕЛЯ, неразделна част от 
настоящия договор.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ издава подписана стокова разписка с количество и стойност за 
всяка доставка, със задължително придружен сертификат за качество и срок на годност, като 
веднъж месечно, в последния работен ден на съответния текущ месец, издава фактури въз 
основа на действително извършените доставки до ДГ „ Мечо Пух” и нейните бази, като 
доставките за 5 и 6 годишните деца са на отделна фактура.

(3) Промяната в единичните цени на отделните хранителни продукти се прави в 
началото на всеки месец при промяна цената на една или няколко вида стоки, предмет на 
договора, в Информационния бюлетин на ДКСБТ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяна на базовата цена, като предложеният в офертата размер на 
надценка или отстъпка (+/-) не се променя, а се начислява върху новата базова цена. Промяната 
се документира чрез приложена справка от Информационния бюлетин на ДКСБТ 
(wvvw.dksbt.bii) за средните цени през изтеклия месец.

Чл. 4. Плащането ще се извършва в левове, по банков път, по следната сметка на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Банка ПИРЕОС БАНК
IB AN BG06 PIRB 9170 1602 2659 75
В1С PIRBBGSF
отсрочено -  до 30 /тридесет/ календарни дни, след представяне на фактури оригинал на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл. 5(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

а) да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълнява доставките в срок и без отклонения;
б) да осъществява контрол по доставките, като прегледа чрез свои представители към момента 
на доставките съответните стоки с оглед тяхното съответствие с вида, качеството и 
количеството по съответната заявка и при констатиране на несъответствие незабавно да прави 
рекламация пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
в) да изисква необходимата документация /сертификати за качество/ за закупените стоки от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
г) да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ предлаганите стоки да бъдат опаковани и етикетирани според 
изискванията на Наредбата за изискванията на етикетирането и представянето на храните;
д) когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от изискванията за доставката по раздел I от 
настоящия договор, да откаже приемането на част или цялото количество, както и да откаже да 
заплати съответното възнаграждение, докато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни своите задължения 
съгласно договора.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
а) да оказва необходимото съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на договора;
б) да осигури присъствието на свои представители за приемане на доставените в срок и на 
място стоки, съответстващи по вид, количество и качество на описаното в заявките от обектите 
-  крайни получатели;
в) да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съответното възнаграждение за изпълнената доставка, 
съгласно раздел III от настоящия договор.
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V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 6(1)  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

а) да иска приемане на доставките чрез определени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ лица;
б) да подписва, приема и предава документи, във връзка с извършване на доставките;
в) при точно изпълнение на доставката да получава цената на доставените стоки съгласно 
офертата в сроковете, определени в настоящия договор.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

а) да изпълнява доставките на стоките, предмет на този договор, по асортимент, количество, 
вид и качество, съответстващи на нормативните изисквания, съгласно периодичните заявки и 
условията на настоящия договор на свой риск срещу съответната цена в оригинална опаковка с 
ненарушена цялост със свой амбалаж;
б) да осигури за своя сметка транспорта по доставките до местоизпълнението;
в) да предава при всяка отделна доставка на представителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документи за 
годност и качество, съответстващи на вида стока;
г) да издава при всяка доставка съответните документи за извършване на плащанията;
д) да отстранява за своя сметка всички недостатъци на несъответствуващи на предложението 
му стоки, неудовлетворяващи изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и нарушаващи 
посочените в нормативната уредба изисквания;
е) при направена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ рекламация за качеството и/или количеството на 
доставените стоки да заменя некачествените стоки с качествени и/или да достави 
допълнителните количества в срок от 24 часа.
ж) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е задължен да взема обратно освободения стъклен амбалаж (бутилки и 
буркани) от предишните доставки по настоящият договор.

VI. ПРИЕМАНЕ

Чл. 7(1)  Приемането на стоките се извършва на местата на доставяне от представители 
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, след като се уверят, че доставката отговаря на всички нормативни 
изисквания и на условията на този договор и е придружена с необходимите документи чрез 
подписване на стокови разписки.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да откаже да приеме доставката, когато не е придружена с 
документите по предходната алинея и ако тя не отговаря на горепосочените изисквания.

Чл. 8(1)  Рекламации по количествата на доставените стоки могат да се правят само до 
момента на подписване на стоковата разписка.

(2) Рекламации относно качеството и скрити дефекти се правят в 1-дневен срок от 
откриването им, но не по-късно от 3 /три/ дни от датата на доставката.

VII. ГАРАНЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 9 Гаранцията за изпълнение на договора е парична сума, банкова гаранция или 

застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя, 
в размер на 3497,49 (три хиляди четиристотин деветдесет и седем лв. и четиридесет и дете 
стотинки) лева, което представлява 5 % от общата стойност на договора, без ДДС преведена 
по банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ -  BG37 IORT 8048 3387 0133 00 към Инвестбанк АД 

Чл.10 (1) Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава в пълен размер в 30 
(тридесет) дневен срок при точно изпълнение на поетите с договора задължения от страна на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за изпълнение на договора, когато е 
парична сума, без да дължи лихви за периода, през който законно е престояла при него.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на 
неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от
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компетентен съд, до решаването на спора. Всяка форма на неизпълнение на договорно 
задължение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, служи за задържане автоматично на предвидените в 
договора неустойки, които се приспадат от представената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гаранция за 
добро изпълнение.

VIII. НЕУСТОЙКИ И ОБЕЗЩ ЕТЕНИЯ

Чл. 11(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 1 /един/ % върху стойността 
на забавената доставка за всеки просрочен ден, но не повече от 5 % от стойността на дог овора.

(2) При забава в плащането ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0.1 /нула 
цяло и едно/ % от дължимата сума за всеки ден закъснение, но не повече от 15 /петнадесет/ % 
от стойността на конкретното плащане.

(3) За неизпълнението на други задължения по договора неизправната страна дължи на 
изправната неустойка в размер до 10 /десет/ % от цената по договора.

Чл. 12 Страната, която е понесла вреди от неизпълнението, може да търси обезщетение и 
за по-големи вреди по реда на ГПК.

IX. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл. 13(1) Страните не отговарят една спрямо друга за неизпълнение или неточно 
изпълнение на свое задължение в резултат на настъпила непреодолима сила, в това число и за 
причинените от това неизпълнение вреди.

(2) Ако страните са били в забава преди възникването на непреодолимата сила. те не 
могат да се позовават на последната при неизпълнение на задълженията си по договора.

(3) По смисъла на този договор непреодолима сила са обстоятелства от извънреден 
характер, които страните при полагане на дължимата грижа не са могли или не са били 
длъжни да предвидят или предотвратят.

(4) Не е налице непреодолима сила, ако събитието е настъпило в резултат на неположена 
грижа от някоя от страните или ако при полагане на дължимата грижа то тя е могла да бъде 
преодоляна.

(5) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непреодолима 
сила, е длъжна в тридневен срок писмено да уведоми другата страна за настъпването й, 
съответно -  за преустановяване въздействието на непреодолимата сила.

(6) Когато обстоятелства от извънреден характер, които се определят като 
непреодолимата сила, възпрепятстват по такъв начин изпълнението на задълженията по 
договора, че на практика водят до невъзможност на изпълнението на договора като цяло, 
страната, изпълнението на чиито задължения е възпрепятствано от непреодолимата сила, 
писмено с известие уведомява другата страна за спиране на изпълнението на договора до 
отпадането на непреодолимата сила.

(7) След отпадане на обстоятелства от извънреден характер, които се определят като 
непреодолимата сила, страната, която е дала известието по ал. 6, в пет дневен (5) срок писмено 
с известие уведомява другата страна за възобновяване на изпълнението на договора.

(8) Ако след изтичане на петдневния (5) срок, страната, която е дала известието по ал.6, 
не даде известие за възобновяване на изпълнението на договора, втората страна писмено с 
известие уведомява, че са налице основанията за възобновяване на изпълнението и иска от 
първата страна да даде известие за възобновяване на изпълнението, като определя и срок за 
това, който не може да е по-кратък от пет (5) календарни дни.

(9) Ако и след изтичане на срока, определен в известието по ал. 8, страната, която е дала 
известието по ал. 6, не възобнови изпълнението на договора, изправната страна има право да 
прекрати договора и да получи неустойката за неизпълнение на договора.

(10) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непреодолимата 
сила. не може да се позовава на нея, ако не е изпълнила задължението си по ал. 4.

X. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА
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Чл. 14(1)11нс гоящия г договор се прекратява: 
а) е изтичане на срока му;
Г>) при изчерпване па сумата гю чл.З ari.l от договора;
в) по взаимно съгласие между страните, изразено писмено;
г) при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа;
д) при промяна на организацията на детското хранене.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали настоящия договор преди изтичане на 
неговия срок чрез едномесечно писмено предизвестие:
а) ако 1131 ГБЛ1IIП1'J 1Я 1 не извърши в срок две доставки, заявени по договорения ред;
б) ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някое друго задължение по договора;
н) ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ нееднократно (повече от два пъти) достави стоки е влошено качество 
и при количество, различно от заявеното, удостоверено с протокол па приемащото детско 
заведение.

Чл. 15 Всички допълнително възникнали спорове по договора ще се решават от двете 
страни чрез преговори.

Чл. 16 В случай на невъзможност за разрешаване на споровете по пътя на договарянето, 
го всички спорове ще се решат от компетентния български съд, съгласно действащото в 
Република България законодателство.

Чл. 17(1) Ако по време па изпълнение на доставката възникнат препятствия за 
изпълнение на настоящия договор, всяка от страните е задължена да предприеме всички 
зависещи от нея разумни мерки за отстраняване на тези препятствия, дори когато тя не носи 
отговорност за тези препятствия.

(2) Ако при отстраняването на препятствия по предходната алинея страната, която не 
носи задължение или отговорност за това. е направила разноски, то те трябва да се обезщетят 
in другата страна при постигнато предварително съгласие за това.

(3) Когато препятствията са по независещи и от двете страни причини, разноските но 
отстраняването на препятствията се поемат поравно.

Чл. 18 Нищожността на някоя клауза от настоящия договор не води до нищожност на 
друга клауза или на договора като цяло.

Чл. 19 За неупоменати в този договор условия, се прилагат общите и специални 
нормативни актове, уреждащи тази дейност.

Чл. 20 Настоящият договор не може да бъде променян или допълван, освен при 
условията на чл. 116 от 3011.

Гози договор се състави, подписа и подпечата в 3 (три) еднообразни екземпляра, от 
които два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, едни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

11еразделна част от настоящия договор са:
1. 1 (еновото и техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
2. Документ за гаранция за изпълнение па договора;
3. Техническа спецификация;

XI. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

ХИ.ЗАКЛЮЧ И ТЕЛ IIII УСЛОВИЯ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ДИРЕКТОР:

ДЕ К  КА ГРАДИНА
„Мечо П\х", с. Петко Славейков

УПРАВИТЕЛ:■ /

/ЦВЕТАН МАКАВЕЕВ/

СЧЕТОВОДИТЕЛ

'Тз о ■ Z  от  ЗЪ .


