
Д О Г О В О Р
за доставка на закуска, и/или мляко/, млечнокисели продукти/, и/или
плодове/зеленчуци за децата от подготвителна група и учениците от I

до 1Уклас в ОУСвети Патриарх Евтимий"-Варна, за учебната 2016г.

Днес, 2015г. в гр. Варна , между:
1. ОУ„Свети Патриарх Евтимий", със седалище и адрес на

управление: гр.Варна, ж.к.„Вл.Варненчик »а ул.„Димитър Дончев" №
10, ЕИК , представлявано от Веселина Петрова Манолова-
Директор и Мария Янева- гл. счетоводител, наричано за краткост
ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна
и

2 със седалище и адрес на управление:
гр ,ул ,ЕИК ,
банкова смета IВАN , ВС , В1С
представлявано от , наричано за краткост
ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна и след проведена процедура по Глава
VIIIА от ЗОП за
„Доставка на закуска и/или мляко/ млечнокисели продукти, и/или

плодове/зеленчуци за децата от подготвителната група и учениците
от I - IV клас в ОУСвЛатриарх Евтимий "-Варна за учебната
2016г., обявена на 07.12.2015 год. се сключи настоящия договор за
следното

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема

да извършва доставка и раздаване на закуска и/или мляко/
млечнокисели продукти, и/или плодове/зеленчуци за децата от
подготвителната група и учениците от I - IV клас в ОУСв.Патриарх
Евтимий"-Варна за 2016г.

(2) Доставките се осъществяват периодично, в количества,
ежедневно заявявани от училището (брой ученици), но с условието
всяко дете, включено в програмата ежедневно да получава от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ закуска, мляко, плод/зеленчук, които да отговарят на
изискванията за приготвянето и търговия с храни, съгласно Закона за
храните и Наредба №37 от 21.07.2009 год. за здравословното хранене
на учениците.

(3) Доставените от И31Ш ШИ' 1 'Ш 1Я, закуски, мляко,
плод/зеленчук, предмет на настоящия договор, да отговарят на
следните изисквания: да са с приложено описание, придружено със
сертификационни предложения за стандарт, произход, качество и
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анализно свидетелство за срок на годност след датата на доставка и за
качеството на всеки продукт, оформени съгласно изискванията на
Закона за храните и НАССР.

(4) При извършване на доставката по ал.1,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ няма да ползва подизпълнители.

П. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл. 2. Общата стойност на възложената с настоящия договор доставка
за периода от 2015г. до 31.12.2016г. вкл. е до

лв./ / с включено
ДДС.

Броят на децата от подготвителна група и учениците от I - IV
клас, попадащи в обхвата на програмата към 31.01.2015 год. е
/ /, като единичната цена на
доставният продукт е лв. без ДДС или лв. крайна
цена с ДДС .

В единичната цена е включена стойността на доставения продукт
- закуска, мляко или плод/зеленчук, разходите по опаковката,
изпълнение и за раздаването им.

Чл. 3.(1) В срок до 5-то число на месеца, следващ отчетния
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ фактура за
извършените през месеца доставки.

(2) Към фактурата по чл.З, ал.1 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ прилага
месечна справка за реално извършените доставки, изготвена въз основа
на дневните отчетни карти, която следва да е заверена от директора на
училището и да съдържа: броя на учениците по класове и общо, броя
на учебните дни в месеца и броя на доставените закуски.

Чл. 4.(1) Плащането се извършва до 20-то число на месеца,
следващ отчетния с платежно нареждане по банков път по сметка 1ВАМ

, ВС след представяне на фактурата и
документите по чл.3,ал.2.

Ш. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл. 5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплаща цената на извършеното
от Изпълнителя в сроковете, начина и условията, посочени в този
договор.
Чл. 6./1/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да извършва проверки относно

извършваните ежедневни доставки до училище, относно съответствие
на броя на заявените и доставени продукти - закуска, мляко
плод/зеленчук, придружени ли са документи за произход, дата на



производство, срок на годност и въз основа на направения анализ от
извършените проверки, да коригира заявките.

/2/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може в присъствието на представител на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да осигури вземането на проба от съответните
контролни органи, чрез която да се установи дали доставените закуски
отговарят на договорените стандарти.
Чл. 7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да изготвя списъци на обхванатите
в програмата деца и ученици съответно за учебната 2016г., които са
неразделна част от договора.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл. 8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1. Да извършва доставка на закуска, мляко, плод/зеленчук за всеки
ученик в училището, попадащ в обхвата на програмата;

2. Да въведе отчетни карти за ежедневно отчитане на дейността;
3. Доставяното мляко да бъде с намалена масленост (1-5% до 2%

мазнини) и да бъде придружено с необходимият брой чаши за
еднократна употреба.

4. Да предлага топлото мляко при температура не по-ниска от
10°С.

5. За алергичните към млякото деца, за деца с непоносимост към
лактоза (млечна захар) и диабетно болни деца да предлага чай с мед.

6. Предлаганите напитки да отговарят на нормативно
определените отраслови норми.

7. Основният компонент на закуската трябва да включва
разнообразни хранителни продукти и кулинарни изделия, като в
рамките на една седмица да не се повтарят. Закуските могат да бъдат от
следните групи:

- сандвичи с млечен продукт / сирене, кашкавал, извара, млечни
салати/

- сандвич с меса /колбас пилешки и филе/, риба или яйца
- сандвич със зеленчуци
- тестени закуски с ограничено влагане на мазнини - баници с

млечна, зеленчукова или местна плънка, пици, сирейки, кифли.
- най.малко два пъти седмично да се предлагат пълнозърнести

храни
8. Грамажът на закуските и техните компоненти да бъде

съобразен с рецептурите в „Сборник рецепти за ученическите столове и
бюфети", Хр. Юруков и съавтори, Техника 2002г., който сборник е
одобрен от МЗ с писмо №33-17-140/29.11.2001г.



9. Месата и колбасите в сандвичите не трябва да са тлъсти, а
млечните продукти в закуските да са с намалена масленост /от краве
мляко/;

10. Доставяните закуски да не са от рода на вафли, морени, чипс и
сладкарски изделия - баклави, торти, пасти и други;

11. Закуските да се доставят пакетирани индивидуално за всеки
ученик, като опаковката следва да предпазва продукта от външно
замърсяване и да не променя органолептичните му характеристики.;

12. Тестените закуски да бъдат произведени в деня на
консумацията, а сандвичите не по-късно от 24 часа преди предлагането
им за консумация, като до този момент да бъдат съхранявани в
хладилни условия при температура +4°С до +2°С.

13. Предлаганите млечно - кисели продукти, мляко, да се
съхраняват до консумацията в охладено състояние, но да се предлагат
при температура не по-ниска от 10 °С.

14. Хранителните продукти да отговарят на нормативно
определените отраслови норми;
Чл. 9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи договореното
възнаграждение в уговорените срокове.
Чл. 10. /1/ Разходите по транспорта,опаковката и риска от погиването
до мястото на доставката на хранителните стоки са за сметка на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

/2/ Изпълнителят осигурява лице, което да получава и раздава
закуска, мляко, плод/зеленчук на децата от подготвителната група и
учениците от I до IV клас в ОУ "Патриарх Евтимий" - гр. Варна.

У.СРОК НА ДОГОВОРА И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 11./1/ Настоящият договор се сключва за периода от 2015 г.

до 31.12.2016г. включително.
III Място на изпълнение е училищния стол на ОУ„ Свети

Патриарх Евтимий" - гр. Варна, ул."Д.Дончев" 10.

VI. САНКЦИИ, НЕУСТОЙКИ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА
ДОГОВОРА

Чл. 11. В случай на неспазване на задълженията по чл.8 от страна на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, последният дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в
размер на 1% от общата стойност на настоящия договор, посочена в
чл.2.
Чл. 12 . Настоящият договор се прекратява в следните случаи:

1. С изтичане на срока;



2. С писмено уведомление от изправната страна, при
неизпълнение на задълженията по договора;

3. При промени в нормативната база, свързани с предмета на
договора, които водят до отпадане на неговото основание.

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 13 Настоящия договор влиза в сила от 2015 година.
Чл. 14. Настоящият договор може да бъде изменян или допълван само
по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма.
Чл. 15. Споровете между страните се уреждат чрез преговори,ако не се
постигне съгласие - по съдебен ред.
Чл. 16 За неуредените в този договор въпроси се прилагат
разпоредбите на действащото в страната законодателство.
Чл. 17 Неразделна част от настоящия договор е ценовата оферта на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, примерното седмично меню (асортимент закуски,
сандвичи плод/зеленчук) на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Настоящия договорът се сключи в два еднообразни екземпляра,
един за изпълнителя и един за възложителя.

За ВЪЗЛОЖИТЕЛ: За ИЗПЪЛНИТЕЛ;

Директор: Управител:

Веселина Манолова

Гл. счетоводител:

Мария Янева


