ДОГОВОР
Днес, 17.09.2018г. в гр. Видин, след проведена процедура по реда на глава VIII "а" от
ЗОЛ за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет "Доставка на хранителни
продукти за нуждите на Детска градина „Детелина" - гр. Видин за срок от 12 календарни
месеца",, на основание чл.101е, ал. J от ЗОП, се сключи настоящия договор между:
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краткост в ~говора ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна, и от друга
и
«ФРУКТ - Н» ЕООД, ЕИК 1215 J 3154, със седалище и адрес на управление: гр. София,
ж.к. «Люлин - 1 » бл. О J 3, вх. В, ст. 1, представлявано от Николай Кирилов и наричано в
договора за краткост Изпълнител от друга страна, се сключи настоящият договор за следното:
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1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл.1 (1) Изпълнителя се задължава периодично да доставя на Възложителя хранителни
продукти от обособена/и позиция/и № 2 - Мляко и млечни продукти, плодове и зеленчуци и №
3 - Кисело мляко и плодове за децата от подготвителната група за нуждите на ДГ .Детелина".
(2) Доставяните хранителни продукти следва да бъдат придружавани със сертификат за
произход и качество и коректно издаден търговски документ, който да посочва еднозначно и
изчерпателно вида на доставените продукти, количество, партиден номер и ветеринарен
регистрационен номер на доставчика - предприятието производител или склад на едро,
издаващи търговския документ, както и регистрационния номер на транспортното средство, с
което се извършва доставката. Количествата по видове се уточняват допълнително между
страните, въз основа на периодични заявки на Възложителя.
(3) Възложителят може да поръчва хранителни продукти от същата група и клас извън
изброените в ценовото предложение от каталога, интернет сайт и др. на Изпълнителя по
конкретна заявка за нуждите на ДГ .Детелина", съгласно ценовото предложение. Същият може
да увеличава или намалява количествата в зависимост от потребностите си.
(4) Стоките се доставят до обектите на ДГ .Детелина" съобразно предоставен списък.
(5) Рискът от случайно погиване или повреждане на стоките, преминава върху Възложителя от
момента на приемането им на мястото на доставяне.
(6) Доставките се приемат от определени от Възложителят длъжностни лица, които проверяват
количеството, качеството и срока им на годност, както и съпровождащите документи
в
присъствие на представител на Изпълнителя.
(7) Предаването и приемането на хранителните продукти става с оформяне на двустранно
подписани стокови разписки, към които се прилагат сертификат за произход и качество и
коректно издаден търговски документ, който да посочва еднозначно и изчерпателно вида на
доставените продукти, количество, партиден номер и ветеринарен регистрационен номер на
доставчика - предприятието производител или склад на едро, издаващи търговския документ,
както и регистрационния номер на транспортното средство, с което се извършва доставката.
(8) Възложитслят е задължен да приеме и заплати само количествата и видовете, които е заявил
и които са доставени при условията на настоящия договор.
(9) Приетата Ценова оферта и Техническо предложение, както и заложената в поръчката
Техническа спецификация са неразделна част от договора
11. ЦЕНИИНАЧИННАЛЛАЩАНЕ
Чл. 2. Единичните цени на стоките, предмет на договора, са фиксираните от
Изпълнитсля крайни цени с включен ДДС в ценовата оферта /неразделна част от договора/,
определени в съответствие с условията в документацията за участие.

Чл. 3. За продуктите, които не фигурират в Информационния бюлетин на САПИ ООД,
предложената от Изпълнителя цена в ценовата оферта-неразделна част от договора, включваща
всички разходи с включен ДДС, остава постоянна за срока на договора.
Чл, 4. Единичните цени по т.2 от настоящия договор, не могат да бъдат променяни,
докато важи срока на офертата.
Чл. 5. Актуализация на краините единични цени на хранителните продукти ще се
извършва по следния начин.
за изпълнение на Договора по обособена позиция № 1 единичните цени на
хранителните продукти се актуализират ежемесечно към всеки първи работен ден на месеца на
доставките, като същите се актуализират и изчисляват от Изпълнителя на база на издаден
актуален към първия работен ден на месеца бюлетин на САПИ за средните цени на
хранителните продукти на едро за област Видин, Бюлетинът на Системата за агропазарна
информация' ЕООД - Министерство на земеделието и храните /САГП1/, се предоставя на
Възложителя безплатно от Изпълнителя в тридневен срок от издаването му.
за изпълнение на Договорите по обособени позиции № 2 и № 3 единичните цени на
хранителните продукти ще се актуализират от всеки първи работен ден на месеца на база
информация за средната цена от Държавната. комисия по стоковите борси и тържища за
предходния месец, като същите се изчисляват от Изпълнителя преди издаване на всяка фактура.
Възложителят се задължава да представя чрез свои представител по електронен път на
посочения от изггьлнителя/-ите адрес информация за средната цена на хранителните продукти
от Държавната комисия по стоковите борси и тьржища за предходния месец.
Чл.
6.
Изпълнителят е длъжен да доставя и фактурира продуктите по цените, посочени в Протокола
на Комисията.
Чп 7. За хранителните продукти, които към момента на подаване на офертата не са
обект на наблюдение от ДКСБТ, участниците предлагаю крайни единичните цени за тези
хранителни продукти, които остават постоянни за целия срок на договора.
Чл. 8. Заявени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ хранителни продукти, които не са посочени в
тсхничсската спецификация, ще бъдат доставяни по средни пазарни цени, определени от
''САПИ" ЕООД за хранителните продукти по позиция № 1 и Информационната справка на
Държавната комисия по стоковитс борси и тържищата за хранителните продукти по позиция No
2 и № 3, актуални l(ЪМ датата на доставката, а хранителни продукти, които не фигурират нито в
бюлетина на САПИ ЕООД, нито в справката на ДКСБТ ще бъдат доставяни на цена не по
висока от средната цена, формирана на база на цените на три произволни магазина от
търговската мрежа в гр. Видин, избрани от Възложителя. Отговарянето на горните критерии ще
се доказва от Изпълнителя със съответните документи.
Чп 9. Изпълнителят се задължава след получаване на заявката, да уведоми Възложителя
или определеното от последния длъжностно лице за готовността си за спедиция на стоката и за
пристигането, й до мястото определено от Възпожителя
Чл. 1 О. Изпълнителят се задължава да доставя стоките, предмет на поръчката до мястото
определено от Възложитсля всеки понеделник и сряда до 10,00 ч., както и при извънредна
заявка в 24 часов срок от получаване на последната. Доставката на хляб се извършва всеки ден,
когато детската градина работи до 07:30 ч. по предварително подадена в предходния работен
ден заявка.
Чл.11. Плащанията по настоящия договор се извършват при условия на разсрочено
плащане с платежно нареждане, след предоставяне на фактура за извършена доставка.
Чл.12. Плащането се извършва по банков път след представяне на оригинална фактура
за извършена доставка, отговаряща на Закона за счетоводството и нормативните документи и с
60 /шестдесет/ дни разсрочено плащане от датата на представяне на фактурата в счетоводния
отдел, съгласно офертата на Изпълнителя и протоколите по т.1.7.
Банковата сметка на Изпълнителя е в «АЛИАНЦ БАНК БЪЛГ АРИЯ» АД с IВAN:
BG848 UlN956 l I 000269108.
Чл.13. Прогнозната обща стойност на договора е
По обособена позиция № 2 - Мляко и млечни продукти, плодове и зеленчуци - 18
866,52 (осемнадесет хиляди осемстотин шестдесет и шест лв. и петдесет и две ст.) лева без

1+1- 10<1о1 и

ме

По обособена позиция № 3 - Кисело мляко и плодове за децата от подготвителната
група - 3 750,00 (три хиляди седемстотин и петдесет пв.) лева без ДЦС /+/- 10%1.
Ш. ПР АБА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СПМНИТЕ
Чл. 14. Възложителят има право:
( 1) Да определя конкретните количества хранителни стоки в зависимост от конкретните нужди
и от бюджетните му средства.
(2) Да получава хранителни стоки, отговарящи на нормативно установените изисквания за
качество, съгласно действащото законодателство на Република България и документацията на
Изпълнителя.
(3) Да упражнява контрол по изпълнение на договора относно сроковете, качеството,
количеството и т.н. във всеки момент от изпълнението на договора.
(4) Да прекрати предсрочно договора с едностранно писмено седемдневно предизвестие
при неточно изпълнение от страна на Изпълнителя. Всяко неточно изпълнение се констатира с
протоколи, подписани от страните по договора, посочващи в какво се изразява неточното
изпълнение и причините за него, ако те са известни. В случай, че Изпълнителят откаже да
подпише констативния протокол, Възложителя е длъжен да поиска от него писмени обяснения
за причините за неточното изпълнение. Ако Изпълнителя не даде писмено обяснение в срок от
2 (два) дни след получаване на искането, се счита, че е съгласен с констатациите, посочени в
протокола.
(5) Възложителят има право да прекрати договора едностранно, със седемдневно
писмено
предизвестие, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в
състояние да изпълни задълженията си по него, включително при невъзможност да финансира
изпълнението на поръчката.
(6) Възложителят може да откаже да приеме част или цялата доставка, ако доставените
хранителни стоки се отклоняват от изискванията за качество, или са с изтекъл срок на годност
или са със срок на годност, от който са изтекли повече от 30 % към датата, на доставката, както
и ако доставката не се придружава от изискуемите документи по чл.Г, ал.7. За посочените
обстоятелства се съставя констативен протокол.
(7) В случаите по предходната алинея Изпълнителят е длъжен да замени доставената стока с
такава, съответстваща на изискванията в срок от 3 /три/ часа от съобщението, че стоката не
отговаря на изискванията. Независимо от правата си по предходното изречение Възложителят
има право и на неустойка в размер на I О % от стойността на несъответстващата част от
доставката. Неустойката се прихваща при заплащането на доставката.
(8) Възложителят има право по време на действие
на договора негови представители и
представители на ОБДХ и РЗИ да извършат проверка в собствената или наета база на
Изпълнителя относно спазването на изискванията на нормативните документи. Ако се
костатира че не са изпълнени нормативните изисквания, Възложителя едност-ранно може да
прекрати договора, като задържи гаранцията за изпълнение.
(9) Възложителят има правото да изисква допълнителни документи или да изисква
допълнителна информация, касаещи изпълнението на договора. Изпълнителя е длъжен да
представя тези документи в съответните форма, вид и съдържание от момента на писменото
получаване на искането на Възложителят занапред.
( 10) При пълно неизпълнение на задълженията от страна на Изпълнителя, Възложителят
има право да получи като неустойка 20% от прогнозната стойност на договора.
Чл. 15. Възложителят се задължава:
( 1) Да оказва необходимото съдействие на Изпълнителя за изпълнение на задълженията му по
този договор.
(2) Да заплаща на Изпълнителя стойността на доставките по начина и срока, указан в този
договор.
Чл. lб. Изпълнителят има право:
( 1 ). Да получава договореното между страните възнаграждение, при спазване клаузите на
настоящия договор.
(2). Да изисква необходимото съдействие от Възложителя с оглед на точното изпълнение на
договора.

Чл 17. Изпълнителят се задължава:
( 1) Да осъществява доставката на хранителните стоки за своя сметка в указания по-горе срок
след направена заявка от представител на Възложителя, като сп,азва посочените в нея адрес на
получаване, количество, качество и вид.
(2) Да осигури редовен контрол за точното изпълнение на доставките.
(3) Всички хранителни стоки - предмет на доставка, да съответстват на нормативно
установените изисквания за качество, както и да отговарят на нормите, издадени от
специализираните държавни контролни органи и да са с доказан произход. Доставката се
придружава със съответните документи, издадени от компетентните държавни органи,
удостоверяващи горепосочените обстоятелства.
(4) Всички хранителни стоки - предмет на доставка, да бъдат транспортирани по подходящ
начин, гарантиращ тяхното качество при получаване на съответния посочен адрес на доставка.
(5) При установяване на недостатъци към момента на извършване на доставката се съставя
констативен протокол за некачествените хранителни стоки, като Изпълнителя е длъжен веднага
/3 часа/ да подмени съответните хранителни стоки, които не отговарят на изискваните
и
заявени от Възложителя
и да достави такива хранителни стоки, които съответстват на
изискваните и заявени от Възложителя.
(6) При забава Изпълнителят дължи неустойка в размер на l,5% от стойността на забавената
доставка дневно, за просрочие до 5 дни. При просрочис над 5 дни неустойката е в размер на
10% за всеки просрочен ден. Тази неустойка се прихваща при заплащане цената на забавената
доставка.
(7) Да спазва стриктно всички елементи на "Техническото предложение" от офертата си.
(8) В случай, че Изпълнителят не изпълни задължението си по чл.3 ал.9 да замени
несъответстващата стока с такава отговаряща на изискванията или не достави поръчана стока,
Възложителя има право да я достави сам, като разликата в цената, която Възложитсля е платил
и тази на която би я доставил Изпълнителя, се покрива за сметка на Изпълнителя.
В този случай Възложителят има право и на неустойка в размер на 100 % от стойността на
несъогвстстващата част от доставката или стойността на недоставената стока, която се
прихваща от цената на цялата доставка.
IV. СРОК НА ДОГОВОРА
Чл. 18. Настоящият договор се сключва за срок от 1 (една) година, считано от 01.09.2018 г.
или до изчерпване на прогнозната стойност, посочена в чл. 13.
У. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА
Чл. 19. ( l) Страните по договора не дължат обезщетение за претърпени вреди и пропуснати
ползи, а1<0 те са причинени в резултат на непреодолима сила.
(2) Непреодолима сила по смисъла на този договор е всяко непредвидимо и непредотвратимо
събитие от извънреден характер и извън разумния контрол на страните, възникнало след
сключване на договора, което прави изпълнението му невъзможно.
(3) Не е налице непреодолима сила, ако съответното събитие е в следствие на не положена
грижа от страна на Изпълнителя или при полагане на дължимата грижа то може да бъде
преодоляно.
(4) А1<0 страната е била в забава не може да се позовава на непреодолима сила.
Чл.20. При наличието на непреодолима сила сроковете за изпълнение се увеличават със срока
на спирането.
Чл.21. За възникването и преустановяването на непреодолимата сила Изпълнителят е длъжен в
тридневен срок писмено да уведоми Възложителя в какво се състои непреодолимата сила и
какви са възможните последици от нея. При не уведомяване се дължи обезщетение за
настъпилите от това вреди.
Чл.22. Ако непреодолимата сила, съответно спирането продължи повече от I О дни и няма
признаци за скорошното й преустановяване, всяка от страните може да прекрати за в бъдеще
договора, като писмено уведоми другата страна.
У ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл.23. Договореното между страните възнаграждение се дължи в български лева и включва
всички дължими мита, данъци (включително законноустановения, ДДС), такси, комисионни и
други, франко склада на ДГ „Детелина" - гр. Видин.
'
Чл.24. Настоящият договор се прекратява :
( 1) С изтичане на уговорения срок .
(2) По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма.
(3) Едностранно, с писмено седемдневно предизвестие от Възложителят при условията на чл.4
ал. 4 и ал. 5 от настоящия договор.
(4) Едностранно от Възложителят без предизвестие при 2 /две/ поредни неизпълнения на заявки
или на доставки на хранителни стоки, неотговарящи на изискванията за качество, както и
при 2 /две/ поредни частично изпълнени заявки.
(5) Едностранно от Изпълнителя с двумесечно предизвестие, в случай че Възложителят забави
заплащане на дължимите и изискуеми суми повече от 2 месеца.
Чл.25. При прекратяване на договора по вина на Изпълнителя, Възложителят има право да
задържи гаранцията за изпълнение.
Чл.26. Възложителят има право да удовлетвори всякакви свои претенции към Изпълнителя по
настоящия договор от гаранцията за изпълнение.
Чл.27. Плащането на неустойка съгласно която и да е от клаузите на настоящия договор не
лишава Възложителят от правото да търси обезщетение за претърпени имуществени вреди над
нейния размер.
Чл.28. Страните по настоящия договор се задължават да не разгласяват пред трети лица факти и
обстоятелства, станали им известни по повод на сключването и изпълнението на настоящия
договор.
Чл.29. Страните се задължават да изпълняват добросъвестно правата и задълженията си по
настоящия договор. Всяка от страните е длъжна да уведоми другата страна при промяна на
данните за
кореспонденция, посочени в договора. При неизпълнение на това задължение,
всяко уведомление, макар неполучено или върнато се счита за редовно получено .
Чл.30. Всички спорни въпроси между страните ще се решават по пътя на преговорите, а при
непостигане на съгласие - от компетентния съд.
Чл.31. При изпълнение на договора Изпълнителят ще ползва/няма да ползва подизпълнители.
Чл.32. За всички неуредени от настоящият договор въпроси се прилагат 'разпоредбите на
действащото законодателство в Република България.
Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра - по един за
всяка една от страните.

Приложения: Техническо и Ценово предложения на Изпълнителя.

