
Образец №15 

Д О Г О В О Р 
/проект/ 

 

 

Днес,......................... г., в гр. Варна, между: 

 

ОУ "Г. С. Раковски", ЕИК 103194223, със седалище и адрес: Област Варна, Община Варна, град 

Варна, кв.Чайка, район Приморски, представлявано от: 

ДИМИТЪР СТОЯНОВ ДИМИТРОВ  – Директор, 

ЕМИЛИЯ СТОЯНОВА – Главен счетоводител, 

наричано по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ  

 

и 

 

...................................................................................................................., ЕИК …………..………., 

със седалище и адрес на управление: ............................................................................................ 

………………………………………………………………………………………………………………………, 

представлявано от .............................................................................................................., в качеството 

му на ……………………………….., 

наричан за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ  

 

на основание чл.194, ал.1 от Закона за обществените поръчки, във връзка с Протокол от работата 

на комисия, назначена със Заповед № …………./ …………… г. за отваряне, разглеждане и 

класиране на постъпили предложения във връзка с процедура по възлагане на обществена 

поръчка по реда и при условията на Глава двадесет и шеста от Закона за обществени поръчки с 

предмет: 

„Доставка на закуски за децата от подготвителна група и учениците от I-ви до IV-ти 

клас на Основно училище „Георги Сава Раковски”, за календарната 2018 г.”, 

 

се сключи настоящият договор за следното: 

 

 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 

Чл.1. (1)ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТвъзлага, а  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТприема,срещу възнаграждение да 

извършва доставка на закуски за децата от подготвителна група и учениците от I-ви до IV-ти 

клас на Основно училище „Георги Сава Раковски”, за календарната 2018 г.. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълнява предмета на договора при условията на 

представената от него Оферта за участие в процедурата за избор на изпълнител. 

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще осъществява предмета на договора срещу заплащане на цена, 

съгласно представената от него ценова оферта. Ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

представлява неразделна част от този договор. 

 



  

ІІ.СРОК, ВРЕМЕ И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 

Чл.2. Настоящият договор се сключва за срок до 31.12.2018 г., като изпълнението на доставките 

по него ще се извършва само в учебни дни за прогнозен брой деца и ученици 622 и 160 прогнозен 

брой учебни дни; 

 

Чл.3. (1) Доставките ще се извършват ежедневно, в учебните дни, по предложеното в 

обществената поръчка и одобрено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯседмично меню, грамаж и количество. 

 (2) Доставките се извършватсъобразнописмена заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, подадена до 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до 11.00 часа в деня преди доставката. 

 (3) Изпълнението на доставките се реализира по следния график:  

за първа смяна от 6,45 до 7,15 часа; 

за втора смяна от 13,45 до 14,15 часа 

(4) Мястото на изпълнение е: сградата на ОУ «Г.С. Раковски», гр. Варна, ЖК «ЧАЙКА» 

раздаване по класове 

 (5) При приемането на закуските се подписва приемо-предавателен протокол 

/експедиционен лист/, съдържащ вид, брой, грамаж на доставените закуски  и свободна графа за 

приемане. Доставката се придружава със сертификат за произход и качество. 

 (6) Закуските се раздават на децата и учениците от представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

притежаващ необходимите санитарни документи. 

 

 

ІІІ. КАЧЕСТВО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 

Чл.4. (1) Закуските, които се доставят в изпълнение на настоящия договор, трябва да отговарят 

на следните изисквания: 

1. да са висококачествени, пълноценни и безопасни, като отговарят на всички изисквания на 

националното и европейско законодателство в тази посока; 

2. грамажът на всяка закуска, трябва да е съобразен свъзрастовата група на децата и 

учениците, съгласно изискването за балансирано и рационално хранене. 

3. да се приготвят в обекти, регистрирани по чл.12 от Закона за храните; 

4. да са приготвени от хранителни продукти, които отговарят на изискванията на Закона за 

храните и свързаните с него подзаконови нормативни актове; 

5. да отговарят на нормативните изисквания за здравословно хранене на учениците; 

6. да отговарят на специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, 

предлагани в детските заведения и училищата. 

(2) Закуските трябва да се доставят в индивидуални опаковки, запазващи свежестта и 

целостта на продукта. Пакетираните храни трябва да са етикирани, без променени органолептични 

характеристики и маркирани съгласно Наредбата за изискванията за етикирането и представянето 

на храните. Не се допускат храни с нарушена цялост на опаковката. 

(3) Закуските трябва да са с посочен срок на годност, партиден номер, начин на 

съхранение, произход и стандарт. 

 



Чл.5. (1) Хранителните продукти трябва да отговарят на нормативно определените отраслови 

норми. Храната трябва да се приготвя съгласно «Сборник рецепти за ученическите столове и 

бюфети», издателство «Техника» 2012 г. 

 (2) Тестените закуски следва да са приготвени в деня на доставката, а сандвичите най-

късно 24 часа преди консумация, при спазване на представеното от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ седмично меню. 

 (3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира качеството и количеството на доставяната готова храна до 

мястото на предоставяне на доставката. 

 (4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна имуществена и неимуществена отговорност за вреди, 

причинении от некачествена храна. 

 (5) В случай, че при подписване на приемо-предавателния протокол за получаване на 

съответното количество закуски, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ установи разлика в броя и/или грамажа на 

заявените закуски, той отправя писмено искане до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за доставка на липсващото 

количество в срок, указан в искането или приспада липсващото количество при определяне на 

дължимата за доставката цена. 

 (6) При рекламации, свързани с отклонения в качеството, които не могат да бъдат 

констатирани при обикновен оглед, проби от храната се предоставят от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в лаборатория на РЗИ за становище, като и двете страни по договора се 

задължават да приемат получените лабораторни резултати. 

 (7) Когато при доставката се констатират отклонения в качеството, които правят храната 

негодна за консумация, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ в срок до …………… минути доставя други закуски, като 

в този случай всички разходи по тази рекламационна доставка са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

 

ІV. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

 

Чл.6. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща доставяните закуски, съгласно ценовото предложение на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ включено в офертата му, въз основа на която е определен за ИЗПЪЛНИТЕЛ, и 

която е неразделна част от този договор. 

 (2) Цената на една закуска по този договор се определя на стойност ……… лв., с включен 

ДДС, съгласно ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 (3) Цената за един брой закуска остава непроменена за срока на изпълнение на договора 

и включва всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 (4) Общата стойност на заплатените по този договор закуски не може да надвишава 

праговете по чл.20, ал.3, т.2 от Закона за обществените поръчки. 

 

Чл.7. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща цената за съответното количество заявени от него и 

доставени от ИЗПЪЛИНТЕЛЯ закуски, след издаване и връчване на фактура за извършените 

доставки. 

 (2) Фактура за извършената доставка се представя в срок до пето число на месеца, 

следващ отчетния, Към фактурата се прилага месечна справка за реално извършените доставки, 

която следва да е заверена от упълномощен представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и да съдържа: броя 

на децата и учениците по групи и класове, броя на учебните дни, броя на доставените закуски. 



 (3) Плащането се извършва с платежно нареждане по банков път в срок до 20 (двадесет) 

работни дни след представяне на фактурата за действително извършени доставки 

(4) Плащането се извършва по сметката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

IBAN: ..................................................................BIС:  .................................. 

при банка ................................................................................................................ 

 

Чл.8. При промяна на средствата, предвидени от МС за осигуряване на изпълнението на предмета 

на доставката за съответната финансова година, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва правото да промени 

цената на настоящия договор, коригирайки стойността на всяка закуска  с процентното 

съотношение на предложената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цена и крайната допустима по постановлението 

към момента на подаване на офертата. 

 

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

 

Чл.9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 

 1. да изготви графика за всеки учебен ден, по който ще се раздават закуските на децата и 

учениците. 

 2. да заяви количеството на доставяните закуски до 11.00 часа на предходния ден при 

първа смяна и да 17,00 часа при втора смяна. 

 2. да осигури спокойното и безпрепятствено доставяне на закуските и да ги получи на 

уговореното място. 

 3. да упълномощи лице/лица, които да извършва/т текущ контрол върху качеството на 

доставяните закуски и да съдействат за нормалното протичане на процеса по раздаване на 

закуските. 

 4. да заплати реално доставените закуски в срок и по цена, договорени в настоящия 

договор и приложеното към него Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

Чл.10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:  

 1. да получи закуските, предмет на този договор, в срокове и в заявеното количество, с 

предвиденото в този договор и техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ качество и по цени, 

определени в офертата и ценовото предложение. 

 2. да дава задължителни указания на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за промени в предложените менюта. 

 3. да проверява точността и качеството на изпълнение на дейността и да дава предписания 

за подобряване на изпълнението на доставките. 

 4. да прави предложения за подобряване на вкусовите качества на предлаганите закуски. 

 5.да върне /да откаже да приеме/ закуски, които се отклоняват от стандартите за 

качествена и безопасна храна и да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за недостатъците на 

партидата.  

 6. да иска замяна на некачествените и опасни закуски с качествени или да откаже да 

заплати стойността им, ако е действал добросъвестно  и е изпълнил задълженията си съобразно 

договора и закона. 

 7. да заплаща само действително доставените и приети закуски. 

 



 

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

  

Чл.11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

1. да доставя закуските съобразно графика, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

2. да доставя закуските в заявеното от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ количество. 

 3. да доставя закуски с качество, отговарящо на изискванията на БДС, еквивалентни 

стандарти или отраслови норми, и съобразено с условията на този договор и техническото 

предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

4. за своя сметка да доставя по една контролна бройка от закуските. 

5. да отстрани за своя сметка в рамките на рекламационен срок от  ....................... минути 

доставените от него негодни за консумация закуски. 

6. да доставя закуски за деца със специални хранителни нужди съгласно дадената заявка 

от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, независимо от дневното меню и заявките за останалите деца. 

7. да съобразява производството и доставката на закуските с предписанията и 

изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 

Чл.12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 

1. да получава договореното възнаграждения в уговорените срокове. 

2. да получава предварителна заявка най-късно до 11.00 часа на предходния ден за 

количествата закуски за деня на доставката при първа смяна и до 17,00 часа при втора смяна. 

 

 

VІI. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ 

 

Чл.13. (1) В случай на забава на изпълнението за плащане от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, той 

дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер законната лихва от деня на забавата. 

 (2) В случай, че в резултат на неизпълнение на някое от задълженията по настоящия 

договор от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, довело до прекратяване на договора на основание чл.15, 

ал. …. от договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 10 % от 

общата прогнозна стойност на поръчката. 

 (3) Страните си запазват правото да търсят обезщетение за вреди по общия ред, ако 

тяхната стойност надвишава предвидените по този раздел неустойки.  

 

 

VІII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

 

Чл.14. (1) Договорът се прекратява в следните случаи: 

 1. с изтичане на уговорения срок на договора. 

 2. по взаимно съгласие на страните, изразено писмено, преди изтичане на уговорения срок. 

  

 3. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с писмено 7 дневно предизвестие в случай, че 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ системно (три или повече пъти) извършва доставки в отклонение от 



предвиденото качество и количество, както и при системно неспазване на утвърдения график за 

доставки или неизпълнение на доставки. 

4. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с писмено 7 дневно предизвестие в случаите, когато 

системно постъпват оплаквания от родители и/или ученици за вкусовите и качествени показатели 

на предлаганите закуски. 

5. едностранно от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ със 7 дневно предизвестие, когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

забавя системно плащането на договореното възнаграждение. 

 6. при промени в нормативната база, свързани с предмета на договора, които водят до 

отпадане на неговото основание или правят невъзможно изпълнението му. 

 (2) При евентуално преустановяване на получаваната субсидия съгласно ПМС № 

308/20.12.2010 г, договорът се прекратява по независещи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

причини, от деня на преустановяване на субсидирането. 

 

 

ІX. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

  

Чл.15. Не се допуска промяна в условията на предложението за целия договор, с което 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е класиран на първо място при провеждане на процедурата за избор на 

ИЗПЪЛНИТЕЛ. 

 

Чл.16. По смисъла на настоящия договор под «закуска» се разбира един брой закуска с определен 

грамаж. 

 

Чл.17. Всяко уведомление, искане, съгласие, одобрение или друго съобщение, адресирано до 

страна по настоящия договор има действие от момента на получаването му от адресата и се 

извършва в писмена форма, като се връчва лично срещу разписка, изпраща се с препоръчана 

поща или куриерска служба на регистрирания адрес на страната, посочен по-горе или на друг 

адрес, на посочен факс номер, e-mail, предоставени писмено от едната страна на другата. Всички 

тези уведомления и съобщения се считат за връчени на датата на получаването им от адресата. 

Данни на възложителя:     Данни на изпълнителя: 

Адрес:   9010, гр. Варна ЖК „Чайка”  Адрес: 

Тел./факс/: 052/302 358                         Тел./факс/ e-mail 

e-mail:  ou_gsrakovski@abv.bg   e-mail: 

Лице за контакт: Димитър Димитров   Лице за контакт: 

  

Чл.18. Настоящият договор може да бъде изменян при спазване на условията на чл.116 от Закона 

за обществените поръчки. 

 

За всички неуредени въпроси се прилага действащото законодателство към момента на 

сключване на договора. 

 

Всички спорове, свързани с тълкуването и прилагането на договора, се решават чрез 

преговори между страните, като в случай, че не бъде постигнато съгласие, спорът се отнася пред 

компетентния съд. 



 

Настоящият договор се състои от .......... страници и четити приложения: 

 

Приложение №1 – Оферта; 

Приложение №2 – Ценово  предложение; 

Приложение №3 – Техническото предложение за изпълнение на поръчката; 

Приложение № 4 - Декларация за качеството и безопасност на продуктите.  

 
Договорът се изготви в три еднообразни екземпляра - един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два за 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  
 

  

за          за 

ОУ «Г. С. Раковски» - ВАРНА      «……….....………………………» 

 

ДИРЕКТОР: _________________   __________________ 

  Димитър Димитров     /............................../ 

 

Гл. счетоводител:_____________  

 Емилия Стоянова 

 



 


