ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БРЕЗОВО
ПРОЕКТ
ИЗПЪЛНИТЕЛ: ………………………………………………………………………….
ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА: «Доставка на хранителни продукти за нуждите

на детските градини в община Брезово, центрове за настаняване от семеен
тип в с.Зелениково и гр.Брезово, стол и домашен социален патронаж в
гр.Брезово, Пловдивска област»

за обособена позиция “І- Хляб и хлебни продукти”
за обособена позиция “ІІ- Сухи продукти и други хранителни стоки”
за обособена позиция “ІІІ- Мляко и млечни продукти”
за обособена позиция “ІV- Месо, месни и други продукти”
за обособена позиция “V- Зеленчукови и плодови консерви“
за обособена позиция “VІ- Плодове и зеленчуци”
/Кандидатът подчертава за кои обособени позиции предлага проект на договор/

ДОГОВОР
Днес, ..................2016 г., в гр.Брезово, между:
ОБЩИНА Брезово, представлявана от ................................. – Кмет на община и
.................................... – гл.счетоводител, наричана за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една
страна
И
…………………………………………………………………………. , ЕИК …………,
обслужваща банка ……………………………, код …………………………… и банкова
сметка …………………………, с адрес на офиса - ………………………………………,
тел………………………………………, представлявано от
……………………………………………… - управител наричано за краткост
ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,
на основание проведена обществена поръчка- публично състезание по ЗОП за
определяне на изпълнител, се сключи настоящия договор за следното:
І. Предмет и срок на договора
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да доставя
хранителни продукти за детските градини в гр.Брезово,с.Борец, и с.Стрелци,
центровете за настаняване от семеен тип в гр.Брезово и с.Зелениково,стол и
домашен социален патронаж в гр.Брезово в размер на
...................................................................
…………………………………………………………….. /размера на обявената
прогнозна стойност /без ДДС/ на обособената позиция или сумата от
стойностите на обособените позиции, за които кандидатът предлага
оферта/, чрез периодично повтарящи се доставки.
Срок на договора – от 01.01.2017 год. до 31.12.2017 год.

ІІ. Количества
1. Конкретните видове и количества хранителни продукти се доставят франко
складовете на кухненския блок в гр.Брезово и центровете за настаняване от
семеен тип в с.Зелениково по заявки, изготвени от домакините на обектите.
В кухненския блок в гр.Брезово се приготвя храната за обектите:
- центъра за настаняване от семеен тип в гр.Брезово;
- домашния социален патронаж в общината;
- целодневните детски градини в гр.Брезово, с.Борец и с.Стрелци;
- столово хранене.
ІІІ. Права и задължения на страните:
А/ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава:
2.1. Да доставя подадените в заявките хранителни продукти по видове,
количества и посочените по офертите производители/за обособени
позиции ІІІ и ІV/, без да прави замяна в срок до два работни дни, като
срока започва да тече от деня следващ датата на заявката.
2.2. Да доставя хранителни продукти с качество отговарящо на изискванията на
БДС, придружени със сертификат за произход и качество от производителя
и ДВСК както и търговски документ към всяка доставка.
2.3. Да доставя хранителни продукти в работното време на домакините /от 8.00
до 14.00 часа/, в присъствието и на упълномощеното лице от съответния
обект.
2.4. В тридневен срок от приключване на доставката да представя в
счетоводството на Общ.администрация фактурите за всеки обект,
отговарящи на Закона за счетоводството.
2.5. Да приема и урежда по уговорения ред надлежно предявените от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ рекламации за количество, качество и производител /за
обособени позиции ІІІ и ІV/ за доставените хранителни продукти.
2.6. Доставяните стоки в дена на доставката им следва да са с остатъчен срок на
годност не е по-малък от 1/2 от общия срок на годност на продукта.
3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право своевременно да получава информация за
промени по доставката, свързани с отпуски и ваканции на общинските
обекти.
4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да прекрати доставките с едномесечно
предизвестие, без да дължи неустойки, ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ виновно не
изплати в договорения срок представените фактури за плащане.
Б/ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
5.1. Да осигури упълномощени лица, които да участват при приемането на всяка
доставка за съответният обект с представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

5.2. При установяване на разлики в количеството и качеството/ / и
производителя за обособени позиции ІІІ и ІV / на доставените хранителни
продукти да не ги приема. За същото се изготвя двустранен протокол
подписан от двете страни.
5.3. Да изплати представените му от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ фактури отговарящи на
т..2.4 от Договора в срок до 30 календарни дни.
6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
6.1. Да получава хранителните продукти в количества, качества и
производители /за обособени позиции ІІІ и ІV / , съгласно клаузите на
настоящия договор.
6.2. Да бъде информиран за възникнали проблеми при изпълнение на доставките
по настоящия договор.
6.3. Да поиска данни за производителите на доставените хранителни продукти.
6.4. По всяко време да извършва лабораторни анализи за качество и измерване
/преброяване/ на количество на всяка доставена партида. Лабораторните
анализи се правят в специализирана лаборатория, чрез вземане на средна
проба от доставената партида в присъствието на представител на двете
страни. Заключението е задължително за двете страни.
6.5. Да прекрати едностранно договора с едномесечно предизвестие без да
дължи неустойки на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯ наруши
клаузите по настоящия договор относно цени, количество,качество и
производител / за обособени позиции ІІІ и ІV / .
ІV. Цени и плащане
7. Доставката на хранителните продукти се извършва по цени /на заявените
стоки / идентични с цените посочени в предложението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
за изпълнението на обществената поръчка и приети от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Цените са определени франко обектите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с включени ДДС
и транспортни разходи.
8. Договорените цени по т.8 подлежат на промяна само при промяна цените на
производител.
9. Промяната се извършва след представена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрена от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ икономическа обосновка.
10. Заплащането на доставените хранителни продукти се извършва след
представяне на фактурите, отговарящи на изискванията на счетоводството в
срок не по-късно от 30 календарни дни.
11. Заплащането се извършва безкасово по посочените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
банкови сметки – разплащателна и по ДДС, ако има регистрация по ДДС.
V. Рекламации и санкции
13. Рекламации за количество, качество и производител посочени в
съответната заявка, се предявяват в момента на получаване на стоката.
14. При разлика в количеството се заплаща реално доставеното количество. При
доставка на некачествен продукт или продукт, който не е произведен от

съответния производител, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да го замени за своя
сметка.
15. При забавяне на доставката на хранителните стоки ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи
неустойка в размер на 10% от стойността на заявеното количество за всеки
просрочен ден.
16. При едностранно прекратяване на договора от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият
дължи неустойка от 10% от стойността на оставащата част от Договора.
17. При забавяне на плащането повече от 10 дни след договореното в т.11, р.л ІІІ
на настоящия договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дължи законната лихва до издължаване
на цената.
18. При двукратно неспазване на договорения срок за доставка на стоки в
рамките на един календарен месец или при забавяне изпълнението на повече от пет
заявки в рамките на три календарни месеца, възложителя има право да прекрати
договора за доставка. Прекратяването на договора се счита от датата на писменното
уведомяване на изпълнителя.
19. Възложителят има право да прекрати договора едностранно, ако
Изпълнителя не представи за всяка стока сертификат за произход и качество от
производителя и ДВСК както и търговски документ към всяка доставка.
Прекратяването на договора се счита от датата на писменното уведомяване на
изпълнителя.
VІ. Допълнителни разпоредби
20. За всички неуредени въпроси в настоящия договор се прилагат разпоредбите
на действащото в страната законодателство.
21. Страните решават възникнали спорове по изпълнението на настоящия
договор по взаимно съгласие, а когато това се окаже невъзможно по съдебен ред.
Настоящият договор се подписа в четири екземпляра – по два за страните.

Д О Г О В А Р Я Щ И С Е СТ Р А Н И:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
КМЕТ НА ОБЩИНА БРЕЗОВО:
.........................................
/...................................../
ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ: ........................
/............................./

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
...............................................
/ …………………/

