
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ЦДГ№46 “СЛЪНЧЕВА ДЪГА”- ГР. ВАРНА

ИЗПЪЛНИТЕЛ: „СТЕЛИТ 1“ ЕООД

Д О Г О В О Р

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА „Доставка чрез покупка па хранителни стоки, необходими за приготвяне на 
храна на децата, посещаващи ЦДГ№46 “Слънчева дъга”- гр. Варна, по обособени позиции“

За обособена позиция №1: „Доставка на хляб, хлебни продукти и тестени изделия за приготвяне на 
храна на децата, посещаващи ЦДГ№46 “Слънчева дъга”- гр. Варна,

Днес, ^>....^....2014 г., на основание Решение № 247/24.06.2014г. и Решение №402/10.11.2014г. 
на Директора на ЦДГ №46 “Слънчева дъга”, между:

1. Възложителя - ЦДГ №46 “Слънчева дъга” -  гр. Варна, представляван от Янка Борисова 
Иванова -  Директор на ЦДГ№46 “Слънчева дъга”- гр. Варна и Мирослава Георгиева Димитрова 
-Гл. счетоводител на ЦДГ№46 “Слънчева дъга”, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. 
У.Гладстон №5, ЕИК: 175458589

и
2. Изпълнителя: „Стелит 1“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.Севлиево 5400, 

ул.Стойчо Часовникаров №1, Ид. № по ЗДДС BG107544354, ЕИК107544354, представлявано от Цветан 
Ботев Макавеев, в качеството му на Управител, се сключи настоящият договор за следното:

РАЗДЕЛ 1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1.(1) Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да доставя хляб, хлебни продукти и 
тестени изделия за приготвяне на храна на децата, посещаващи ЦДГ№46 “Слънчева дъга”- гр. Варна, 
съгласно условията на настоящия договор.

(2) Изпълнителят се задължава да изпълни поръчката при условията на приетите от Възложителя 
в резултат на обществена поръчка с предмет: „Доставка чрез покупка на хранителни стоки, 
необходими за приготвяне на храна на децата, посещаващи ЦДГ№46 “Слънчева дъга”- гр. Варна, 
по обособени позиции“ , съгласно Решение № 402/ 10.11.2014г. на Директора на ЦДГ№46 “Слънчева 
дъга”, предложение за изпълнение на поръчката и ценова оферта на Изпълнителя, представляващи 
неразделна част от настоящия договор.

Чл.2.(1) При изпълнение на договора следва да се доставят следните хранителни продукти:
№ Вид хранителни стоки Стандарт Мярка Опаковка

1. Хляб -  бял, нарязан, пакетиран без деформации, 
повърхност -  гладка, без механични замърсявания

България или 
еквивалент, 
съобразно 
Наредба 

№9/16.09.2011 г.

бр. по 
0,700 кг.

индивидуални
полиетиленови

торбички.

2. Галета - златист цвят, ситно смляна, без примеси Технологичната 
документация на 

производителя

бр. по 
0,500 кг.

целофанени пликове по 
0,500 кг.

3. Точени кори за баница - пресовано на много тънки 
листи твърдо тесто, цвят - светло кремав, вкус и мирис 
-  на мая и брашно, не се допускат видими плесени. 
Стоката да се доставя със сертификат на 
производителя

Технологичната 
документация на 

производителя
бр. по 

0,400 кг.

полиетиленов плик по 
0,400 кг.

4. Бутер тесто -  добре оформено многолистно тесто, 
цвят -  светло кремав, вкус и мирис -  на мая, брашно и 
маргарин

Технологичната 
документация на 

производителя

бр. по 
0,800 кг.

целофанени пликове 
по 0,400 кг.

5. Сухар -  цвят -  кремав до светло бежов, мирис и вкус 
-  приятен специфичен, с равна повърхност на 
лицевата страна, с твърда консистенция, влага-до 
9,0%

Технологичната 
документация на 

производителя

бр. по 
0,500 кг.

Индивидуапна 
опаковка, целофанени 
торбички по 0,500 кг.

6. Мая -  на цвят -  жълтеникава до бледокафява, със 
специфичен мирис на прясна мая, без страничен

Технологичната 
документация на

бр. по 
0,042 кг.

в картонена кутия, 
индивидуално
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мирис и аромат производителя опаковани във фолио 
по 0,042 кг.

7. Мая -  на цвят -  жълтеникава до бледокафява, със 
специфичен мирис на прясна мая, без страничен 
мирис и аромат

Технологичната 
документация на 
производителя

бр. по 
0,500 кг.

В пакет, индивидуално 
опакован по 0.500 кг.

8. Тестени закуски, кифли -  по 0,070 кг., с различни 
пълнежи - мармалад, сирене краве, кашкавал; 
милинки -  по 0,018 кг, рогчета -  по 0,070 кг. Без 
подобрители, оцветители и консерванти

Технологичната 
документация на 
производителя, 

съобразно 
Наредба 

№9/16.09.2011 г.

бр. в тави, съгласно 
заявката, добре 

опаковани

9. Козунак и козуначно руло-добре изпечена горна 
кора, цвят златист до бледокафяв, мирис- приятен, 
специфичен. Без оцветители и подобрители

Технологичната 
документация на 
производителя

бр. по 
0,500 кг.

В пластмасови касетки, 
добре покрити, 
индивидуално 

опаковани

10. Сладкарски изделия /пасти, еклери, негърчета, 
меден десерт и др./ по предложен асортимент, без 
оцветители и консерванти, правилна форма, свеж вид, 
приятен аромат, без оцветители и консерванти

Технологичната 
документация на 
производителя, 

съобразно 
Наредба 

№9/16.09.2011 г.

бр. по 
0,070 

кг.

В тави, покрити със 
стреч фолио, по 0,070 

кг.

11. Царевичен хляб - нарязан, пакетиран, без 
деформации, повърхност -гладка без механични 
замърсявания, без оцветители

Технологичната 
документация на 
производителя, 

съобразно 
Наредба 

№9/16.09.2011г.

бр. по 
0,400 кг.

индивидуални 
целофанени опаковки

12. Пълнозърнест хляб - нарязан, пакетиран, без 
деформации, повърхност -  гладка, без механични 
замърсявания, без оцветители

Технологичната 
документация на 
производителя, 

съобразно 
Наредба 

№9/16.09.2011г.

бр. по 
0,600 кг.

В индивидуални 
целофанени опаковки 

по 
0,400 кг.

(2) Изпълнителят се задължава да достави хранителните продукти по предходната алинея в 
добър търговски вид, с ненарушена цялост на опаковката и с 80% остатъчен гаранционен срок.

(3) Доставяните хранителни продукти следва да са придружени с търговски документи за 
качество или копие на техническата документация на всеки продукт от техническата спецификация, или 
друг документ, удостоверяващ качеството на хранителните продукти.

Чл.3.(1) Изпълнителят доставя хранителните продукти по чл. 2, ал. 1 от договора на следните 
адреси и в следните часови интервали:

1. Зареждането на хляб и сутрешни закуски се извършва ежедневно до 7:30 часа, a за 
следобедните закуски -  след 13:00 часа в ЦДГ№46 “Слънчева дъга”- гр. Варна, ул.У.Гладстон №5

2. При доставяне на тестени закуски, изискващи хладилно съхранение, доставката да се 
извършва чрез пакетирани индивидуално артикули , до 14:30 часа.

РАЗДЕЛ II. СРОКОВЕ

Чл.4. Настоящият договор се сключва за срок от 24 месеца, считано от датата на неговото 
подписване.

Чл.5. Заявените количества хранителни продукти се доставят в часовете за доставка, посочени в 
чл. 3, ал. 1 от настоящия договор.

Чл.6. Срокът за реакция при предявени от Възложителя рекламации по отношение на 
количеството и качеството на доставените хранителни продукти е 4 часа, считано от момента на 
уведомяването, съгласно предложението за изпълнение на Изпълнителя, съставляващо неразделна част от 
настоящия договор.
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РАЗДЕЛ III. ЦЕНИ И НАЧИН НА П ЛАЩАНЕ

Чл.7.(1) Общата прогнозна стойност на договора е до 29 648 (двадесет и девет хиляди шестстотин 
четиридесет и осем) лева без включен ДДС.

(2) Начин на ценообразуване:
Процент надценка/остъпка над/под базовата цена на САПИ - -15,17% (минус петнадесет цяло и 

седемнадесет стотни процента), съгласно ценовата оферта на Изпълнителя, съставляваща неразделна 
част от настоящия договор.

*за базова цена се счита информационния бюлетин „САПИ” за средните цени на едро във 
Варненска област за месеца, предхождащ извършената доставка.

(3) Посоченият в предходната алинея процент надценка/отстъпка остава непроменен за целия 
срок на договора.

Чл.8. Финансирането за изпълнение на поръчката ще се осъществява от бюджета на ЦДГ№46 
“Слънчева дъга”- гр. Варна, за 2014, 2015 и 2016г.

Чл.9.(1) Плащанията по настоящия договор ще се извършват въз основа на издадена фактура, до 
пето число на следващ месец, на база формираните цени за текущия месец, в който е осъществена 
заявката и на база стоковите разписки, изготвени от Изпълнителя и подписани от домакина на кухнята на 
ЦДГ №46 „Слънчева дъга”. Към всяка фактура Изпълнителят прилага бюлетина на САПИ за 
фактурирания месец.

(2) Възложителят заплаща дължимата при условията на ал. 1 сума, в срок до 30 (тридесет) 
календарни дни от датата на издаване на фактурата.

(3) Плащанията по предходната алинея ще се осъществяват по банков път на следната банкова
сметка:
IBAN: BG96FINV91501016158564 
BIC: FINVBGSF
При банка: ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА
Титуляр на сметката: Цветан Ботев Макавеев

РАЗДЕЛ IV. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ДОГОВОРА

Чл.10.(1) Доставката на хранителните продукти по чл. 2, ал. 1 от настоящия договор се 
осъществява въз основа на заявки от Възложителя.

(2) Отделните заявки по ал. 1 се подават от домакина на кухнята на ЦДГ №46 „Слънчева дъга” 
на Изпълнителя по телефон или e-mail и задължително и в писмен вид, с подробно описано 
необходимото количество стоки.

(3) Данни на Изпълнителя във връзка с приемане за заявки:
Лице за контакт: Грета Христова Лазарова
Телефон: 0675/32024 и 0675/34275
Факс: 0675/34275
Мобилен телефон: 0876950101
Адрес: гр.Севлиево,ул.Стойчо Часовникаров №1 

Чл.11.(1) Доставката на заявените хранителни продукти се извършва до ЦДГ №46 „Слънчева дъга” в 
присъствието на съответното длъжностно лице - домакина на кухнята на ЦДГ №46 „Слънчева дъга”.

(2) Действително доставените количества хранителни продукти ще се доказват със стокови 
разписки, изготвени от Изпълнителя и съгласувани с подпис от - домакина на кухнята на ЦДГ №46 
„Слънчева дъга”.

Чл.12. Контролът по изпълнението на договора ще се осъществява от Директора на ЦДГ №46 
„Слънчева дъга”, медицинското лице от ЦДГ №46 „Слънчева дъга” и Главния счетоводител на ЦДГ 
№46 „Слънчева дъга”.

РАЗДЕЛ V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл.13.(1) Възложителят има право:
1. да изисква от Изпълнителя да изпълни доставката в срок и без отклонения, съгласно условията 

на настоящия договор.
2. да упражнява контрол по изпълнението на договора.
3. във всеки момент от изпълнението на договора да предизвика проверка чрез контролните 

органи в момента на доставката, както и след това, относно качеството, количеството и техническите 
параметри на доставените хранителни продукти.

(2) Възложителят при констатиране или наличие на основателни съмнения, че предлаганите от 
страна на Изпълнителя хранителни продукти са опасни за потребителите има право да извърши 
оценяване на съответствието, с изискванията за безопасност в лаборатория на контролните органи или в 
най-близката независима акредитирана лаборатория. При условие, че съмненията са основателни, 
извършените разходи по оценяването са за сметка на Изпълнителя.
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(3) Възложителят има право да изисква от Изпълнителя подмяна на стоката, когато 
компетентните контролни органи докажат, че въпреки съответствието доставената стока е опасна за 
живота и здравето на потребителите.

Чл.14. Възложителят се задължава:
1. да окаже необходимото съдействие на Изпълнителя за изпълнение на договора, съгласно 

условията на настоящия договор.
2. да приеме от Изпълнителя хранителните продукти, доставени съобразно условията на 

настоящия договор.
3. да заплати на Изпълнителя при условията на настоящия договор, съответното възнаграждение 

за изпълнените доставки.

РАЗДЕЛ VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.15. Изпълнителят има право:
1. да иска от Възложителя необходимото съдействие за осъществяване на доставката, съгласно 

условията на настоящия договор.
2. да иска приемане на доставката чрез определено от Възложителя лице.
3. да получи от Възложителя съответното възнаграждение за извършената доставка, съгласно 

условията на настоящия договор.

Чл.16.(1) Изпълнителят се задължава:
1. да достави на Възложителя на свой риск, заявените от него хранителни продукти, предмет на 

настоящия договор, с уговореното качество и при условията на настоящия договор.
2. да предаде на Възложителя заедно с доставката на хранителните продукти и съответната 

техническа документация по чл. 2, ал. 3 от договора.
3. да доставя хранителните продукти в добър търговски вид, с ненарушена цялост на опаковката 

и с 80% остатъчен гаранционен срок.
4. да осъществи доставката, при спазване на санитарно-хигиенните изисквания, определени в 

нормативните актове, с нужните за целта транспортни средства.
5. да заплати за извършените разходи по оценяването на съответствието на хранителните 

продукти, с изискванията за безопасност в лаборатория на контролните органи или в най-близката 
независима акредитирана лаборатория, когато е установено несъответствие, съгласно чл. 13, ал. 2 от 
договора.
(2) Изпълнителят е длъжен да доставя само безопасни, годни за консумация и неувреждащи здравето на 
хората хранителни продукти, по смисъла на чл.20 от Закона за храните. Изпълнителят, ако открие, че 
стоката не е безопасна, е длъжен да информира незабавно Възложителя за всички рискове, свързани с 
употребата на стоките, станали му известни след приемането от Възложителя, както и да изтегли и 
подмени стоката за своя сметка и в срок, съгласно чл.6 от договора.

VII. РЕКЛАМАЦИИ

Чл.17.(1) При констатирани липси, изтекъл срок на годност, несъответствие с обявения грамаж 
и качество, Възложителят незабавно уведомява Изпълнителя и при необходимост в присъствието на 
негов представител, предоставя проби от съответния продукт в оторизирана лаборатория за анализ и 
контрол.

(2) Несъответствието между доставените хранителни продукти и стоки в количествено и/или 
качествено отношение и в заявките на отделните обекти - крайни получатели се установяват върху 
стоковите разписки по чл.11, ал. 2 от договора. Изпълнителят следва да достави/подмени констатираните 
несъответствия в срока, посочен в чл.6 от настоящия договор.

(3) При съмнение за несъответствие в качеството на доставените хранителни продукти незабавно 
се уведомяват контролните органи за вземане на проби от компетентните лица, като за взетата проба и за 
установеното въз основа на нея се изготвя протокол.

(4) Вземането на пробите за установяване на несъответствието в качеството се осъществява по 
реда на съответните нормативни актове.

(5) В случай на писмено оспорване от страна на Изпълнителя на констатираното с протокол за 
анализ, по отношение качеството на доставките, за арбитраж ще се считат резултатите от анализа на взета 
проба, извършен в най-близката акредитирана лаборатория по мястото на получаване на хранителните 
продукти и стоки, като разходите за това са за сметка на Изпълнителя.

(6) До решаването на спора относно качеството на доставката, хранителните продукти и стоки от 
същата не се приемат от Възложителя, а се връщат на Изпълнителя след вземането на проби за анализ. 
Оспореното количество следва да се достави от Изпълнителя в изискуемото качество, в същото 
количество, в срок съгласно чл. 6 от договора.
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РАЗДЕЛ VIII. САНКЦИИ И ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА
Чл.18. При забава от страна на Изпълнителя да достави хранителните продукти, предмет на 

договора, съгласно сроковете посочени в чл.3, ал. 1 и чл. 6, същият дължи неустойка в размер на 0,5% 
върху стойността на забавената доставка за всеки просрочен час, но не повече от 10% от дължимата по 
договора цена.

Чл.19. При системно неизпълнение в качествено и/или количествено отношение на задължението 
за доставка, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 3% от дължимата цена при надлежно изпълнение 
на договора. За системно неизпълнение се счита минимум три констатирани неизпълнения в качествено 
или количествено отношение.

Чл.20. Във всеки от случаите по чл. 18 и чл. 19, Възложителят има право да пристъпи към 
реализация на правата си по предоставената от изпълнителя гаранция за изпълнение на договора.

Чл.21.(1) Гаранцията за изпълнение на договора е определена в размер на 3% (три процента) от 
стойността на договора.

(2) Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение на договора без да дължи лихви 60 дни 
след изтичане срока на настоящия договор.

(3) Възложителят задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на неговото 
изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд.

Чл.22. Ако сумата по гаранцията за изпълнение е недостатъчна, за остатъка възложителят ще 
реализира правата си по реда на ГПК.

Чл.23. Посочените в този раздел неустойки се дължат заедно със задължението за подменяне на 
некачествени стоки и независимо от същото.

РАЗДЕЛ IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл.24.(1) Действието на настоящия договор се прекратява:
1. с изпълнение на договора;
2. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа;
3. с изтичане срока на договора.
(2) Възложителят има право да прекрати договора едностранно със седемдневно предизвестие:
1. при влязло в сила решение на КЗК, съответно ВАС, с което решението за класиране на 

Възложителя бъде отменено като незаконосъобразно;
2. ако Изпълнителят бъде обявен в несъстоятелност;
3. при прекратяване с ликвидация на юридическото лице - Изпълнител;
4. при условията на чл. 43, ал. 4 от Закона за обществените поръчки.
Чл.25. Възложителят има право да прекрати договора едностранно в писмена форма и без да дава 

допълнителен срок за изпълнение, в следните случаи:
1. ако Изпълнителят не извършва доставката на стоките в сроковете, посочени в договора;
2. ако Изпълнителят не изпълни някое друго свое задължение по настоящия договор;
3. Изпълнителят системно не изпълнява възложените задачи по отношение на качеството и 

количество на доставените стоки. За системно неизпълнение се счита минимум три констатирани 
неизпълнения в качествено или количествено отношение.

РАЗДЕЛ X. ЗАКЛЮ ЧИТЕЛНИ УСЛОВИЯ
Чл.26. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за 

другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на този договор.
Чл.27. Всички съобщения между страните във връзка с този договор следва да бъдат в писмена 

форма за действителност.
Чл.28. Страните по този договор ще решават споровете, възникнали при и по повод 

изпълнението на договора или свързани с договора, или с неговото тълкуване, недействителност, 
неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася 
за решаване пред компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския 
процесуален кодекс.

Чл.29. За неуредените по този договор въпроси се прилагат разпоредбите на българското 
законодателство.

Чл.30. Неразделна част към настоящия договор са предложението за изпълнение на поръчката и 
ценовата оферта на Изпълнителя.

Настоящият договор се състави, подписа и подпечата в три еднообразни екземпляра.

П О Д П И С И:
ИЗПЪЛНИТЕЛ: ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Директор ЦДГ№46 “Слънчева дъга”
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