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

ИЗПЪЛНИТЕЛ: „СТЕЛИТ 1“ ЕООД

Д О Г О В О Р

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

Обособена позиция №7: „Доставка на консерви и замразени зеленчуци за приготвяне на храна на 
децата, посещаващи ЦДГ№46”Слънчева дъга”

Днес, ^ . ^ ' . . . . 2 0 1 4  г. на основание Решение № 247/24.06.2014г. и Решение 
№402/10.11.2014г. на Директора на ЦДГ №46 “Слънчева дъга”, между:

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
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 I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 
ЧлЛ.(1) Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да доставя консерви и замразени 

зеленчуци за приготвяне на храна на децата, посещаващи ЦДГ№46”Слънчева дъга, 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:
№ Видове стоки Стандарт Мярка Опаковка

1 Зелен фасул замразен -  шушулки цели или нарязани 
без дръжки и връхчета, без повреди от болести и 
вредители, с цвят, характерен за сорта -  естествено 
зелен и по-скоро тъмен, здрава структура без жилки, с 
дебелина 3 мм на шушулката, без петна по шушулката.

Технологичната 
документация на 
производителя, 

съобразно Наредба 
№ 9/16.09.2011 г.

бр.по 
2,5 кг.

В полиетиленови 
торби по 2,5 кг.

2 Зелен фасул стерилизиран - шушулки цели или 
нарязани/напречно или надлъжно/, неразкъсани, без 
дръжки и връхчета, без повреди от болести и 
неприятели, цвят, характерен за сорта и приблизително 
еднакъв в цялата опаковка, със заливка почти 
прозрачна от сол и вода, отцедено тегло на зеления 
фасул -  не по-малко от 60%.

Технологичната 
документация на 
производителя, 

съобразно Наредба 
№ 9/16.09.2011 г.

бр. по 
0,720 

кг.

Стъклени буркани 
по 0,720 кг.

3 Гювеч стерилизиран - първо качество, пиперките в 
една опаковка да са еднакво нарязани, червените 
домати -  цели или нарязани, патладжанът -  на 
парчета, с размери до 40 мм, бамята -  цяла, с 
отстранени дръжки, изрязани над венеца, цяла или 
нарязана, зеленият фасул -  с отстранени дръжки и 
връхчета, цял или иарязан, магданозът -  нарязан като 
за подправка, залети с доматена заливка, в буркани 
ТО-07, херметически затворени и стерилизирани, 
процентно съотношение на съставките в опаковката: 
зеленчукова смес: доматена заливка = от 65:35 до

Технологичната 
документация на 
производителя, 

съобразно Наредба 
№ 9/16 .09 .2011г.

бр. по 
0,720

КТ.

Стъклени буркани 
по 0,720 кг.
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60:40;

4 Маслини - с гладка повърхност, без страничен вкус и 
привкус, на цвят черни с размер не по-малък от 1.5 см. 
до 2 см.
Без костилка, безсолни

Т ехнологичната 
документация на 
производителя, 

съобразно Наредба 
№ 9 /16.09.2011г.

бр. по 
2 кг.

В метални кутии 
по 2 кг.

5 Домати пюре стерилизирано -  еднородно 
консистенция, с вкус и мирис свойствени за зрели 
домати; цвят - червен. Със сухо вещество не по-малко 
от 22%/ минималното кол-во -80% от сухото в-во се 
формира от домати

Т ехнологичната 
документация на 
производителя, 

съобразно Наредба 
№ 9 /16.09.2011г.

бр.по
0,720

кг.

стъклени буркани 
по 0,720 кг.

6 Домати стерилизирани - нарязани на кубчета - от 
един и същ сорт, без повреди от болести и вредители; 
цвят - червен; странични примеси не се допускат. 
Залети със собствен сос.

Т ехнологичната 
документация на 
производителя, 

съобразно Наредба 
№ 9 /16.09.2011г.

бр. по
0,720

кг

стъклени буркани 
по 0,720 кг.

7 Грах замразен - цели зърна, ненабити, без пукнатини 
и примеси на люспи и парченца от шушулки; вкус и 
мирис - свойствен за зелен грах; цвят - зелен, без 
наличие на жълти зърна, без петна по зърното, 
големина на зърното - по-малко от 8,75 мм, структура 
-  добра, с нежна покривка и месеста част

Т ехнологичната 
документация на 
производителя, 

съобразно Наредба 
№ 9 /16.09.2011г.

бр. по 
2,5 кг.

полиетиленови 
пликове по 2,5 кг.

8 Грах стерилизиран - първо качество; стерилизиран в 
буркани цели здрави зърна, сортирани по едрина и вид, 
ненабити, без пукнатини, без примеси на люспи, 
парчета от шушулки и други. Леко скорбелен вкус, без 
страничен мирис. Зърната да са в млечна зрялост, със 
зелен цвят, тънка нежна обвивка и сладко месо. Не се 
допускат в буркана наличие на зрели зърна, водещи до 
поява на бяла утайка. Прозрачна утайка, добре сварен 
готов за директна консумация. Маса на граха - 65 %. 
Готварска сол - 1.3% до 1.8% .

Т ехнологичната 
документация на 
производителя, 

съобразно Наредба 
№ 9 /16.09.2011г.

бр.по
0,720

кг.

стъклени буркани 
по 0,720 кг.

9 Кисели краставички стерилизирани - първо 
качество, рриятна, хрупкава месеста част, без кухини, 
пропита от заливката. Заливка -  прозрачна със слаб 
жълтеникав оттенък.чисти, цели, ненабръчкани, 
неповехнали, без механични и др. повреди, без 
плододръжки и остатъци от цветове; цвят - зелен до 
жълтозелен

Т ехнологичната 
документация на 
производителя, 

съобразно Наредба 
№ 9 /16.09.2011г.

бр. по 
0,720 

кг.

стъклени буркани 
по 0,720 кг.

10 Лютеница - първо качество; Еднородна, пюреобразна 
маса от домати и печени мушки, с бледо до яркочервен 
цвят и специфичен вкус и мирис на вложените 
продукти. Без странични примеси.

Т ехнологичната 
документация на 
производителя, 

съобразно Наредба 
№ 9 /16.09.2011г.

бр. до 
0,580 

кг.

В стъклени 
буркани до 0,580 

кг.

11 Гъби стерилизирани - първо качество; външен вид - 
цели, добре бланширани гъби със затворени гуглички, 
без петна и други повреди; пънчето здраво, 
прикрепено към гугличката; вкус и мирис - 
специфични за осолени гъби - култивирани печурки; 
цвят на гъбата - светло сив; саламура - бистра.

Т ехнологичната 
документация на 
производителя, 

съобразно Наредба 
№ 9 /16.09.2011г.

бр. до 
0,720 

кг.

опаковка до 
0,720 кг.

12 Пипер замразен на ивици -  добре оформени ивици от 
нарязан пипер с размери 1,5 см широки и дълги не 
повече от 8 см., без страничен привкус и аромат, без 
примеси от чужди тела

Т ехнологичната 
документация на 
производителя, 

съобразно Наредба

бр. по 
2,5 кг.

В полиетиленови 
пликове по 2,5 кг.
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№ 9 /16.09.2011г.

13 Зеленчуци замразени микс - да съдържа морков, 
грах, царевица, нарязан зелен фасул добре оформени, 
не смачкани.

Т ехнологичната 
документация на 
производителя, 

съобразно Наредба 
№ 9 /16.09.2011г.

,2 
б 

. 
п В полиетилени 

пликове по 2,5 кг.

14 Спанак замразен - добре оформени кубчета, не 
смачкани., свежо зелен цвят, съставните части са с 
хомогенен размер, без съдържание на големи парчета 
от стебла с жълт цвят, вкус -  леко стипчив и горчив, 
нарязан на парченца с размер от 4 -  100 мм; 
съдържание на сухо в-во - не по-малко от 6%

Т ехнологичната 
документация на 
производителя, 

съобразно Наредба 
№ 9 /16.09.2011г.

,2 
б 

. 
п В полиетилени 

пликове по 2,5 кг.

15 Печен пипер /капия/- замразен - добре оформени 
здрави чушки на пипер капия, без примеси на чужди 
тела, без разкъсване на чушката, с ясно изразен червен 
цвят

Т ехнологичната 
документация на 
производителя, 

съобразно Наредба 
№ 9 /16.09.2011г.

кг. В полиетиленови 
торби по 1 кг.

16 Конфитюр - първо качество; желиран продукт с рав
номерно разпределени плодове, не се допуска заха- 
росване, пяна, мехурчета от въздух, наличие на семки, 
костилки и плодови кожици; цвят - характерен за 
плода. Приятен, специфичен за съответния зрял плод 
вкус- сладък или сладко- кисел; Съдържание на плод - 
60 % от общата маса, захар - под 50%, киселинност от 
0,3 до 1,3%

Т ехнологичната 
документация на 
производителя, 

съобразно Наредба 
№ 9 /16.09.2011г.

кг разфасовки с 
грамаж по 1 кг.

17 Компот дюля - плодови парчета, добре оформени, 
почистени от мъх и каменисти клетки, без повреди от 
болести и вредители, сравнително еднакви по форма и 
големина. Надлъжните резанки са с широчина от 20-30 
мм и дължина не по-малко от 50 мм, с отклонение в 
размера + / - 1 см. Консистенция на плода -  еластични, 
неразварени плодови парчета със запазена форма. 
Допускат се омекнали и разварени парчета към масата 
на плода не повече от 10 %. Вкус и мирис -  
естествени,свойствени за плода, претърпял 
технологична преработка, без страничен вкус и мирис. 
Сироп -  бистър, без странични примеси, допускат се 
единични плаващи частици от плодовото месо в 
сиропа, не предизвикващи неговото потъмняване

Т ехнологичната 
документация на 
производителя, 

съобразно Наредба 
№ 9 /16.09.2011г.

бр. по 
0,720 

кг.

буркан 0,720 кг.

18 Компот кайсия-добре изравнени по големина и с 
правилна форма, изчистени от костилките и нарязани 
на половинка плодове с размери -  най-голям диаметър 
не по-малко от 35 мм. Разлика в диаметрите между 
най-големия и най-малкия плод - не повече от 8 мм. 
Нарязаните плодови 
половинки - със запазена цялост.
Сироп -  бистър, без странични примеси, допуска се 
наличие на плаващи частици от плодово месо в сиропа, 
неводещо до помътняването му.

Т ехнологичната 
документация на 
производителя, 

съобразно Наредба 
№ 9 /16.09.2011г.

бр. по
0,720

кг

Стъклен буркан 
0,720 кг.

19 Компот праскова -всяка опаковка съдържа плодове от 
един сорт, белени с почистени от костилки легла, 
нарязани по един и същ начин на половинки или 
четвъртинки по надлъжния диаметър, приблизително 
еднакви по размер и форма, без тъмни петна по 
повърхността и други дефекти , залети със захарен 
сироп. Сироп -  бистър, слабо опалесциращ, без следи 
от утайка и странични примеси. Допуска се наличие от

Т ехнологичната 
документация на 
производителя, 

съобразно Наредба 
№ 9 /16.09.2011г.

бр. по
0,720

кг

Стъклен буркан 
0,720 кг
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плаващи частици от плодовото месо в сиропа, 
непредизвикващи неговото потъмняване. Вкус и мирис 
-  типични, добре изразени, свойствени на праскови без 
страничен вкус и мирис.

20 Натурален сок праскова —  течна консистенция с 
много дребни частици от пресния плод, цвят —  
характерен, съобразно цвета на суровия плод. 
Пастьоризиран без консерванти. Съдържание на плод 
—  100 %. Съдържанието на моно- и дизахариди да не 
превишава 20% от общата маса на продукта.

Т ехнологичната 
документация на 
производителя, 

съобразно Наредба 
№ 9 /16.09.2011г.

бр. тетрапак 
по 1 л.

В картонен 
кашон/амбалаж

21 Натурален сок кайсия-течна консистенция с много 
дребни частици от пресния плод ,цвят- 
характерен,съобразно цвета на суровия плод. 
Пастьоризиран, без консерванти. Съдържанието на 
моно- и дизахариди да не превишава 20% от общата 
маса на продукта

Т ехнологичната 
документация на 
производителя, 

съобразно Наредба 
№ 9 /16.09.2011г.

бр. тетрапак 
по 1 л.

В картонен 
кашон/амбалаж

22 Натурален сок ябълка —  течна консистенция, с 
много дребни частици от пресния плод, цвят —  
характерен, съобразно цвета на суровия плод, вкус- 
сладък, 100% плод. Пастьоризиран без консерванти. 
Съдържанието на моно- и дизахариди да не превишава 
20% от общата маса на продукта

Т ехнологичната 
документация на 
производителя, 

съобразно Наредба 
№ 9 /16.09.2011г.

бр. Тетрапак 
по 1 л.

В картонен 
кашон/амбалаж

23 Натурален сок портокал —  течна консистенция, с 
много дребни частици от пресния плод, цвят —  
характерен, съобразно цвета на суровия плод, 
вкус —  сладък, съдържание на плод мин. 100%. 
Пастьоризиран, без консерванти. Съдържанието на 
моно- и дизахариди да не превишава 20% от общата 
маса на продукта

Т ехнологичната 
документация на 
производителя, 

съобразно Наредба 
№ 9 /16.09.2011г.

бр. Тетрапак 
по 1 л.

В картонен 
кашон/амбалаж

24 Натурален сок вишна —  течна консистенция, с 
много дребни частици на суровия плод, цвят —  
характерен, съобразно цвета на суровия плод, вкус —  
сладък, съдържание на плод —  мин. 100%. 
Пастьоризиран, без консерванти.

Т ехнологичната 
документация на 
производителя, 

съобразно Наредба 
№ 9 /16.09.2011г.

бр. Тетрапак 
по 1 л.

В картонен 
кашон/амбалаж /

25 Натурален сок круша —течна консистенция с много 
дребни частици от пресния плод, цвят —  характерен, 
съобразно цвета на суровия плод,вкус -сладък, 
съдържание на плод —  мин. 100%.
Пастьоризиран,без консерванти. Съдържанието на 
моно- и дизахариди да не превишава 20% от общата 
маса на продукта

Т ехнологичната 
документация на 
производителя, 

съобразно Наредба 
№ 9 /16.09.2011г.

бр. Тетрапак 
по 1 л.

В картонен 
кашон/амбалаж

26 Натурален сок горски плод —  течна консистенция с 
много дребни частици от пресния плод, цвят -  
характерен, съобразно цвета на суровия плод, вкус- 
сладък, съдържание на плод мин. 100%. 
Пастьоризиран, без консерванти. Съдържанието на 
моно- и дизахариди да не превишава 20% от общата 
маса на продукта

Т ехнологичната 
документация на 
производителя, 

съобразно Наредба 
№ 9 /16.09.2011г.

бр. Тетрапак 
по 1 л.

В картонен 
кашон/амбалаж

27 Натурален сок портокал —  течна консистенция с 
много дребни частици от пресния плод, цвят —  
характерен, съобразно цвета на суровия плод, вкус- 
сладък, съдържание на плод мин. 100%. 
Пастьоризиран, без консерванти. Съдържанието на 
моно- и дизахариди да не превишава 20% от общата 
маса на продукта

Т ехнологичната 
документация на 
производителя, 

съобразно Наредба 
№ 9 /16.09.2011г.

бр. Тетрапак 
по 0,250 л., 
в картонен 

кашон/амбалаж/

28 Компот круша -  плодови парченца, добре оформени, Т ехнологичната бр. Стъклен буркан с
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почистени от семената, без повреди от болести и 
вредители, сравнително еднакви по форма и големина. 
Консистенция на плода -  еластични, неразварени 
плодови парчета със запазена форма, допускат се 
омекнали парчета в % към масата на плода не повече 
от 10 %. Вкус и мирис -  естествени свойствени за 
плода, претърпял технологична преработка, без 
страничен вкус и мирис. Бистър, без странични 
примеси, допуска се наличие на плаващи частици от 
плодово месо в сиропа, неводещо до помътняването 
му.

документация на 
производителя, 

съобразно Наредба 
№ 9 /16.09.2011г.

грамаж 0,720 кг

29 Компот сини сливи без костилка— всяка опаковка 
съдържа плодове от един сорт, белени с почистени от 
костилки легла, нарязани по един и същ начин на 
половинки или четвъртинки по надлъжния диаметър, 
приблизително еднакви по размер и форма, без тъмни 
петна по повърхността и други дефекти , залети със 
захарен сироп. Сироп -  бистър, без следи от утайка и 
странични примеси. Допуска се наличие от плаващи 
частици от плодовото месо в сиропа, непредизвикващи 
неговото потъмняване. Вкус и мирис -  типични, добре 
изразени, свойствени на сливи без страничен вкус и 
мирис.

Т ехнологичната 
документация на 
производителя, 

съобразно Наредба 
№ 9 /16.09.2011г

бр. Стъклен буркан с 
грамаж 0,720 кг

30 Мед пчелен -  натурален, Неоцветен, слабо жълт със 
зелен оттенък, червено-кафяв, характерен за меда вкус, 
сладък; не се допускат механични примеси; 
съдържание на вода -  не повече от 20%, захароза -  не 
повече от 5%, неразтворими във вода вещества -  не 
повече от 0.1%; не се допускат признаци на 
ферментация.

Т ехнологичната 
документация на 
производителя, 

съобразно Наредба 
№ 9 /16.09.2011г.

бр. Буркани стъклени 
по 0,900 кг.

31 Нектар - течна консистенция с бледожълт до 
бледооранжев цвят и съдържание на плода 55-60%, с 
добавена вода 30-35%. Без съдържание на изкуствени 
оцетители и консерванти

Т ехнологичната 
документация на 
производителя, 

съобразно Наредба 
№ 9 /16.09.2011г

бр. Стъклени бутилки 
по 0,5 л.в стек с 
полиетиленова 

опаковка

(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: град Варна, ул. У. Гладстон №5, веднъж седмично в понеделник 
/може и извънредно в друг ден от седмицата / - до 10,00 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 4часа, считано от момента на 
уведомяването, съгласно предложението за изпълнение на Изпълнителя, съставляващо неразделна част от 
настоящия договор.

РАЗДЕЛ III. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл.7.(1) Общата прогнозна стойност на договора е до 31 764 (тридесет и една хиляди седемстотин 

шестдесет и четири) лева без включен ДДС.
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(2) Начин на ценообразуване:
Процент надценка/остъпка над/под базовата цена на САПИ - -19,11%(минус деветнадесет цяло 

и единадесет 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.

(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.
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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.

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%
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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 ше 
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. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ 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.ЗО. 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 :

замразени

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Директор ЦДГ№46 “Слънчева А>га”

у

^  /Янка Иванова/

°46 ,, Слънчева дъга " гр.Варна и .. Стелит I " ЕООД за ..Доставка на консерви и
за приготвяне на храна на децата, посещаващи ЦДГМ46 "Слънчева дъга "

If- МЛ.лЛъ,



.......ум.L - ....
/Мирослава Димитрова/

Договор между ЦДГ№ 4 6 Сльн чет  дъга — гр. Варна и Стелит 1 “ ЕООД за , . Доставка на консерви и
замразени зеленчуци за приготвяне на храна на децата, посещавай!и ЦДГ№46'’Слънчева дъга’’


