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С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е
на документацията за участие в открита процедура за възлагане
на обществена поръчка на стойност по чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП

1. Пълно описание на предмета на обществената поръчка;
2. Приложение 1: Примерно меню за доставка на закуска;
3. Приложение 2: Примерно меню за доставка на обяд;
4. Оферта за изпълнение на поръчката – примерен образец;
5. Проект на договор.
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ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА
ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
1. Предмет на поръчката: Доставка на закуска и обяд за учениците на Основно
училище „Отец Паисий” с. Овчарово, община Добричка, чрез ежедневни доставки, по
примерни менюта, представляващи Приложение № 1 и № 2 към настоящата документация,
отчитана и финансирано частично по проект BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството
на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на
учебния процес“.
2. Код съгласно Общия терминологичен речник СРV: 15894400, 15894210.
3. В срока на изпълнението на договора, в зависимост от сезонността и от пазарните
условия, ястията, посочени в примерното меню по Приложения № 1 и 2, или отделни съставки
от тях, могат да се заменят с други, по взаимно съгласие между страните, без да се променят
договорените цени и грамаж, или да се променя поредността им.
4. Прогнозна стойност на поръчката: 60 000 лева без ДДС.
5. Условия на доставка:
5.1. Храната трябва да се доставя до учебното заведение с транспорт на
изпълнителя. Срок на доставка: Закуска – до 8.30 ч.; Обяд - до 12.00 ч.
5.2. Обядът трябва да включва топло основно ястие, прясно приготвено, годно за
директна консумация.
5.3. Количеството на доставените порции за всяка ежедневна доставка, включващо
брой за закуска и брой за обяд, ще се заявява от възложителя в деня преди доставката.
5.4. Теглото на всяко ястие е съгласно Приложения № 1 и 2.
5.5. Храната ще се доставя ежедневно в рамките на учебната година, като доставки
няма да се осъществяват през регламентираните ваканции, почивните и празнични дни, и
неучебните дни. Прогнозни дни за доставка в рамките на всяка учебна година – 170 дни.
Прогнозни количества за всеки ден: закуска – порции за 40-45 ученици; обяд – порции за 70-90
ученици.
5.6. Храната трябва да се доставя, като всяка порция, с изключение на плодовете, е
опакована в отделна еднократна опаковка, подходяща за поднасяне за директна консумация.
Опаковката трябва да предпазва продуктите от външно замърсяване и да не променя
органолептичните им характеристики.
5.7. Всеки участник трябва да представи цялостно предложение по списъците с
ястия по Приложения № 1 и № 2. Предложения само за отделни ястия не се допускат.
Участниците, които не представят цялостно предложение за всички ястия по
списъците Приложения № 1 и № 2, ще бъдат отстанявани от процедурата, на основание чл. 69,
ал. 1, т. 3 от ЗОП, тъй като са представили оферта, която не отговаря на предварително
обявените условия на възложителя.
6. Място на доставка: столова на ОУ „Отец Паисий” с. Овчарово, община
Добричка, ул. „Четиринадесета” 1.
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7. Изисквания за качество на храните: Да отговарят на изискванията на:
-Закона за храните;
-Наредба № 23 от 19 юли 2005 год. за физиологичните норми за хранене на
населението;
-Наредба № 5 от 25 май 2006 год. за хигиената на храните;
-Наредба № 37 от 21 юли 2009 год. за здравословно хранене на учениците;
-Наредба № 9 от 16 септември 2011 год. за специфичните изисквания към
безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата, както и
към храни, предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици;
-Всяка доставка задължително да се придружава от документ, удостоверяващ
произхода на храната и документ за качество и безопасност.
8. Изисквания към опаковките: Да отговарят на изискванията на Наредба № 2 от 23
януари 2008 г. за материалите и предметите от пластмаси, предназначени за контакт с храни.
9. Изисквания към изпълнителя:
9.1. Да е българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и
техни обединения;
9.2. Да има регистриран на свое име обект с обществено предназначение, в който
ще се извършва подготовката на храните.
9.3. Да има транспортни средства за превоз на храни, собствени, наети или
ползвани на друго правно основание, които отговарят на санитарно-хигиенните изисквания за
транспорт на хранителни продукти.
9.4. Да отговаря на изискванията на чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП.
10. Минимални изисквания за технически възможности към изпълнителя:
10.1. Да има изпълнени или да е изпълнител по не по-малко от 6 (шест) договора с
предмет кетъринг за периода 2010 – 2012 год.;
10.2. Да има назначени на трудов договор не по-малко от 2 (двама) души кухненски
персонал, от които поне един с квалификация „готвач” и професионален опит поне 5 (пет)
години.
10.3. Да поддържа система за управление на качеството ISO 9001:2008 или
еквивалентна, с обхват в областта на общественото хранене.
11. Изисквания към обекта, в който ще се извършва подготовката на храните, към
персонала на изпълнителя и към превозните му средства:
11.1. Обектът, в който ще се извършва подготовката на храните да има
удостоверение за регистрация на обект с обществено предназначение, издадено от БАБХ
(РИОКОЗ).
11.2. Персоналът, зает с приготвянето и транспортирането на храните (кухненски
персонал и водачи на транспортните средства за превоз на храни) да има съответните
разрешителни, издадени от РЗИ (РИОКОЗ).
11.3. Транспортните средства, с които ще се извършват доставките, трябва да
отговарят на санитарно-хигиенните изисквания за транспорт на хранителни продукти и да
имат удостоверения за регистрация, издадени от БАБХ (РИОКОЗ) и от РВМЦ, в случаите,
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когато превозват храни от животински произход.
12. Срок на отложено плащане: До 14 (четиринадесет) календарни дни, след
изтичането на всеки календарен месец.
13. Срок за валидност на офертите: Не по-малко от 60 календарни дни от датата на
подаването на офертата.
14. Срок на договора: 31.10.2014 год.
15. Изборът на изпълнител да се извърши по критерий за възлагане „най-ниска
цена”, като оценката на участниците К ще се определя като сбор от цените по позиции от 1.1
до 2.10, разделен на 10. Към получения резултат се прибавя цената по позиции 2.11 и 2.12.
К = (Ц1.1 + Ц1.2 +…….+ Ц1.10 +….. Ц2.1 + Ц2.2 +….+ Ц2.10 ) : 10 + Ц2.11 + Ц2.12
Закръглянето на крайните резултати е до втория знак след десетичната запетая. При
равни оценки, получени от различни участници, на основание чл. 71, ал. 5, т. 2 от ЗОП,
комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на
първо място оферти.
16. Офертите да се събират под формата на писмени предложения, поставени в
запечатан непрозрачен плик. Офертите трябва да съдържат най-малко:
16.1. данни за лицето, което прави предложението;
16.2. предложение за изпълнение на изискванията за доставка;
16.3. ценово предложение;
16.4. срок на валидност на офертата.
17. С офертите трябва да се представят:
17.1. Удостоверение за актуално правно състояние на участника или единен
идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е
юридическо лице или едноличен търговец; Удостоверение за актуално състояние или
документ за регистрация на чуждестранно лице, съобразно националното му законодателство;
Копие от документа за самоличност на участника, когато е физическо лице;
17.2. Списък на договорите с предмет кетъринг, за периода 2010 – 2012 год.
17.3. Списък на назначения на трудов договор кухненски персонал, с отбелязване
на квалификацията и професионалния опит, поотделно за всяко лице;
17.4. Удостоверение за регистриран на името на участника обект за производство
на храни, издадено от БАБХ (РИОКОЗ), в който ще се приготвя обядът;
17.5. Копия от дипломи или удостоверения за професионална квалификация на
лицата от персонала, които имат квалификация „готвач” (не по-малко от един);
17.6. Справка за професионалния опит на лицата от персонала, които имат
квалификация „готвач” с посочване на местата на работа, където е придобит професионалния
опит (не по-малко от пет години);
17.7. Списък на производствените и/или търговските обекти, техническото
оборудване и транспортни средства, с които разполага участникът за изпълнение на
поръчката;
17.8. Удостоверение за регистрирано транспортно средство за превоз на храни,
издадено от БАБХ (РИОКОЗ) и от РВМЦ, в случаите, когато превозват храни от животински
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произход;
17.9. Сертификат за въведена и поддържана система за управление на качеството
ISO 9001:2008 или еквивалентна, с обхват в областта на общественото хранене.
Всички представени документи трябва да бъдат в оригинал или заверено от
страната копие „вярно с оригинала”.
18. Срок за получаване на офертите – 28.12.2012 год. – 12.00 часа
19. Офертите ще бъдат разгледани и оценени в срок до 05.01.2013 год., като
класираният на първо място участник ще бъде поканен да сключи договор.
20. При подписването на договора, класираният участник трябва да представи
документи, издадени от компетентен орган за удостоверяване липсата на обстоятелствата по
чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП (свидетелство за съдимост на представляващите лица) и декларация за
липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
Примерно меню за доставка на закуска
Седмица, ден
І-ва, Понеделник
І-ва, Вторник
І-ва, Сряда
І-ва, Четвъртък
І-ва, Петък
ІІ-ра, Понеделник
ІІ-ра, Вторник
ІІ-ра, Сряда
ІІ-ра, Четвъртък
ІІ-ра, Петък

Ястие
1.1. Бъркана баница
1.2. Филия козунак
1.3. Филия с извара
1.4. Сандвич с кайма
1.5. Плод
1.6. Филия с пастет
1.7. Сандвич с яйце и сирене
1.8. Плодов пай
1.9. Кавърма
1.10. Плод

Грамаж (кг)
0.120
0.100
0.120
0.120
0.100
0.120
0.120
0.120
0.120
0.100

Цена с ДДС

Ястие
Грамаж (кг)
2.1. Боб яхния с кюфте на скара
0.150/0.50
2.2. Пиле с бял ориз
0.200
2.3. Пилешка каре със салата прясно
0.90/0.100
зеле
2.4. Кюфтета яхния
0.200
2.5. Риба с картофено пюре
0.80/0.120
2.6. Пиле с грах
0.200
2.7. Леща яхния с кебапче
0.150/0.50
2.8. Пилешки шиш с прясно зеле и
0.90/0.110
краставици
2.9. Пълнен пипер с кайма
0.200
2.10. Риба с картофено кюфте
0.80/0.120
2.11. Филия бял хляб
2.12. Филия ръжен или
пълнозърнест хляб

Цена с ДДС

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
Примерно меню за доставка на обяд

Седмица, ден
І-ва, Понеделник
І-ва, Вторник
І-ва, Сряда
І-ва, Четвъртък
І-ва, Петък
ІІ-ра, Понеделник
ІІ-ра, Вторник
ІІ-ра, Сряда
ІІ-ра, Четвъртък
ІІ-ра, Петък
Допълнение
към обяда
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Примерен образец на оферта
(Може да се използва от участника или да се представи в свободен текст, като
задължително има съдържанието по т. 5 - 14 от Пълното описание на предмета на
обществената поръчка)
ОФЕРТА
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
за доставка на прясно приготвена, топла храна за учениците на
Основно училище „Отец Паисий” с. Овчарово, община Добричка,
чрез ежедневни доставки, по примерни менюта
от .....................................................................................................................
със седалище в .........................община.................................и адрес на
управление......................................................................................................
ЕИК / БУЛСТАТ.......................................
представляван от .........................................................................................
ЕГН....................................., в качеството му на...........................................

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
Представям Ви оферта за доставка на прясно приготвена, топла храна за учениците
на Основно училище „Отец Паисий” с. Овчарово, община Добричка, чрез ежедневни доставки,
по примерни менюта.
ПРЕДЛАГАМ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:
1. Цени в лева с ДДС: Съгласно приложен списък, съответстващ на Приложения №
1 и № 2.
2. Доставките ще осъществяват при следните условия:
2.1. Храната ще се доставя до учебното заведение с транспорт на изпълнителя. Срок
на доставка: Закуска – до 8.30 ч.; Обяд - до 12.00 ч.
2.2. Обядът ще включва топло основно ястие, прясно приготвено, годно за директна
консумация.
2.3. Количеството на доставените порции за всяка ежедневна доставка, включващо
брой за закуска и брой за обяд, ще се заявява от възложителя в деня преди доставката.
2.4. Теглото на всяко ястие е съгласно Приложения № 1 и 2.
2.5. Храната ще се доставя ежедневно в рамките на учебната година, като доставки
няма да се осъществяват през регламентираните ваканции, почивните и празнични дни, и
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неучебните дни. Прогнозни дни за доставка в рамките на всяка учебна година – 170 дни.
Прогнозни количества за всеки ден: закуска – порции за 40-45 ученици; обяд – порции за 70-90
ученици.
2.6. Храната ще се доставя, като всяка порция, с изключение на плодовете, е
опакована в отделна еднократна опаковка, подходяща за поднасяне за директна консумация.
Опаковката трябва да предпазва продуктите от външно замърсяване и да не променя
органолептичните им характеристики.
2.7. Представям цялостно предложение по списъците с ястия по Приложения № 1 и
№ 2.
3. Място на доставка: столова на ОУ „Отец Паисий” с. Овчарово, община
Добричка, ул. „Четиринадесета” 1.
4. Приемам да изпълнявам изискванията за качество на храните: Да отговарят на
изискванията на:
-Закона за храните;
-Наредба № 23 от 19 юли 2005 год. за физиологичните норми за хранене на
населението;
-Наредба № 5 от 25 май 2006 год. за хигиената на храните;
-Наредба № 37 от 21 юли 2009 год. за здравословно хранене на учениците;
-Наредба № 9 от 16 септември 2011 год. за специфичните изисквания към
безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата, както и
към храни, предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици;
-Всяка доставка задължително да се придружава от документ, удостоверяващ
произхода на храната и документ за качество и безопасност.
5. Приемам да изпълнявам изисквания към опаковките: Да отговарят на
изискванията на Наредба № 2 от 23 януари 2008 г. за материалите и предметите от пластмаси,
предназначени за контакт с храни.
6. Фирмата, която представлявам отговаря на изисквания към изпълнителя:
6.1. Да е българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и
техни обединения;
6.2. Да има регистриран на свое име обект с обществено предназначение, в който
ще се извършва подготовката на храните.
6.3. Да има транспортни средства за превоз на храни, собствени, наети или
ползвани на друго правно основание, които отговарят на санитарно-хигиенните изисквания за
транспорт на хранителни продукти.
7. Фирмата, която представлявам отговаря на минималните изисквания за
технически възможности към изпълнителя:
7.1. Да има изпълнени или да е изпълнител по не по-малко от 6 (шест) договора с
предмет кетъринг за периода 2010 – 2012 год.;
7.2. Да има назначени на трудов договор не по-малко от 2 (двама) души кухненски
персонал, от които поне един с квалификация „готвач” и професионален опит поне 5 (пет)
години.
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7.3. Да поддържа система за управление на качеството ISO 9001:2008 или
еквивалентна, с обхват в областта на общественото хранене.
8. Обектът, в който ще се извършва подготовката на храните, персоналът на
изпълнителя и превозните му средства отговарят на изискванията на възложителя:
8.1. Обектът, в който ще се извършва подготовката на храните да има
удостоверение за регистрация на обект с обществено предназначение, издадено от БАБХ
(РИОКОЗ).
8.2. Персоналът, зает с приготвянето и транспортирането на храните (кухненски
персонал и водачи на транспортните средства за превоз на храни) да има съответните
разрешителни, издадени от РЗИ (РИОКОЗ).
8.3. Транспортните средства, с които ще се извършват доставките, трябва да
отговарят на санитарно-хигиенните изисквания за транспорт на хранителни продукти и да
имат удостоверения за регистрация, издадени от БАБХ (РИОКОЗ) и от РВМЦ, в случаите,
когато превозват храни от животински произход.
9. Приемам срока на отложено плащане: До 14 (четиринадесет) календарни дни,
след изтичането на всеки календарен месец.
10. Срок за валидност на офертите: Не по-малко от 60 календарни дни от датата на
подаването на офертата.
11. Срок на договора: 31.10.2014 год.
12. Декларирам, че отговарям на изискванията на чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 5 от ЗОП и
се задължавам в случай, че бъда определен за изпълнител на поръчката, при подписването на
договора за обществена поръчка, да представя документи, издадени от компетентен орган за
удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП (свидетелство за
съдмост на представляващите лица) и декларация за липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 5
от ЗОП.
13. Приемам условията на проекта за договор.
ПРЕДСТАВЯМ:
Примерен списък на документите, съдържащи се в офертата:
1. Удостоверение за актуално правно състояние на участника или единен
идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е
юридическо лице или едноличен търговец; Удостоверение за актуално състояние или
документ за регистрация на чуждестранно лице, съобразно националното му законодателство;
Копие от документа за самоличност на участника, когато е физическо лице;
2. Списък на договорите с предмет кетъринг, за периода 2010 – 2012 год.
3. Списък на назначения на трудов договор кухненски персонал, с отбелязване на
квалификацията и професионалния опит, поотделно за всяко лице;
4. Удостоверение за регистриран на името на участника обект за производство на
храни, издадено от БАБХ (РИОКОЗ), в който ще се приготвя обядът;
5. Копия от дипломи или удостоверения за професионална квалификация на лицата
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от персонала, които имат квалификация „готвач” (не по-малко от един);
6. Справка за професионалния опит на лицата от персонала, които имат
квалификация „готвач” с посочване на местата на работа, където е придобит професионалния
опит (не по-малко от пет години);
7. Списък на производствените и/или търговските обекти, техническото оборудване
и транспортни средства, с които разполага участникът за изпълнение на поръчката;
8. Удостоверение за регистрирано транспортно средство за превоз на храни,
издадено от БАБХ (РИОКОЗ) и от РВМЦ, в случаите, когато превозват храни от животински
произход;
9. Сертификат за въведена и поддържана система за управление на качеството ISO
9001:2008 или еквивалентна, с обхват в областта на общественото хранене.
Всички представени документи трябва да бъдат в оригинал или заверено от
страната копие „вярно с оригинала”.
Други документи по преценка на участника:
......................................................................................................................;
......................................................................................................................;
......................................................................................................................;

ПРЕДСТАВЛЯВАЩ:................................................
( име, фамилия, длъжност и печат)

„Подобряване на качеството на образованието в
средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на
учебния процес“
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ОТЕЦ ПАИСИЙ”
с. Овчарово, община Добричка, ул. „Четиринадесета” 1, БУЛСТАТ 000842322

ПРОЕКТ

Д О Г О В О Р

Днес..........2012 год. в с. Овчарово, община Добричка, на основание чл. 41 от Закона
за обществените поръчки, се сключи настоящият договор за доставка на готова храна между:
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ОТЕЦ ПАИСИЙ”, с. Овчарово, община Добричка, ул.
„Четиринадесета” 1, БУЛСТАТ 000842322, представлявано от директора Галина Енчева
Костова, наричано по-долу за ВЪЗЛОЖИТЕЛ
и
............................................................................................,
със
седалище
в
...............................и
адрес
на
управление....................................................................,
ЕИК....................................,
представляван
от............................................................
......................................................., в качеството му на.............................................., като
изпълнител по договор за обществена поръчка, наричан ИЗПЪЛНИТЕЛ
СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:
ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА И ЦЕНИ
Член 1.(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ доставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ готова храна по списъци
Приложение № 1 и № 2:
…………………………..
(2) Ценовите предложения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са посочени в списъците по
предходната алинея.
(3) Общата стойност на доставката на закуски е ……………….лева с ДДС и се
формира на база …………учебни дни за всяка учебна година и броя ученици в дневна форма
на обучение към 01.01.2013 г., съгласно системата на МОМН „Админ М”, попадащи в обхвата
на Националната програма за по-пълно обхващане на учениците в задължителна училищна
възраст, като средната единичната цена е ……….. лева с ДДС.
(4) Общата стойност на доставката на обяд е ……………….лева с ДДС и се
формира на база …………учебни дни за всяка учебна година и броя ученици в дневна форма
на обучение, включени в Проекта BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на
образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния
процес“, като средната единичната цена е ……….. лева с ДДС.
(5) В срока на изпълнението на договора, в зависимост от сезонността и от
пазарните условия, ястията, посочени в примерното меню по списъците Приложения № 1 и 2,
или отделни съставки от тях, могат да се заменят с други, по взаимно съгласие между
страните, без да се променят договорените цени и грамаж, или да се променя поредността им.
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СРОКОВЕ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Член 2.(1) Срокът на настоящия договор е 31.10.2014 год.
(2) Храната ще се доставя ежедневно в рамките на учебната година, като доставки
няма да се осъществяват през регламентираните ваканции, почивните и празнични дни, и
неучебните дни. Прогнозни дни за доставка в рамките на всяка учебна година – 170 дни.
Член 3. (1) Доставките ще бъдат изпълнявани ежедневно в следните срокове:
1. Закуска – до 8.30 часа.
2. Обяд – до 12.00 часа.
(2) Количеството на доставените порции за всяка ежедневна доставка, ще се заявява
от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в деня преди доставката.
Член 4. Дължимата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ сума по доставките, извършени всеки
календарен месец
ще бъде платена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по банковата сметка на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок до 14 (четиринадесет) календарни дни, след изтичането на месеца.
МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА
Член 5. За място на доставяне на стоките по този договор се определя столовата на
ОУ„Отец Паисий”, с. Овчарово, община Добричка, ул. „Четиринадесета” 1
Член 6. Собствеността върху доставяната стока и рискът от пълното или
частичното й погиване преминава върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от момента на приемането им на
мястото на доставяне с приемо-предавателен протокол или друг равнозначен документ.
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Член 7.(1) Продавачът е длъжен да доставя храната в състояние, както следва:
1. Закуската трябва да е прясно приготвена (с изключение на плодовете), годна за
директна консумация.
2. Обядът трябва да включва топло основно ястие, прясно приготвено, годно за
директна консумация.
(2) Храната трябва да се доставя, като всяка порция, с изключение на плодовете, е
опакована в отделна еднократна опаковка, подходяща за поднасяне за директна консумация.
Опаковката трябва да предпазва продуктите от външно замърсяване и да не променя
органолептичните им характеристики.
(3) Опаковките трябва да отговарят на изискванията на Наредба № 2 от 23 януари
2008 г. за материалите и предметите от пластмаси, предназначени за контакт с храни.
Член 8. Храната трябва да се доставя до учебното заведение с транспорт на
изпълнителя и за негова сметка.
Член 9.(1). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да доставя храни, които отговарят на
изискванията на:
-Закона за храните;
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-Наредба № 23 от 19 юли 2005 год. за физиологичните норми за хранене на
населението;
-Наредба № 5 от 25 май 2006 год. за хигиената на храните;
-Наредба № 37 от 21 юли 2009 год. за здравословно хранене на учениците;
-Наредба № 9 от 16 септември 2011 год. за специфичните изисквания към
безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата, както и
към храни, предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици;
(2) Доставяните храни трябва да са придружени от документ, удостоверяващ
произхода на храната, и документ за качество и безопасност.
Член 10.(1) Обектът, в който ще се извършва подготовката на храните трябва да е
регистриран като обект с обществено предназначение и да има удостоверение, издадено от
БАБХ (РИОКОЗ).
(2) Персоналът, зает с приготвянето и транспортирането на храните (кухненски
персонал и водачи на транспортните средства за превоз на храни) трябва да има съответните
разрешителни, издадени от РЗИ (РИОКОЗ).
(3) Транспортните средства, с които ще се извършват доставките, трябва да
отговарят на санитарно-хигиенните изисквания за транспорт на хранителни продукти и да
имат удостоверения за регистрация, издадени от БАБХ (РИОКОЗ) и от РВМЦ, в случаите,
когато превозват храни от животински произход.
Член 11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен ежемесечно да издаде отделни фактури за
доставените закуска и обяд.
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Член 12.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да проверява количеството и качеството
на всяка отделна доставка, като при установяване на несъответствие е длъжен да уведоми
незабавно ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен до края на работния ден, в който е бил уведомен, да
изпрати свой представител за установяването на фактите и подписването на двустранен
протокол за установеното. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпрати свой представител,
несъответствието се установява с протокол, съставен от комисия, съставена от служители на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. В нея могат да участват като свидетели родители на ученици или членове на
училищното настоятелство.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да иска при всяка доставка проверка на качеството
от упълномощена лаборатория или от контролен орган, чрез вземане на проби за годност и
качество и/или проверка на количеството чрез замерване на теглото.
Член 13. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати уговорената цена в размера, по
начина и в срока, определени в настоящия договор.
Член 14. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора, ако в резултат на
обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите
задължения.
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НЕУСТОЙКИ
Член 15.(1) При забава на доставка от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с повече от два
часа от уговорения срок за доставяне, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да получи неустойка, в
размер на 20 % (двадесет процента) от размера на забавената доставка за всеки случай на
забава.
(2) При липса на изпълнение, повече от един календарен ден от страна на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да получи неустойка в размер на 100 % (сто
процента) от размера на неизпълнената доставка.
(3) В случаите по предходната алинея ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да закупи
необходимото му количество храна от друг доставчик, като разликата между цената по
договора и действително заплатената цена е за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Член 16.(1) При установяване на несъответствие между качеството на доставените
храни и договореното качество, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да не заплати некачествената
храна и да получи неустойка, в размер на 20 % (двадесет процента) от размера на
некачествената доставка.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да иска обезщетение в пълен размер на вредите,
които е претърпял в резултат на некачествената доставка.
Член 17. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да удържи неустойките по член 15 и 16 от
първото и всяко следващо плащане към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Член 18. При забава на плащане от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, същият дължи на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка, в размер на законната лихва.
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Член 19. Договорът се прекратява:
1. с изтичане на срока, за който е сключен.
2. при системно неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на задълженията по
договора. Под системно неизпълнение се разбира такова, извършено два или повече пъти в
рамките на един календарен месец, или повече от три пъти в рамките на срока на договора.
ДРУГИ УСЛОВИЯ
Член 20. Страните по договора не могат да го изменят, освен в случаите,
предвидени в чл. 43, ал. 2 от ЗОП.
Член 21. Страните по договора ще решават възникналите по изпълнението спорове
по взаимно съгласие, а ако това е невъзможно по реда на ГПК.
Член 22. За всички неуредени по настоящия договор въпроси ще се прилагат
разпоредбите на ЗОП, ЗЗД и ТЗ.
Член 23.(1) За валидни адреси за приемане на съобщения, свързани с настоящия
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договор се смятат адресите, посочени в началото на договора.
(2) При промяна на данните по предходната алинея, съответната страна е длъжна да
уведоми другата в тридневен срок от промяната.
Настоящият договор се състави в три еднообразни екземпляра, един за
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

