
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“ ГР. ХАСКОВО
6300 гр. Хасково, бул.“Съединение“ № 40;тел.038 62 25 24; e-mail:ssmirnenski@abv.bg

ДОГОВОР №02/15.02.2017 г. 
за доставка на закуски

Днес, 15.02.2017 г. в гр.Хасково меладу:
Основно училище “Христо Смирненски” -Хасково, с адрес: гр. Хасково, бул. 
“Съединение” № 40, ЕИК 000892236, представлявано от Венко Точевски -  Директор и 
Тянка Георгиева -  Гл.счетоводител, наричани по-долу за краткост “ВЪЗЛОЖИТЕЛ” от 
една страна
и ЕТ ’’ТАНО-НИКОЛАЙ ТРАИЛОВ” със седалище и адрес на управление: гр. 
гр.Хасково, ул.”Бяло море” № 31, ЕИК 126163482, представляван от Николай 
Савков Траилов, наричан за краткост по-долу “ИЗПЪЛНИТЕЛ”,
на основание чл. 183, вр.чл.112, ал.1 от Закона за обществените поръчки и Протокол от 
10.02.2017 г. на комисията за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти, 
назначена с Заповед № 404/09.02.2017г на Директора на ОУ „Христо Смирненски” -  
Хасково, се сключи настоящият договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши 
услуги по приготвяне и доставка на закуски в готов за консумация вид за учениците от 
ОУ „Хр.Смирненски”- гр. Хасково, при условията на Техническото предложение на 
Изпълнителя, съставляващо неразделна част от настоящия договор.

(2) Готовите закуски следва да бъдат доставяни всеки учебен ден на адрес: град 
Хасково, бул. Съединение № 40, ОУ „Хр.Смирненски”, след получаване на заявка от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

И. СРОК НА ДОГОВОРА
2.1.. Настоящият договор е със срок на действие от 15.02.2017г до 31.05.2017г. и 

от 01.10.2017 г. до 22.12.2017г.
2.2. За периода на ваканциите на учениците и другите неучебни дни няма да се 

извършва доставка на закуски.

Ш.ЦЕНИ

3.1. Общата стойност на закуските, определена на база 124 /Сто двадесет и 
четири/ хранодни за 543 /Петстотин четиридесет и три/ ученика дневно, съгласно 
Ценовата оферта на Изпълнителя е 33 666 лв./Тридесет и три хиляди шестстотин 
шестдесет и шест лева/ без ДДС или 40 399,20 лв./Четиридесет хиляди триста 
деветдесет и девет лева и двадесет стотинки/ с ДДС, респ. единичната стойност е 0,50 
лв. /Нула цяло и петдесет лева/ без ДДС или 0,60 лв./Нула цяло и шестдесет лева/ с 
ДДС.

3.2. Цената е определена при условията на доставка до краен получател, като 
включва всички разходи по приготвянето, опаковането и транспортирането на 
закуските.
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3.3. Цената не подлежи на промяна през периода на изпълнение на 
договора,освен в нормативно предвидените случаи в ЗОП.

3.4. При несъответствие между посочените единична и обща цена, валидна ще 
бъде единичната цена.

IV. УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

4.1. Плащането по настоящия договор се осъществява в български лева, чрез 
банков превод от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по следната банкова сметка на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

IBAN:BG30UNCR70001522642189
Б.код UNCRBGSF
УниКредит Булбанк АД
4.2.3аплащането на доставените закуски се извършва съгласно техническите 

условия за изпълнение на поръчката, след представяне на фактура -  оригинал от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

4.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва заплащането на съответната фактура в срок 
от 30 (тридесет) дни от получаването й.

V. СРОК НА ДОСТАВЯНЕ

5.1. Доставянето на храната- предмет на настоящия договор се извършва от 7:00 
ч. до 7:30 ч .

5.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
за доставка на закуските, в случай на наложителна промяна в часовете за хранене при 
отклонение повече от 20 минути от съгласуваната часова схема, която е неотменима 
част от договора.

VI. МЯСТО НА ДОСТАВЯНЕ

6.1. Място на доставяне на закуските по този договор до краен получател: пункт 
за раздаване на храна в ОУ „Хр.Смирненски”- гр. Хасково.

6.2. Рискът от случайно погиване или повреждане на закуските преминава върху 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от момента на приемането й в мястото на доставяне и подписване на 
приемно-предавателният протокол.

VII. ДАТА НА ДОСТАВЯНЕ

7.1. За дата на доставяне се счита датата, на която закуските са пристигнали при 
крайния получател, съгласно приемно-предавателния протокол.

VIII. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

8.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
1. Да достави закуските в договорената часова схема и да ги предаде 

придружени е приемно-предавателен протокол.
2. Да предаде закуските в съответния вид, количество и качество на 

мястото на доставяне. Ежеседмично доставяните закуски да включват: сандвич от 
пълнозърнест хляб е колбас (шунка или шпеков салам) и зеленчуци -  2 дни седмично; 
сандвич от пълнозърнест хляб е млечен продукт и зеленчуци -  1 ден седмично; тестена 
закуска -2 дни седмично.



3. След доставяне на закуските до крайния получател да представи на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документите, посочени в точка 4.2. от настоящия договор.

IX. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

9.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се задължава:
1. Да приеме доставените в срок и на място закуски, съответстващи по 

вид, количество и качество на описаното в настоящия договор.
2. Да заплати доставените закуски в уговорените срокове.

X. ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА ЗАКУСКИТЕ

10.1. Закуските се предават от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или писмено упълномощен 
негов представител. В пълномощното изрично да е указано правото му да подписва 
приемно-предавателните протоколи и протоколите във връзка с рекламациите на 
храната.

10.2. При приемане на закуските се подписва приемно-предавателен протокол, 
удостоверяваща, че същата е получена.

10.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право по собствена преценка да назначи със 
заповед комисия, която да извършва контролни замервания на грамажа и качеството на 
доставената храна и да съставя протокол. Протоколът се подписва от упълномощения 
представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и членовете на комисията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

XI. КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИИ И СРОК НА ГОДНОСТ

11.1. Качеството на закуските - предмет на настоящия договор следва да 
отговаря на българските стандарти (в т.ч. Наредба № 37/21.07.2009г.за здравословното 
хранене на учениците, Наредба № 9/16.09.2011г за специфичните изисквания към 
безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата), 
както и на всички други изисквания, заложени в процедурата по ЗОП.

XII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

12.1. Настоящият договор се прекратява:
1. с изтичане на срока по т.2.1;
2. по взаимно съгласие на страните, изразено писмено;
3. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената 

доставка;
4. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, без предизвестие, при пълно или частично 

неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
12.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право едностранно да прекрати договора без 

предизвестие, когато Изпълнителят не достави заявените количества в рамките на 3 
/три/ последователни дни.

12.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати настоящия договор, ако в резултат 
на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите 
задължения.

12.4. Възложителят приема и разглежда искане за изменение или прекратяване 
на договора само ако Изпълнителят е внесъл в деловодството:



• писмено искане
• проект за анекс за изменение и допълнение на сключения договор
• приложени писмени доказателства,които обосновават необходимостта от 

изменение или прекратяване на договора.
XIII. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕТОЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ. РЕКЛАМАЦИИ.

13.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да предявява рекламации пред 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за:

а/ количество на закуските;
б/ качество /скрити недостатъци/
в/ при доставяне на закуски, различни от договорения вид, посочен в 

т.8.2.
13.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за

установените несъответствия и влошено качество в срок от 2 /два1 часа от 
констатирането им.

13.3. В рекламациите се посочват номерът на приемно-предавателния протокол, 
точният вид на получените закуски, основанието за рекламация и конкретното искане 
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

13.4. В 1 /едно/- дневен срок от получаване на рекламацията, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
следва да отговори на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено и конкретно дали приема 
рекламацията или я отхвърля.

13.5. При рекламация за констатирани скрити недостатъци ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е 
длъжен да поеме за своя сметка количеството приготвена храна за следващия храноден.

13.6. При рекламации за констатирани явни недостатъци ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
може да поиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да замени закуските без необходимото качество с 
нови за своя сметка или съответната стойност на некачествените закуски да бъде 
удържана от заплащането по т.4.1.

13.7. В случай на доставка на нови закуски съгл.предходната точка разходите и 
рисковете по новото доставяне са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

13.8. Представената гаранция за изпълнение се задържа във всички случаи на 
виновно неизпълнение на договора от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в размер равен на 
действително претърпените щети .В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е направил разходи 
за осъществяване на дейността си в по-голям размер от размера на гаранцията за 
изпълнение, същият има правото да търси обезщетение от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до 
размера на действително причинените щети.

13.9. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ достави договорените закуски със 
закъснение, удостоверено по реда на чл.10.3, във всички случаи заплаща неустойка в 
размер на стойността на 1 /един/ храноден за всяко закъснение

13.10. Във всички случаи на виновно неизпълнение от страна на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва правото да търси обезвреда до 
пълния размер на действително причинените щети.

XIV. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

14.1. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за понесени вреди 
и загуби, ако последните са причинени в резултат на непреодолима сила.

14.2. Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора е 
била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила.



14.3. ’’Непреодолима сила” по смисъла на този договор е непредвидено и/или 
непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на 
договора.

14.4 Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички 
действия е грижата на добър стопанин, за да намали до минимум повесените вреди и 
загуби, както и да уведоми писмено другата страна в двуседмичен срок от настъпването 
на непреодолимата сила.

14.5. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и 
свързаните е тях насрещни задължения се спира.

14.6. Не представлява “непреодолима сила” събитие, причинено по небрежност 
или чрез умишлено действие.

ХУ.СПОРОВЕ

15.1. Възникналите през времетраене на договора спорове и разногласия между 
страните се решават чрез преговори между тях. Постигнатите договорености се 
оформят в писмена форма и се превръщат в неразделна част от договора.

15.2. В случай на непостигане на договореност по предходния член, всички 
спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, 
породени от или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение 
или прекратяване ще бъдат разрешавани според българските материални и 
процесуални закони от компетентния орган.

ХУЕСЪОБЩЕНИЯ

16.1.Всички съобщения между страните, свързани е изпълнението на този 
договор са валидни, ако са направени в писмена форма, подписани от упълномощените 
представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

16.2.3а дата на съобщението се смята:
датата на предаването -  при ръчно предаване на съобщението

- датата на пощенското клеймо на обратната разписка -  при изпращане по
пощата

датата на приемането -  при изпращане по телефакс
- дата и час на приемане - датата и часа на електронното съобщение 

изпратено от Възложителя/Изпълнителя
16.3. За валидни адреси за приемане на съобщения, свързани е настоящия 

договор се смятат:

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ЕТ„ТАНО-НИКОЛАЙ
ТРАИЛОВ”-Хасково

Ул.“Бяло море“ № 31
Тел.0889722276
Електронен адрес:
tanont@aidabg.net
Банкова сметка
УниКредит Булбанк АД
IBAN: BG30UNCR70001522642189

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ :

ОУ „Христо Смирненски”-Хасково

Гр. Хасково, бул.“Съединение” № 40
Тел. 038/622 524
Електронен адрес:
ssmirnenski @ abv.bg
Банкова сметка
ТБ "Райфайзенбанк" ЕАД
IBAN: BG61RZBB91553120032104
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Б.код UNCRBGSF Б.код RZBBBGSF

XVII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

17. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, 
произтичащи от този договор.

XVIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

18.1. Договорът влиза в сила от датата на подписването му от двете страни .
18.2. Крайният срок на настоящият договор е 22.12.2017г. В случай, че 

договорът изтече преди завършване на нова процедура, неговият срок се удължава до 
сключване на договор с определения за изпълнител участник, но не повече от 3 /три/ 
месеца.

18.3. Неразделна част от настоящия договор представлява Офертата, съдържаща 
Техническото и Ценовото предложение на Изпълнителя.

18.4. За неуредените въпроси в настоящия договор се прилага действащото 
българско законодателство.

Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра -по един за 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.


