ДОГОВОР
за възлагане на обществена поръчка
за „Доставка на храна и тонизиращи напитки за работници и служители
при Център за спешна медицинска помощ Велико Търново“
обособена позиция № 1 „Доставка на храна и тонизиращи напитки за
работници и служители при Център за спешна медицинска помощ
Велико Търново, филиал В.Търново“
Днес, 02.01.2020 г., в град Велико Търново, между:
1. ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ВЕЛИКО ТЪРНОВО,
представляван от Валентина Петрова Хаджирадева, с адрес град Велико
Търново, ул.”Ниш” №1, Булстат № 814221002 и ИН по НДР 1040011060,
наричано по-нататък “Възложител”
и
„СПАСОВИ и СТИВИ“ООД, с ЕИК - 203509192, със седалище и адрес
на управление 5000 В.Търново, ул.Симеон Велики № 8 вх.Д, представлявано от
Пламен Стефанов Спасов и Галя Маринова Спасова, наричано по-нататък
Изпълнител,

На основание чл. 112 от Закона за
обществените поръчки, след
проведена процедура - публично състезание за възлагане на обществена
поръчка с предмет „Доставка на храна и тонизиращи напитки за
работници и служители при Център за спешна медицинска помощ
Велико Търново“, за обособена/и позици/и № 4 се сключи настоящият

Договор, а именно:
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА:
1. Възложителят възлага, а изпълнителят приема и се задължава,
съгласно клаузите на настоящия договор и приложенията към него,
представляващи неразделна част от същия, да извършва доставка на храна и
тонизиращи напитка за работниците и служителите при ЦСМП Велико
Търново, филиал В.Търново.
2. Доставките, предмет на договора, следва да бъдат изпълнени
съобразно всички изисквания, посочени в него, както и тези на действащото
приложимо българско законодателство.
II. СРОК НА ДОГОВОРА И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ:
1. Настоящият договор влиза в сила от 01.01.2020 г. и има действие за
срок от 24 /двадесет и четири/ месеца.
2. Мястото на изпълнение на доставките, предмет на настоящия договор
е обекта/ите за търговия с храни на изпълнителя, находящ/и се в гр.
В.Търново, а именно: супермаркет „СТИВИ“, намиращ се на ул. Илия Янкулов
№ 2.
ІII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ:
А/ Възложителят има право:
1. Да определя работниците и служителите, които имат право да
получават храна от изпълнителя.

2. Да проверява качеството на изпълнение на договора, в т.ч. качеството
на храните, дали в търговските обекти в които изпълнителя извършва
доставките се предлага ежедневно топла храна (в случай, че изпълнителят в
офертата си е заявил, че ще предлага такава), дали изпълнителят начислява
договорената по-долу търговска отстъпка върху стойността на доставените
храни и тонизиращи напитки, дали изпълнителя притежава валидно
удостоверение за регистрация на обект за търговия с храни през целия срок на
действие на настоящия договор.
Б/ Възложителят се задължава:
1. Да изготвя и предава на изпълнителя ежемесечно, в срок до 5-то число
на текущия месец поименен списък на работниците и служителите си
съдържащ броя 12 - часови и нощни дежурства за съответния предходен месец,
с конкретизиране и на нощните такива и стойността, която ще заплати на
изпълнителя срещу доставена храна и напитки за всеки от служителите,
формирана на база брой дежурства за месеца, в т.ч. нощни, умножени с
полагащата им се сума за храна от 1,67 лева без ДДС на 12-часово дежурство и
0,83 лева без ДДС за тонизиращи напитки при нощни смени.
2. Да заплаща на изпълнителя дължимите суми /цена/ за извършените
доставки на храна и тонизиращи напитки, в размер, при условията и в срока,
съгласно раздел IV от настоящия договор.
В/ Изпълнителят има право при пълно, качествено, точно и
навременно изпълнение на задълженията си, да получи цената за
осъществените доставки на храна, при условията и в срока по раздел III от
настоящия договор.
Г/ Изпълнителят се задължава:
1. Да доставя на работниците/служителите на възложителя храна –
хранителни стоки и готови ястия, и тонизиращи напитки срещу издадени от
него на работниците/служителите на възложителя купони. Вида и количеството
на храната и напитките е по преценка на работниците/служителите.
2. Да извършва доставките на договореното място на доставка –
посочените в раздел II, т.2 на настоящия договор обект/и за търговия с храни
на изпълнителя на територията на град В.Търново, съгласно техническото
предложение на изпълнителя, неразделна част от настоящия договор.
3. Да разполага през целия срок на действие на настоящия договор с
функциониращ най-малко 10 часа в денонощието, минимум пет дни седмично
обект за търговия с храни на територията на град В.Търново за който/които
обекти да има през целия срок на действие на настоящия договор валидно
удостоверение за регистрация на обект за търговия с храни.
4. Да осигурява на работниците/служителите на възложителя
безпроблемното ползване от тяхна страна на издадените купони.
5. Да поддържа (в случай, че е предложил това в офертата си) в обектите
за търговия с храни в които ще се осъществяват доставките щанд/витрина за
топла кухня, в която да предлага прясно приготвени топли ястия.
6. Да доставя храни и тонизиращи напитки, отговарящи на отговарят
всички изисквания на контролните органи РЗИ и ДВСК, Наредба № 1 от
22.01.2018г. за физиологичните норми за хранене на населението, Наредба № 1
от 26.01.2016 г. за хигиената на храните, Наредба № 4 от 03.02.2015 г. за
изискванията към използване на добавки в храните, Наредба № 5 от
09.02.2015 г. за определяне на максимално допустимите количества на някои
замърсители в храните, Наредба № 2 от 23.01.2015 г. за максимално
допустимите количества на остатъци от пестициди във или върху храни,

Наредба за изискванията към бързо замразените храни, Наредба за
изискванията за етикетирането и представянето на храните, нормите на
правото на ЕС, Българските стандарти, с които се въвеждат хармонизирани
европейски стандарти или Европейско техническо одобрение (с или без
ръководство),
или
признати
национални
технически
спецификации
(национални
стандарти),
когато
не
съществуват
други
технически
спецификации, и всички изисквания на контролните органи РЗИ и ДВСК.
7.
Да
издава
купони
и
да
предоставя
същите
на
работниците/служителите на възложителя, посочени в списък, предоставен му
от възложителя, имащи право да получат храни и напитки за месеца
предхождащ месеца на изпълнението. Купоните съдържат трите имена на
работника/служителя на ЦСМП; филиала на ЦСМП, където работи съответният
работник/служител; стойност - сумата, за която работника/служителя има
право да получи храни и напитки; месеца, за който се предоставят храната и
срока, в който следва да се използва купона.
8. Да съхранява и отчита в срок до 10-то число на всеки месец събраните
през предходния месец купони за доставки, като изготвя приемо-предавателен
протокол, със съдържанието по раздел V.3 от настоящия договор.
9. Да предоставя възможност на възложителя да извършва проверки по
изпълнението на договора.
10. Да отговаря за извършената от подизпълнителите си работа, когато
за изпълнението на поръчката е ангажирал такива /което изрично е
декларирано в подадената от изпълнителя оферта в процедурата по възлагане
на обществената поръчка/ като за своя работа, както и да не възлага
изпълнение на услуги по договора или части от него на трети лица, които не са
посочени от него в офертата му като подизпълнители.
11. Да не разгласява и да не разпространява информация, във връзка с
поръчката, станала му известна във връзка с участието в същата и
изпълнението й.
12. Изпълнителят, респективно неговите служители, нямат право да
заменят купони срещу пари.
IV. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ:
1. За извършените през съответния месец доставки на храни
възложителят заплаща на изпълнителя сума, съответстваща на стойността на
извършените от изпълнителя през месеца доставки на храни и напитки на
работници/служители на възложителя, посочена в купоните, срещу които
изпълнителят е извършил доставки, намалена с 3% (съгласно ценовото
предложение на участника) процента търговска отстъпка.
2. Стойността за храната и тонизиращите напитки, която възложителят
предоставя в полза на правоимащите работници/служители и заплаща на
изпълнителя е както следва: за храна за един човек за едно 12-часово
дежурство – 1,67 лева без ДДС, а за тонизиращи напитки за един човек за едно
нощно дежурство – 0,83 лева без ДДС.
3. Общата прогнозна стойност на дължимата от възложителя на
изпълнителя сума за доставките по договора е 31666 лева без ДДС, от които
25333 лв без ДДС за храна и 6333 лв без ДДС за напитки..
4. Възложителят заплаща на изпълнителя дължимите суми /цена/ за
извършени доставки за съответния месец в срок до 30 (тридесет) календарни
дни, считано от датата на получаване от възложителя на издадената от
изпълнителя фактура и предадени от изпълнителя на възложителя с приемопредавателен протокол купони за извършени през предходния месец доставки.
5. Фактурите се издават ежемесечно – до 10-то число на следващия месец
/месеца, следващ фактурираните доставки/ и се връчват на възложителя.

Фактурират се извършените в рамките на предходния календарен месец
доставки.
6. Всички плащания по настоящия договор се извършват по банков път,
в български лева, по посочена от изпълнителя банкова сметка в съответната
фактура.
V. ОТЧИТАНЕ И КАЧЕСТВО НА ДОСТАВКИТЕ:
1. Изпълнителят ежемесечно издава и снабдява с купони работниците и
служителите на възложителя. Купоните съдържат трите имена на
работника/служителя на ЦСМП; филиала на ЦСМП, където работи съответният
работник/служител; стойност - сумата, за която работника/служителя има
право да получи храни и напитки; месеца, за който се предоставят храната и
срока в който следва да се използва купона.
2. Купоните удостоверяват правото на съответния работник/служител на
възложителя, който ги представя в рамките на срока на валидност на купоните
да получи от търговския/те обекти на изпълнителя, посочен/и в раздел II, т.2 от
настоящия договор храни и тонизиращи напитки по свой избор на стойност
посочена в купона.
3. Използваните (срещу които работниците/служителите на възложителя
са получили доставка) купони се съхраняват след извършването на доставките
от изпълнителя и се отчитат ежемесечно до 10-то число на следващия месец.
Отчитането им се извършва с двустранен приемателно-предавателен протокол,
подписан от страните, съответно от техни представители, в който се описват
всички купони, събрани в обекта/ите за търговия с храни на изпълнителя
срещу извършените през предходния календарен месец доставки на храни и
тонизиращи напитки, и се предават на определеното за това лице – служител на
възложителя. Последният подписва приемо-предавателния протокол след
извършване на необходимите справки и проверки. Минимално необходимото
съдържание на приемо-предавателния протокол включва: опис на купоните,
общ брой на отчетените купони за извършени през предходния месец доставки
и общата стойност на всички отчетени купони за съответния отчетен период и
дължима за плащане стойност от възложителя стойност на доставките,
изчислена по реда на раздел IV, т.1 и т.1 по-горе.
4. Наличието на двустранно подписания приемо-предавателен протокол
за отчитане на купоните от извършените в рамките на предходния календарен
месец доставки на храни и тонизиращи напитки е абсолютно необходимо
условие и предпоставка за издаване на фактура за извършените през
предходния месец доставки, съответно и за заплащане на същата.
5. При всяко получаване на храни и тонизиращи напитки в обектите за
търговия с храни на изпълнителя, посредством издадени купони, изпълнителят,
респективно неговите служители в обектите му за търговия с храни, са длъжни
да следят за срока на валидност на представяните от работниците и
служителите на възложителя купони, за тяхната ненарушена цялост, както и
дали на външен вид съдържат необходимите реквизити, отговарят на
изискванията за вид и съдържание по настоящия договор. Изпълнителят,
респективно неговите служители, нямат право да приемат купони, чийто срок
на валидност е изтекъл.
6. Изпълнителят, респективно неговите служители, нямат право да
заменят купони срещу пари.
7. В случай на неправилно фактуриране от страна на изпълнителя,
възложителят е длъжен да предяви своите претенции в 1-месечен срок, считано
от датата на получаването на фактурата.

8. Възложителят по всяко време при действието на настоящия договор
има правото да поиска от БАБХ, РЦЗ и други компетентни органи
извършването на проверка на качеството на храните и напитките. При
констатиране на некачествени храни и тонизиращи напитки възложителят има
право незабавно да развали договора.
VІ. ОБЕЗЩЕТЕНИЯ. НЕУСТОЙКИ:
1. При виновно неизпълнение от страна на изпълнителя на негово
задължение по настоящия договор, същият дължи на възложителя неустойка, в
размер на 0,1% /нула цяло и една десета процента/ на ден за периода на
неизпълнението, но не повече от 10% /десет процента/ от прогнозната
стойност на договора, за всяко едно неизпълнение поотделно. Възложителят
има право едностранно да удържи сумата на неустойката от дължимата сума
при следващо плащане.
2. Изпълнителят отговаря за всички вреди, причинени на възложителя и
негови работници/служители в резултат на свои или на служителите си
виновни действия или бездействия.
3. Възложителят има правото да претендира изпълнителят да му заплати
всички причинени вреди и пропуснати ползи, над размера на неустойката до
пълния им размер.
4. При разваляне на договора поради неизпълнение от страна на
изпълнителя, последния заплаща на възложителя обезщетение за неизпълнение
в размер на 10 % от прогнозната стойност на договора в 7-дневен срок от
датата на развалянето.
VIІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА:
1. Настоящият договор се прекратява:
1.1. С изтичане на срока му;
1.2. По взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;
1.3. Едностранно от възложителя, ако в резултат на непредвидени
обстоятелства, последният не е в състояние да изпълни своите задължения;
1.4. Едностранно от възложителя, без предизвестие, при констатиране от
същия на повече от три пъти неизпълнение, на което и да е от задълженията на
изпълнителя по настоящия договор, за които неизпълнения, възложителят
писмено е уведомил изпълнителя;
1.5. Едностранно от възложителя, без предизвестие, при констатиране от
същия на некачествени храни и тонизиращи напитки, предлагани в обекта/ите
за търговия с храни на изпълнителя, в който се осъществяват доставките по
настоящия договор.
1.6. От възложителя, с 10-дневно писмено предизвестие, при започване
на производство по ликвидация или несъстоятелност на изпълнителя.
1.7. Всяка от страните може да развали договора и в случаите, при
условията и последиците на чл. 87 и чл.88 от ЗЗД с отправяне на писмено
предупреждение от изправната страна до неизправната и определяне на 10дневен срок за изпълнение.
VIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ:
1. Всяка от страните се задължава при промяна на обстоятелствата,
свързани с регистрацията й, включително такива касаещи наименованието,
адреса, адреса за кореспонденция и други, посочени в този договор или имащи
отношение към изпълнението му, в т.ч. банкова сметка, обслужваща банка и
др., започване на
производство по ликвидация или несъстоятелност, на
процедура по преобразуване, да уведомява другата страна писмено в 7-дневен

срок от промяната.
2. Страните посочват следните адреси, телефони и имейли за връзка, за
кореспонденция между тях:
За Възложителя:
адрес: гр. Велико Търново, ул. „Ниш“ №1
тел./факс: 062/648843
e-mail: ………………….
длъжностно лице/лице за контакти: В.Узунов – гл.счетоводител
За Изпълнителя:
адрес: 5000 В.Търново ул.Илия Янкулов № 2
тел./факс: 062-63-89-93
e-mail: ……………………………….
длъжностно лице/лице за контакти: Пламен Спасов
3. Страните се задължават да осигуряват получаването на съобщения на
посочените места, съответно по посочените начини.
4. Страните се съгласяват, че всяко изпратено на посочения адрес на
страната съобщение, препоръчано с обратна разписка, чрез куриер, ще се
счита получено на датата, отбелязана от пощенската служба или съответно
доставчика/куриерската служба, че писмото или известието за получаването
му е било доставено на адреса, независимо дали е било фактически получено
или не, или същото не е потърсено, и ще поражда правните последици,
свързани с редовното му връчване. Това важи за връчване на всякакви
книжа, включително нотариални покани.
5. Всички спорове, възникнали между страните по изпълнението на
настоящия договор, се решават по пътя на преговорите, а при непостигане на
съгласие – пред съда. На основание чл. 117, ал. 2 от ГПК, страните заявяват, че
при спорове между тях, свързани с настоящия договор, компетентен е родово
компетентния съд по седалището на възложителя.
6. За всички неуредени в настоящия договор въпроси ще се прилагат
разпоредбите на действащото в Република България законодателство.
Неразделна част от настоящия договор са: Техническо предложение и
Ценово предложение на изпълнителя.
Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни
екземпляра – по един за всяка от страните.
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Д-р Валентина Хаджирадева
........................../п/..................................
Директор на ЦСМП Велико Търново
........................../п/..................................
Веселин Узунов
Главен счетоводител на ЦСМП Велико Търново

…………./п/………………

