ДОГОВОР
за доставка на хранителни продукти за нуждите на ДМСГД
Сливен за 2014-2015 год.
Днес 11.11.2014г., в гр. Сливен между: ДМСГД – Сливен, адрес: гр. ул. “
Карандила „ № 75 , представляван от директора му д-р Теодора Янакиева ,
наричан по-долу за кратко “ВЪЗЛОЖИТЕЛ” ”, от една страна и” Артемида „
ЕООД представлявано от Коста Атанасов Атанасов – Управител на „ Артемида
„ ЕООД, с адрес на управление : гр. Сливен, ж.к Речица , ул.Възраждане №55.,
ЕИК № 119618079, наричано по-долу за кратко “ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга
страна, се сключи настоящият договор за следното :
І. ОСНОВАНИЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА
1 Проведената от възложителя ОП, в която участника Артемида „
ЕООД е класиран на първо място и съгласно Р№ 1025/07.11.2014 год. на
възложителя –ДМСГД -Сливен е определен за изпълнител на ОП за
периода 2014-2015 год. .
2. Предложението на Артемида „ ЕООД за изпълнение
на обществената поръчка е неразделна част от настоящия договор.
3. Прогнозна приблизителна стойност на ОП за срока на договора е
36098,52 .лв / тридесет и шест хиляди деветдесет и осем лева и петдесет и
две стотинки с ДДС / лева .
ІІ . Предмет на договора
1. Изпълнителят продава на възложителя хранителни стоки по
Позиция ІV – „Доставка на мляко и млечни продукти ”
Позиция VІ – „Доставка на тестени изделия и варива”
Позиция VІІ – „Доставка на захар и захарни изделия ”
Позиция ІХ – „Доставка на замразени зеленчуци”
Позиция Х – „Доставка на плодови и зеленчукови консерви”
Позиция ХІ – „ Доставка на месни и рибни консерви”
Позиция ХІІ – „Доставка на други хранителни продукти и
подправки”.”
от предмета на ОП, а възложителят заплаща цената му при условия и
начин приети с този договор .
2. Хранителните стоки предмет на настоящия договор трябва да
отговарят на техническите параметри посочени в приложение № 1 , което е
неразделна част от настоящия договор .
ІІІ .Срок на действие на договора
Настоящият договор има действие 12 /дванадесет / месеца, считано от
датата на сключването му.
ІV . Място на изпълнение
Изпълнителят доставя хранителните стоки със собствен транспорт до
адреса на възложителя – Сливен ул. „Карандила” № 75 на свой риск и за своя
сметка , който трябва да отговаря на техническите изисквания за превоз на
стоки и товари .
V. Цени и начин на плащане
1. Единичната цена на стоките, се определя, съгласно ценовото
предложение на изпълнителя в ОП -Приложение № 2 , което е неразделна
част от договора.

1.1 Размерът на надценката предложена от изпълнителя остава един и
същ през целия срок на договора.
2. Срок на валидност - 90 дни от датата на подаване на предложението.
3. Изпълнителят е длъжен при промяна на цена на хранителен продукт
да представя доказателства за промяна цената на производител / първични
счетоводни документи доказващи цената на придобиване или на производство /
.
4. Заплащането на доставените хранителни стоки се извършва на
базата на представена от Изпълнителя фактура за всяка доставка , която
съдържа : вид , количество , единична. цена , крайна цена за заплащане .
5. Възложителят заплаща стойността на издадените фактури до 60
календарни дни от датата на издаване на фактурата / оригинал/, като превежда
дължимата сума по банковата сметка на Изпълнителя
BG66UBBS80021027657713
BIC UBBSBGSF
ОББ Сливен
VІ. Задължения на страните
1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
1. Да продава на Възложителя хранителни стоки при условията на
настоящия договор .
2. Изпълнителят се задължава веднага да уведоми писмено Възложителя в
случай на увеличаване цената на хранителните продукти от производителя ,да
посочи променената такава, както и да му представи писмено доказателство за
това обстоятелство .
3.
Изпълнителят се задължава да достави
САМО заявените
от
възложителя хранителни продукти в 2 -дневен срок от писмената заявка , на
адреса на възложителя Сливен ул.” Карандила „ № 75.
4. Изпълнителят се задължава да доставя хранителните стоки които да
отговарят на техническите параметри посочени в приложение № 1 към
договора , като спазва безусловно и всички нормативни разпоредби посочени в
приложението за качеството на доставяните хранителни стоки и специфичните
изисквания свързани с здравословно и безопасно хранене на децата на
възраст 0-3 год. предлагани в детските заведения.
5. Изпълнителят се задължава да предаде стоките, пакетирани и
маркирани в съответния вид, количество и качество на мястото на доставяне.
носи пълна отговорност за
6. При всяка доставка Изпълнителят
качеството и годността на хранителните продукти като :
• подписва декларация, че хранителните продукти, които се
доставят по конкретната заявка отговарят на Закона за храните , Наредба № 2
/07.03.2013 год. за здравословно хранене на децата на възраст от 0 до 3 год.в
детските заведения на МЗ
• Представя сертификат за произход, сертификат за качество и
означен срок на годност, не по- малък от 30% остатъчен срок от момента на
доставката .
• Подписва протокол за приемане и предаване на стоките .
7.При невъзможност за доставяне на определени позиции или
количества по получената заявка, незабавно да уведоми Възложителя.
2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

1. Да приеме доставените в срок и на място стоки, съответстващи по вид,
количество и качество, като осигури свой представител при приемането на
стоките и подписване на приемателно-предавателния протокол.
2. Да заплаща на Изпълнителя цената на закупените хранителни продукти в
срока и съгласно условията на настоящия договор;.
3. При извършване на всяко плащане в изпълнение на настоящия договор,
Възложителят се задължава да вписва всички данни, които го индивидуализират като
клиент на Изпълнителя .
4. При необходимост да отправя до изпълнителя писмена заявка , в която
задължително посочва вида на стоката , количеството. Заявката може да бъде
направена и по факс .
5. При констатиране на отклонение в качеството и годността на стоките
Възложителят уведомява изпълнителя , като в този случай последният
задължително подменя стоката с такава отговаряща на изискванията за
качество и годност или с друг аналог, ако възложителят е съгласен .
VІІ. Изискване за качество на доставените стоки и рекламации
1. Качеството на стоките, предмет на настоящия договор, следва да
отговаря на изискванията на Закона за храните, БДС, Наредба № 1/2013 г. за
здравословно хранене на децата на възраст от 0 до 3 години в детските
заведения и Наредба № 9/16.09.2011 г. за специфичните изисквания към
безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и
училища, както и към храни, предлагани при организирани мероприятия за деца
и ученици.
2.Към датата на доставката, остатъчният срок на годност на стоките
предмет на настоящия договор, следва да бъде не по–малък от 30 % (тридесет
на сто) от обявения от производителя.
3. Възложителят може да откаже приемането на стоките, ако в деня на
тяхното приемане остатъчния срок на годност е по-малък от определения в т. 2
от настоящия договор. В случай че стоките бъдат дарени, Възложителят може
да ги приеме и с по-малък остатъчен срок на годност.
4. Възложителят може да предявява рекламации пред Изпълнителя за
количеството ,качеството и годността на доставяните хранителни продукти.
5. Рекламациите за количество се правят от Възложителя, в момента на
получаването им, за което се съставя протокол, подписан и от двете страни.
6. Рекламациите за качество
и срока на годност се правят от
Възложителя с писмено уведомление до Изпълнителя в 3 (три) дневен срок от
констатирането им.
7. В рекламацията се посочва , точното количест-во на получените
стоки с техния партиден номер, основанието за рекламация и конкретното
искане на Възложителя .
8. В 3 (три) дневен срок от получаване на рекламацията, Изпълнителят
следва да отговори на Възложителя писмено и конкретно дали приема
рекламацията или я отхвърля.
9. При рекламация за количество Изпълнителят е длъжен в деня на
доставката за своя сметка и риск да достави на мястото на доставяне
количеството липсващи в доставката договорени стоки.

10. При рекламация за качество Изпълнителят е длъжен в срок от
седем дни от получаването й да замени доставените недоговорени по вид
/дефектни или некомплектовани стоки/ за своя сметка и риск или по преценка
на Възложителя да върне съответната част от заплатената цена.
11 Стоките, за които е предявена рекламация се съхраняват от
Възложителя до уреждане на рекламациите.
VІІІ. Отговорност и санкции при неизпълнение
1. За неизпълнение на задълженията си по настоящия договор,
неизправната страна дължи неустойка в размер на 0,1% (нула цяло и едно на
сто) на ден върху стойността на неизпълненото в договорените срокове
задължение, но не повече от 10% (десет процента) от стойността на
неизпълнението, както и обезщетение за претърпените действителни вреди в
случаите, когато те надхвърлят договорената неустойка.
2. Когато при наличие на рекламации, Изпълнителят не изпълни
задълженията си по предходния раздел в срок, същият дължи на Възложителя
неустойка в размер на 2% (две на сто) от цената на стоките, за които са
направени рекламациите.
3. Възложителят удовлетворява претенциите си относно неизпълнението
на договора, както и за заплащане на неустойките от страна на Изпълнителя ,
чрез прихващане от стойността на следващата доставка , ако рекламацията е
уредена по реда на този договор .
4. Възложителят има право да прекрати едностранно и без предизвестие
настоящия договор в случай на системно неизпълнение на задълженията в
договорения срок от Изпълнителя или предявени повече от три рекламации
към Изпълнителя .
І Х. Прекратяване на договора
1. Изпълнителят има право да прекрати настоящия договор едностранно без
предизвестие, ако Възложителят виновно и системно не изпълнява задълженията
си по настоящия договор за заплащане на доставеното количество хранителни
продукти .
1,1. Прекратяването на договора не освобождава Възложителя от
изпълнението на всички финансови задължения, възникнали преди
прекратяването на договора.
2. Възложителят има право да прекрати едностранно и без предизвестие
настоящия договор в случаите на 1.4 от раздел VІ на настоящия договор .
3.Възложителят може да прекрати договора , ако в резултата на
обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълнява
своите задължения .
4. Системно и неоснователно вдига цените на хранителните стоки .
5 .Договорът се прекратява и при изтичане на срока за който е сключен .
6. По взаимно съгласие на страните изразено писмено.
Х. Допълнителни разпоредби

1.Страните по настоящият договор не могат да го променят или допълват след сключване на договора , освен поради намаляване на договорените
цени в интерес на възложителя .
2. Всички съобщения по настоящия договор, направени от едната до
другата страна, се считат за връчени, ако са на адреса, посочен в него. Те се
считат за връчени и в случай , че има промяна в седалището и адреса на
управление на всяка една от страните, ако тя не е уведомила в писмен вид
другата страна за промяната.
3. Всички възникнали спорове при изпълнението на настоящия договор се
решават по пътя на взаимното споразумение, а когато това е невъзможно - съгласно
действащото законодателство в Република България .
4. За изпълнение на поетите с настоящия Договор задължения, страните
определят следните свои представители за контакт:
За Изпълнителя
Име:..........................................
Тел: .........................................
Факс: ......................................
Е-мейл: ...................................

За Възложителя:
Име:
Анета
Желязкова
гл.счетоводител
Тел: 044/667274.
Факс: 044667247
Е-мейл: dmsgd_sliven@abv.bg

–

Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни
екземпляра, по един за всяка от страните.
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
______________
/д-р Теодора Янакиева /
/Директор на ДМСГД- Сливен/

___________________
Анета Желязкова
Главен счетоводител
на ДМСГД - Сливен/

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ :
___________________

