ДОГОВОР
Изх. №…………………./………………… г.
В изпълнение на Национална програма за по пълно
обхващане на учениците в задължителна възраст – модул „Подпомагане
храненето на децата от подготвителна група в училище и ученици І – ІV
клас
Днес ……………………. г. град София между:
1. 88 СУ “Димитър Попниколов” Булстат 831905038, със седалище и адрес
на управление: ж.к. Овча купел 1 , представлявано от Надка ВоденичароваДанова – Директор и Надка Георгиева – гл.счетоводител, в качеството на
Възложител, от една страна
и
2. „.......................................”, вписано в Търговският регистър при Агенция по
вписванията към Министерство на правосъдието под ЕИК........................., със
седалище и адрес на управление: .........................................................................,
представлявано от ............................................... в качеството му на Управител,
наричан по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ,
На основание чл. 20, ал.3, т.2 във връзка с процедура по чл.186 от ЗОП –
„събиране на оферти с обява“, съставен Протокол №…………../………………. на
Комисията за разглеждане, оценка и класиране на участниците, утвърден
от Възложителя на основание чл. 97, ал.4 от ППЗОП,се сключи настоящия
договор за следното:
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. /1/ Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извършва
доставка на закуски за учениците от Подготвителна група и І до ІV клас за
задължителна подготовка в 88 СУ “Димитър Попниколов” в сила от
08.02.2017г. до 31.12.2017г.
- Подготвителна група – 15
І – ІV клас – 603 в т.ч.
-

І клас – 157

-

ІІ клас – 151

-

ІІІ клас – 150

-

ІV клас – 145

Всичко: 618 ученици
/2/ Доставките се осъществяват периодично, в количества, определени по
преценка на самия доставчик, но с условието всяко дете, включено в
програмата ежедневно да има осигурени закуски, които да са годни за
консумация.

ІІ. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл. 2 Общата стойност на възложената с настоящия договор доставка е
…......................без ДДС и …........................с ДДС и се формира на база посочения
брой ученици попадащи в обхвата на програмата, като единична цена на
доставяния продукт е не по-малко от нула цяло петдесет и три лева с
включен данък добавена стойност до края на 2017г.
В цена е включена стойността на стоката, разходите по опаковката,
транспортни разходи за доставка до мястото на изпълнение.
Чл.3 /1/ В срок до пето число на месеца, следващ отчетния Изпълнителят
предоставя на Възложителя фактура за извършените доставки.
/2/ Към фактурата по ал. 1 Изпълнителят прилага месечна справка за
извършените доставки на действително дадените закуски съгласно
попълнената и подписана тетрадка в стола на училището. Отсъстващите
ученици не получават закуски.
Чл. 4 Плащането се извършва до пето число на месеца, следващ отчетния с
платежно нареждане по банков път по сметката на изпълнителя след
представяне на фактурите за действително извършения разход и
документите по чл. 3, ал.2.- отговарящ на броя на учениците от тетрадката
за раздадени закуски, която се намира в стола на училището и е подписана
от учителя получил закуските и от управителя на стола.
ІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл. 4 а Учителят в съответния клас завежда учениците в стола на
училището по утвърдения график и подписва списъка на учениците
получили закуските за деня при управителя на стола.
Чл. 5 Възложителят е длъжен да заплаща цената на извършеното от
Изпълнителя в сроковете, начина и условията, посочени в този договор.
Чл. 6 Възложителят има право да извършва проверки относно реално
извършените доставки до училището и заявените и платени доставки, и
въз основа на направения анализ от извършените проверки, да коригира
заявките.
Чл. 6 а Ученици, които не са на училище /зелено училище, екскурзии,
болнични/ не получават закуска за дните на отсъствията.
ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл. 7 Изпълнителят се задължава:
1. Да извършва доставка на закуска, за всеки ученик в училището
попадащ в обхвата на програмата.
2. Да въведе тетрадка за ежедневно отчитане на раздадените
закуски.
3. Доставките на закуските да бъдат:
а – най-малко два пъти седмично плодове или зеленчуци;
б – два пъти седмично сандвич с млечен продукт
в – веднъж седмично мляко или плодово мляко.
4. На алергичните ученици се предлагат плодове.

5. Доставките на сандвич да се предлагат в полиетиленова или
полипропиленова индивидуална опаковка за еднократно ползване.
6. Предлаганите кисело млечни закуски да се съхраняват до
консумацията в охладено състояние, но да се предлагат при
температура не по-ниска от 10 С.
7. Хранителните продукти да отговарят на нормативно определените
отраслови норми по Наредба 9.
Чл. 8 Изпълнителят има право да получава договорените възнаграждения
в уговорените срокове.
Чл. 9 Разходите по транспорта, опаковката на доставката на хранителните
стоки са за сметка на Изпълнителя.
V. СРОК НА ДОГОВОРА
Чл. 10 Настоящият договор се сключва за периода 08.02.2017г. до 31.12
2017г.
VІ. САНКЦИИ, НЕУСТОЙКИ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 11 В случай на неспазване на задълженията по чл. 7 от страна на
Изпълнителя, последният дължи на Възложителя неустойка в размер на 20
% от общата стойност на настоящия договор, посочена в чл. 2.
Чл. 12 Настоящият договор се прекратява в следните случаи:
1. С изтичане на срока;
2. С писмено уведомление от изправната страна, при
неизпълнение на задълженията по договора.
3. При промени в нормативната база, свързани с предмета на
договора, които водят до отпадане на неговото основание.
VІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 13 Настоящият договор влиза в сила от 08.02.2017г.
Чл. 14. Настоящият договор не може да бъде изменян и допълван за срока
на договора, освен ако настъпят предвидените хипотези на чл.116 от ЗОП.
Чл. 15 Споровете между страните се уреждат чрез преговори, а ако не се
постигне съгласие – по съдебен ред.
Чл. 16. За неуредените въпроси по договора се прилагат разпоредбите на
действащото законодателство.
Чл.17. Неразделна част от договора е ценова оферта на изпълнителя.
Настоящият договор се сключи в 2 еднообразни екземпляра, един за
изпълнителя и един за възложителя.
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:___________

ДИРЕКТОР:____________ /Н. Воденичарова-Данова/
ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ:_______________/Н.ГЕОРГИЕВА/

