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Д О Г О В О Р 
 
 

Днес, 19.12. 2017г., в гр.Велико Търново, между: 
 
СБАЛПФЗ „Д-Р ТРЕЙМАН“ ЕООД, гр. Велико Търново, ЕИК: 000130104, със 

седалище и адрес на управление: гр.Велико Търново, местност «Света гора»- стационар, 
представлявано от д-р Стела Денчева Стефанова – Управител, наричан за краткост 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна, 

и от друга страна, 
ЕТ „Йорданка Андреева- Веселина“, ЕИК: 104091169, със седалище и адрес на 

управление: гр. Велико Търново, ул. „Ниш“ № 12, вх.Б, представлявано от Йорданка 
Андреева Плачкова – собственик , тел. за контакт: . . . . . . . . . . . . . , наричано за краткост 
ИЗПЪЛНИТЕЛ, 
 

на основание чл.194, ал.1 от ЗОП във връзка с Решение от 19.12.2017 г. на 
управителя на СБАЛПФЗ „Д-Р ТРЕЙМАН“ ЕООД, гр. Велико Търново  за определяне на 
изпълнител в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 
”Доставка на пакетирана храна за пациенти на СБАЛПФЗ „Д-Р ТРЕЙМАН“ ЕООД, 

гр. Велико Търново, се сключи настоящият договор, с който страните се споразумяха за 
следното: 
 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. СРОК  
1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави за нуждите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

пакетирана храна за лежащо болни, съгласно ”Сборник рецепти за диетични ястия за 
заведенията за обществено хранене и лечебно-профилактичните заведения”, съгласно 
”Сборник рецепти за заведения за обществено хранене”, в съответствие с ценовото 
предложение (Образец № 9) на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от настоящия договор, 
наричана за краткост ”стоките”. 

2. Настоящият договор е със срок на действие 1 (една) година, считано от 
датата на подписването му, като срокът може да се удължи до датата на сключване на 
нов договор за ”Доставка на пакетирана храна за пациенти СБАЛПФЗ „Д-Р ТРЕЙМАН“ 

ЕООД, гр. Велико Търново  след проведена процедура за възлагане на обществена 
поръчка, ако не е изчерпана стойността на настоящия договор. При изчерпване на 
предвидения от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ финансов ресурс договорът се прекратява. 
 

II. ЦЕНИ И ОБЩА СТОЙНОСТ НА ДОСТАВКИТЕ ПО ДОГОВОРА 
3. Цената на стоките, по настоящия договор е определена франко мястото на 

доставката. Доставките се извършват в сградата на лечебното заведение, 
представлявано от Възложителя в гр.Велико Търново, местност «Света гора»- 
стационар. 

4. Общата стойност на настоящия договор е до 46 816 лв. ( четиридесет и шест 
хиляди осемстотин и шестнадесет лева), при единична цена на дневно меню / закуска 
обяд и вечеря/ 3,08 лв. / три лева и осем ст./ без ДДС. 

5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ включва разходите, свързани с изпълнението на услугата, 
а именно режийни разходи, транспорт, персонал, опаковки, производствени разходи, 
разходи за разрешителни, удостоверения и лицензи, изисквани при извършване на 
такъв вид дейност и всички други разходи, които участват при формирането на цената 
до краен потребител. 
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6. Не се допуска актуализация на цените от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
 

 
III. УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

7. Плащането на всяка доставка се извършва по банков път, въз основа на 
надлежно изготвени и подписани фактура и приемо-предавателен протоколи в срок от 
30 (тридесет) календарни дни, след датата на приемане на доставката по следната 
банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – Банка: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .; IBAN: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . ; BIC: . . . . . . . . . . . . .. 
 

IV. СРОК НА ДОСТАВКА 
8. Доставянето на стоките, предмет на настоящия договор се извършва 

ежедневно, както следва: 
– закуска до 7:30 ч. обяд до 12:00 ч.  вечеря до 17:00 ч;  

 
V. МЯСТО И УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА 

9. Стоките се доставят периодично по заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Заявките се 
извършват с требвателен лист, в който се уточняват броя и вида на диетите. 

10. Рискът от случайно погиване или повреждане на стоките преминава върху 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от момента на приемането им на мястото на доставяне. 

11. Стоките се доставят на следния адрес: в гр.Велико Търново, местност 
«Света гора»- стационар. 

12. Доставяните стоки, следва да отговарят на изискванията на Закона за 
храните, Наредба №2 от 23.01.2008 г. за материалите и предметите от пластмаси, 
предназначени за контакт с храни, Наредба № 3 от 4.06.2007 г. за специфичните 
изисквания към материалите и предметите, различни от пластмаси, предназначени за 
контакт с храни, и всички други относими нормативни актове на българското и 
европейското законодателство. 

13.  Доставяните стоки: 
13.1. следва да бъдат придружавани при всяка доставка с етикет, посочващ 

съдържанието и количеството на съставките, съдържащи се в тях. 
13.2. следва да имат добър търговски вид; 

 
VI. ДАТА НА ДОСТАВЯНЕ НА СТОКИТЕ 

14. За дата на доставяне се счита датата, на която стоките са пристигнали при 
крайния получател, съгласно приемо-предавателен протокол. 
 

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
15. Изпълнителят се задължава да доставя стоките, предмет на настоящия 

Договор, отговарящи на изискванията на Договора, както и на условията на 
Техническото предложение на Изпълнителя и на Техническата спецификация на 
Възложителя по единични и общи цени, посочени в Ценовото предложение на 
Изпълнителя. 

16. Изпълнителят е длъжен да изпълни задълженията си по Договора и да 
упражнява всичките си права, с оглед защита интересите на Възложителя.  

17.Изпълнителят се задължава да изпълнява в договорения срок заявките на 
Възложителя. При невъзможност за доставяне на определените стоките или количества 
по получената заявка, незабавно писмено да уведоми Възложителя за отказа за 
доставка. При системен отказ на Изпълнителя (повече от 3 пъти в рамките на една 
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седмица) да изпълни направена заявка, Възложителят има право да прекрати Договора, 
както и право да получи неустойка в размер на сумата по гаранцията за изпълнение на 
Договора, включително да усвои сумата по предоставената гаранция. 

18. Изпълнителят е длъжен да извършва транспортирането на стоките за своя 
сметка и с транспортни средства, които отговарят на всички изисквания (нормативни, 
санитарно-хигиенни, технически, технологични, изисквания за съхранение и други) за 
превоз на стоки от съответния вид, за които има издадено съответното удостоверение 
за регистрация на транспортно средство. 

19. Изпълнителят е длъжен да приема и урежда по уговорения ред надлежно 
предявените от Възложителя рекламации по реда на настоящия Договор. 

20. При точно и навременно изпълнение на задълженията си по настоящия 
Договор, Изпълнителят има право да получи цената по Договора, съгласно определения 
начин на плащане.  

21. Изпълнителят се задължава да сключи договор/договори за подизпълнение с 
посочените в офертата му подизпълнители в срок от 3 (три) дни от сключване на 
настоящия Договор. В срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или 
на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител 
изпълнителят изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на 
възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 ЗОП. 

22. Изпълнителят има право да иска от Възложителя необходимото съдействие 
за осъществяване на работата по Договора, включително предоставяне на нужната 
информация и документи за изпълнение на Договора. 

23.Изпълнителят се задължава да подпише лично или чрез надлежно 
упълномощени представители протокола/документа за доставка и/или констативните 
протоколи, както и другите документи съпътстващи доставката и/или предвидени в 
настоящия Договор. При отказ на Изпълнителя или на упълномощено от него лице да 
подпише протокол, предвиден в този договор, Възложителят изпраща на Изпълнителя 
констативен протокол подписан от свой представител, който е обвързващ за 
Изпълнителя. Констатации относно Несъответствието/съответствието на доставените 
стоки с Техническото предложение, с Техническата спецификация или с изискванията за 
безопасността на доставените стоки се вписват в протокола след извършване на 
лабораторен анализ от Акредитиран орган. 

24. Изпълнителят носи отговорност за съответствието на доставените стоки с 
изискванията на Техническата спецификация и всички останали изисквания по този 
Договор и е длъжен да обезщети всички вреди, нанесени на Възложителя и/или трети 
лица от Несъответстващи стоки. 

25. Изпълнителят не носи отговорност за забава на доставка, която не е заявена в 
необходимия срок и отразена в заявката  по чл. 9. 

 
VIII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

26. Възложителят се задължава да заплаща цената на доставените стоки, 
съгласно условията и по начина, посочен в настоящия Договор.  

27.Възложителят се задължава да приеме доставката на стоките, предмет на 
договора, ако отговарят на договорените изисквания.  

28.Възложителят осигурява свои представители, които да приемат доставките в 
договореното време.  

29. Възложителят има право да иска от Изпълнителя да изпълнява доставката на 
стоките до посоченото в чл. 11 от Договора място на доставка, в срок и без отклонения 
от договорените изисквания.  
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30.Възложителят има право да получава информация по всяко време относно 
подготовката, хода и организацията по изпълнението на доставката и дейностите, 
предмет на Договора. 

31. Възложителят има право на рекламация на доставените по Договора стоки, 
при условията посочени в настоящия Договор. 

32. Възложителят има право да откаже приемането на доставката, когато 
Изпълнителят не спазва изискванията на Договора и Техническата спецификация, 
докато Изпълнителят не изпълни изцяло своите задължения съгласно условията на 
Договора, или да откаже да изплати частично или изцяло договорената цена. 

33. Възложителят има право да изисква от Изпълнителя да сключи и да му 
представи копия от договори за подизпълнение с посочените в офертата му 
подизпълнители. 

34. Възложителят е длъжен да не разпространява под каквато и да е форма всяка 
предоставена му от Изпълнителя информация, имаща характер на търговска тайна и 
изрично упомената от Изпълнителя като такава в представената от него оферта.  

35. Възложителят има право, чрез свой представител и в присъствието на 
представител на Изпълнителят да проверява периодично качеството на влаганите 
мляко и млечни продукти и месо и месни продукти, чрез възлагане на лабораторни 
изследвания в регламентирани институции (РИОКОЗ и РДВСК). Условията и реда за 
вземане на проби от храните за лабораторни анализи се извършва съгласно Наредба № 
22/13.10.2003г. за условията и реда за вземане на проби от храни. 
 

IX. РЕКЛАМАЦИИ 
20. Количествени несъответствия установени при приемането на стоките се 

удостоверяват с подписването на протоколите при приемането им. 
21. Рекламации за качество могат да бъдат правени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок 

до един час от момента на приемане на стоките. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ със своя заповед 
назначава комисия, в която участва и представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за констатиране 
на направени рекламации след подаване на сигнали от пациенти или персонал, като в 
същата заповед определя и реда за действие на комисията. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се 
задължава да смени стоката с рекламация до 3 (три) часа от подаване на сигнала за 
рекламация. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема отговорността за неточно изпълнение, ако не 
посочи свой представител. 

 
X. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ 

22. При неизпълнение по този договор виновната страна дължи неустойка в 
размер на 3% (три процента) от обема на неизпълнението.  Възложителят не дължи 
неустойка в случай, че за срока на договора не поръча цялото количество храна, предмет 
на поръчката.  

23. При констатиране на некачествена стока и при неизпълнение на 
задълженията си за доставка, Изпълнителя дължи неустойка в размер на три пъти 
стойността на некачествената или недоставената стока. 

24. При забава за доставка на стоките в сроковете от договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
дължи неустойка в размер на 1% (един процент) от обема на неизпълнението за всеки 
просрочен час, но не повече от 10% (десет процента) общо. 

 
XI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

25. Настоящият договор се прекратява: 
25.1. с изтичане срока на договора или изчерпване на стойността му; 
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25.2. по взаимно писмено съгласие; 
25.3. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с писмено уведомление при забава на 

Изпълнителя повече от 24 часа от момента на заявката; 
25.4. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с писмено двадесетдневно предизвестие 

при еднократно установяване на вложени продукти, които не отговарят на 
изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и нормативните актове и констатирано при условията 
на чл.19 от настоящия договор; 

25.5. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с писмено двадесетдневно предизвестие 
при системно лошо качество на доставяната храна от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

25.6. при изчерпване на предвидения от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ финансов ресурс; 
25.7. при условията и реда на чл.43, ал.4 от ЗОП. 

 
XIIІ. ОБЩИ УСЛОВИЯ 

26. При неизпълнение условията по този договор, неизправната страна дължи 
обезщетение в размер на претърпените вреди и пропуснати ползи. 

27. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да прехвърля на трета страна правата и 
задълженията си по този договор,  с изключение на паричните вземания по него.  

 
XIV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

28. (1). Настоящият договор е със срок на действие 12 (дванадесет) месеца, 
считано от датата на подписването му или до изчерпване на стойността му и е в сила до 
датата на сключване на нов договор със същия предмет по реда на ЗОП за 2018 година. 

(2) При изтичане на срока по договора, но неизчерпване на стойността му, 
срокът на договорът може да се продължи до изчерпване на стойността му, но не повече 
от 6 (шест) месеца. 

29. Настоящият договор не може да бъде променян и допълван за срока на 
неговото действие, освен в случаите предвидени в чл.116 от Закона за обществените 
поръчки, както и тези, визирани в настоящия договор: 

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

31. Възникналите през времетраенето на договора спорове и разногласия между 
страните се решават чрез преговори между тях. Ако не се постигне съгласие, спорът се 
разглежда по реда на ГПК. 

32. Настоящият договор се състави в 3 (три) еднообразни екземпляра – един за 
Изпълнителя и два за Възложителя. 

33. За неуредените въпроси в настоящия договор се прилага действащото 
законодателство. 
 
 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                                      ИЗПЪЛНИТЕЛ: 
                                                                                            
/ д-р Стела Стефанова – Управител /  /Йорданка Плачкова качеството си на  
       ЕТ „Йорданка Андреева- Веселина“/ 
 


