Д О Г ОВ О Р
№ 2016-017-Д
Днес, 14.03.2016год. в гр. Силистра, между
ОБЩИНА СИЛИСТРА, със седалище и адрес на управление гр. Силистра, ул. „Симеон Велики“ №
33, БУЛСТАТ: 000565537, представлявана от д-р Юлиян Найденов Найденов – в качеството на Кмет и
Анелия Петрова Василева - началник отдел „Счетоводство и контрол” и Главен счетоводител при Община
Силистра, от една страна, наричана за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ,
и от друга страна,
„СТЕЛИТ 1” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Севлиево, ул. „Стойчо Часовникаров”
№1, ЕИК: 107544354, представлявано от Цветан Ботев Макавеев, в качеството му на Управител, наричано
за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ,
се споразумяха да се сключи настоящият договор за извършване на доставки на хранителни продукти
за целодневни детски градини (ЦДГ) и обединени детски заведения (ОДЗ) при Община Силистра, при
следните условия:
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
хранителни продукти съобразно Техническа спецификация – Приложение №1 по обособена позиция № 2
„Риба и рибни продукти” и Техническа спецификация – Приложение №2 по обособена позиция № 6
„Пакетирани стоки”, които са неразделна част от настоящия договор, срещу тяхното заплащане.
Чл.2. Доставките по чл.1, следва да бъдат изпълнени от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при спазване
изискванията на Закона за храните, Закона за здравето, Наредбата за изискванията към храните със специално
предназначение, Наредбата за изискванията за етикирането и представянето на храните, Наредба № 16 от
28.05.2010 г. за изискванията за качество и контрол за съответствие на пресни плодове и зеленчуци, Наредба
№ 1 от 26.01.2016 г. за хигиената на храните, Наредба № 9 от 16.09.2011 г. за специфичните изисквания към
безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения, училищните столове и обектите за
търговия на дребно на територията на училищата и на детските заведения, както и към храни предлагани при
организирани мероприятия за деца и ученици, Наредба №6 от 10.08.2011 г. за здравословното хранене на деца
от 3 до 7 г. в детските заведения и други наредби по прилагане на Закона за храните и всички други
нормативни актове и разпоредби, гарантиращи качественото изпълнение на поръчката и качеството и
годността за консумация на хранителните продукти, предмет на поръчката.
Чл.3. Когато по време на изпълнението на договора за обществена поръчка настъпят нормативни
изменения водещи до промяна на изискванията спрямо конкретни хранителни продукти и до несъответствие
на оферираните хранители продукти, то доставката на тези продукти се преустановява.
ІІ. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл.4 (1) Общата стойност за изпълнение на настоящия договор е в размер до 38 134,15 (тридесет и осем
хиляди сто тридесет и четири лева и 15ст.) лева без ДДС, ДДС в размер на 7 626,83 (седем хиляди
шестстотин двадесет и шест лева и 83ст.) лева или общо 45 760,98 (четиридесет и пет хиляди седемстотин и
шестдесет лева и 98ст.) лева с ДДС, съгласно Ценови предложения за изпълнение и приложения към тях с
попълнени единични цени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – съответно Приложение №3 за обособена позиция №2 и
Приложение №4 за обособена позиция №6, неразделна част от този договор.
По обособени позиции, както следва:
За обособена позиция № 2 „Риба и рибни продукти” - до 11 167,40 (единадесет хиляди сто
шестдесет и седем лева и 40 ст.) лева без ДДС или 13 400,88 (тринадесет хиляди и четиристотин лева и
88ст.) лева с ДДС;
За обособена позиция № 6 „Пакетирани стоки” – до 26 966,75 (двадесет и шест хиляди деветстотин
шестдесет и шест лева и 75 ст.) лева без ДДС или 32 360,10 (тридесет и две хиляди триста и шестдесет
лева и 10ст.) лева без ДДС.
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(2) Стойността на настоящия договор е формирана на база предвидените прогнозни количества на
хранителните продукти от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и оферираните единични цени от страна на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(3) Единичните цени на хранителните продукти в Приложение №3 и 4, са фиксирани и не подлежат на
промяна за срока на действие на договора, освен в случаите на чл. 43, ал. 2 от ЗОП.
Чл.5 (1) Разплащането на доставените хранителни продукти се извършва в български лева, по банков
път, с платежно нареждане от бюджета на всеки второстепенен разпоредител с бюджетни средства при
Община Силистра – ЦДГ и ОДЗ в срок до 30 /тридесет/ дни на база реално извършените доставки и
издадени първични счетоводни документи за тяхното изпълнение.
(2) Плащанията по предходната алинея ще се осъществяват в лева, по следната банкова сметка на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
IBAN
BIC (осн. чл.4 от ЗЗЛД, във връзка с чл.22б от ЗОП)
Банка:
(3) Фактурирането следва да се извършва по реквизити и данни за фактура, съгласно Приложение №5
от настоящия договор.
(4) В случаите, когато доставката е осъществена, без да са спазени изискванията по изпълнението й,
определени в настоящия договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се освобождава от задължението да плати цената на
съответната доставка.
ІII. СРОКОВЕ И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОСТАВКИТЕ
Чл.6 (1) Договорът влиза в сила от 01.04.16г. и е със срок на действие до 31.12.2016г. или до изчерпване
на стойността по чл. 4, ал.1 от настоящия договор, което обстоятелство настъпи първо.
(2) Доставките предмет на договора се осъществяват при предварителна заявка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
от 09.00 до 10.00 часа на следващия работен ден.
Чл.7 Мястото за изпълнение на доставките са складовите бази на детските заведения при Община
Силистра, описани в Приложение №5 към настоящия договор.
ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл.8 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
т.1 да получи необходимото съдействие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за изпълнение на предмета на настоящия
договор;
т.2 при точно изпълнение на доставките да получава съответното заплащане при условията и сроковете
уговорени в настоящия договор.
Чл.9 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
т.1 да изпълнява доставките на хранителните продукти, предмет на този договор, по количество, вид и
качество, съответстващи на оферираните от него в Приложение №6 за обособена позиция №2 и Приложение
№7 за обособена позиция №6 от договора и на нормативните изисквания, съгласно периодичните заявки и
условията на настоящия договор, на свой риск срещу съответната цена в оригинална опаковка с ненарушена
цялост и със свой амбалаж.
т.2 в случай на спешност да доставя заявените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ хранителни продукти до 30
/тридесет/ минути от подаването на заявката.
т.3 да доставя хранителните продукти в съответствие всички нормативни актове и разпоредби,
гарантиращи качественото изпълнение на предмета на поръчката и качеството и годността за консумация на
хранителните продукти, предмет на поръчката.
т.4 всяка доставка да е придружена от четливи документи на български език и/или в превод на
български език, удостоверяващи произход и качество на хранителните продукти.
т.5 хранителните продукти да са с остатъчен срок на годност, не по-кратък от 75% от срока на годност
на конкретния продукт.
т.6 да доставя заявените хранителни продукти, спазвайки задължителните санитарно -хигиенни норми
за доставка и транспорт до складовите бази на обектите.
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т.7 когато по време на изпълнение на договора за обществената поръчка настъпят нормативни
изменения, водещи до промяна на изискванията спрямо конкретни хранителни продукти и до
несъответствие с оферираните, да преустанови доставката им и замени същите с равностойни по количество
и качество стоки, или с такива, посочени в конкретно предписание, само след изрично писмено одобрение
от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
т.8 да сключи договор за подизпълнение, ако е обявил в офертата си ползването на подизпълнители,
както и да предоставя на възложителя информация за плащанията по договорите за подизпълнение.
(2) Да иска приемане на доставките чрез определени от Възложителя лица.
(3) Да подписва, приема и предава документи, във връзка с изпълнение предмета на договора.
Чл.10. В случай на обективна невъзможност за изпълнение на доставките в срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е
длъжен да уведоми своевременно писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за закъснението, за причините, довели до
закъснението, и за възможностите и срока на доставка на заявените продукти. Настоящата клауза от
договора се прилага единствено в условията на форсмажорни обстоятелства.
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл.11 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
т.1 да подава периодични заявки за необходимото количество и вид хранителни продукти до 16.30 ч. на
предходния ден.
т.2 да не заявява количествата по Приложение №1 и 2 от договора в пълен обем или да превиши
първоначално предвидените в зависимост от конкретните нужди на детското заведение.
т.3 да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимата документация за удостоверяване произхода и
качеството на доставените хранителните стоки и продукти.
т.4 да осъществява контрол, чрез упълномощени от него лица (длъжностни лица по обектите) към
момента на доставките на съответните продукти с оглед тяхното съответствие с вида, качеството и
количеството по направената заявка и при констатиране на несъответствие незабавно да направи
рекламация пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
т.5 да откаже доставка при констатирани отклонения в количеството, качеството, остатъчния срок на
годност или липса на съпровождащи документи, без това да освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от понататъшна отговорност.
(2) В случай на възникнала спешна необходимост да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ осъществяването на
експресни доставки в рамките на 30 (тридесет) минути.
Чл.12 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да удължи срока по чл. 6, ал. 1 от настоящия договор, ако по
независещи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ причини не бъде избран нов изпълнител за доставка на хранителни
продукти за нуждите на социалните обекти за съответните обособени позиции за нов период, в случай че
има наличие на неусвоени средства по чл. 4, ал.1 от настоящия договор.
Чл.13 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
т.1 да създаде необходимата организация за изпълнението на договорените дейности;
т.2 чрез упълномощените от него лица да приеме количествата и видовете, които е заявил и оформи и
подпише всички необходими документи, удостоверяващи приемането на доставката;
т.3 да заплати само количествата и видовете, които е заявил и за които има документи за тяхното
приемане.
т.4 да освободи гаранцията за изпълнение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в пълен размер (3 % от цената на
обособените позиции) без ДДС или сумата в размер на 335,02 (триста тридесет и пет лева и 02ст.) лева за
обособена позиция №2 и 809,00 (осемстотин и девет) лева за обособена позиция №6 в срок до 60 (шестдесет)
дни след приемане изпълнението на договора. Гаранцията за изпълнение се задържа от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при
неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на задълженията му по настоящия договор, установено с
констативен протокол от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и в случай на разваляне на договора по вина на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
VI. ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА ПРОДУКТИТЕ
Чл.14 (1) Приемането на хранителните продукти се осъществява в присъствието на упълномощен
представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(2) При приемането на стоките се подписва стокова разписка от двете страни, удостоверяваща, че
стоките от съответния вид, количество и качество са получени.
Чл.15 При констатиране на продукти несъответстващи на изискванията към момента на доставка, се
съставя констативен протокол от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, подписващ се от двете страни, като
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да замени за негова сметка със съответното качество и количество
продукти в срок от 1 (един) час от установеното несъответствие.
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Чл.16 При констатиране на продукти несъответстващи на изискванията след момента на доставка, се
съставя констативен протокол от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, който незабавно уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по
телефон относно установеното несъответствие като последният се задължава да замени за негова сметка със
съответното качество и количество продукти в срок от 30 (тридесет) минути от установеното
несъответствие.
VII. ОТГОВОРНОСТИ И САНКЦИИ
Чл.17 За неизпълнение на задълженията си по настоящия договор, неизправната страна дължи
неустойка в размер на 0,2 % на ден върху стойността на неизпълнението в договорените срокове
задължение, но не повече от 10 % (десет процента) от стойността на неизпълнението без ДДС, както и
обезщетение за претърпените вреди в случаите, в които те надхвърлят договорената неустойка.
Чл.18 Когато, при наличие на рекламации, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни задълженията си по
настоящия договор в срок, дължи наказателна неустойка в размер на 20 % от цената на стоките без ДДС, за
които са направени рекламациите.
Чл.19 При системна забава в доставките (обикновените или експресните) или системна доставка на
некачествени стоки от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва правото едностранно да
прекрати договора без предизвестие.
Чл.20 При частично изпълнение на доставките, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се санкционира в размер на 20% от
стойността без ДДС на недоставените стоки.
Чл.21 Всички гореизброени нарушения, задължително се описват в констативни протоколи съставени
от упълномощените да приемат доставката лица от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл.22 (1) Настоящият договор се прекратява:
т.1 с изтичане на срока му;
т.2 по взаимно съгласие между страните, изразено писмено;
т.3 едностранно, без предизвестие от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при системно неспазване на
условията на чл.18 – 20 от предходния раздел на договора. За претърпените вреди ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може
да претендира обезщетение.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след
сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения.
(3) Системната доставка на продукти, различни от оферираните и неодобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е
основание за прекратяване на договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
IХ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.23 За неуредени с настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото
законодателство на Република България.
Чл.24 (1) Лицата, които ще осъществяват контрол по изпълнението на договора са:
1. От страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: МОЛ по Приложение №5 от настоящия договор.
2. От страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: Цветан Макавеев – Управител на „СТЕЛИТ 1” ЕООД,
тел:0675 32024, факс: 0675 34275.
Чл. 25 Неразделна част от настоящия договор са:
1.Техническа спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по обособена позиция № 2 – Приложение №1;
2. Техническа спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по обособена позиция № 6 – Приложение №2;
3.Ценово предложение за изпълнение и приложението към него с попълнени единични цени на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за обособена позиция №2 - Приложение № 3;
4.Ценово предложение за изпълнение и приложението към него с попълнени единични цени на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за обособена позиция №6 - Приложение № 4;
5.Списък на обектите - Приложение №5;
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6.Техническо предложение за изпълнение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за обособена позиция №2 Приложение №6.
7.Техническо предложение за изпълнение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за обособена позиция №6 Приложение №7.
Настоящият договор се състави и подписа в 4 /четири/ еднообразни екземпляра - един за
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и три за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
(осн. чл.4 от ЗЗЛД, във връзка с чл.22б от ЗОП)
д-р Юлиян Найденов
Кмет на Община Силистра

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
(осн. чл.4 от ЗЗЛД, във връзка с чл.22б от ЗОП)
Цветан Макавеев
Управител на „СТЕЛИТ 1” ЕООД

(осн. чл.4 от ЗЗЛД, във връзка с чл.22б от ЗОП)
Анелия Василева,
н-к отдел „Счетоводство и контрол” и
Гл. счетоводител

Съгласували:
(осн. чл.4 от ЗЗЛД, във връзка с чл.22б от ЗОП)
1. Денка Михайлова
Зам. кмет „Хуманитарни дейности”
(осн. чл.4 от ЗЗЛД, във връзка с чл.22б от ЗОП)
2. Мирослав Калинов,
Директор дирекция „Финанси”
(осн. чл.4 от ЗЗЛД, във връзка с чл.22б от ЗОП)
3.Константина Николова,
Ст. юрисконсулт
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