Приложение №2

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

Днес,............................г. в гр. Варна, между
СОУ за ДНЗ "Проф. д-р Иван Шишманов" – гр. Варна, с ЕИК 000083170, с адрес на
управление гр. Варна, кв. "Аспарухово", местност "Вилите", представлявана от Жулиета
Красимирова Петкова – директор и Златинка Михалева – гл. счетоводител, от една страна,
наричана по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ
и ..........................., със седалище и адрес на управление........................................, вписано в
търговския регистър на .........от ……

г.,

с

ЕИК

...................,

представлявано

от

........................................................................................................... в качеството му на ................, с ЕГН
…………………, наричан по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна, на основание чл.
101е, ал. 1 от ЗОП и във връзка с протокол от ................................-___________ г., изготвен в
резултат на проведена процедура с публична покана, се сключи настоящият договор за следното:
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА:
Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава на свой риск, при
условията на настоящия договор и срещу възнаграждение да доставя хранителни продукти за
училищен стол на СОУ за деца с нарушено зрение “Проф. д-р Иван Шишманов”- гр.Варна,
съобразно представено ценово предложение (Образец №8 от документация за участие в
обществената поръчка), неразделна част от този договор.
Чл.2. Този договор се сключва на основание и при условията на проведена процедура по
Глава осма „а” от ЗОП - „Възлагане на обществени поръчки чрез публична покана”.
ІІ. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА:
Чл.3. Срокът за доставка на хранителни продукти е от датата на сключване на договора за
доставка до 15.12.2017 г.
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ІІІ. ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ:
Чл.4.(1) Общата прогнозна стойност на договора е до 66000,00 лв. (шестдесет и шест
хиляди лева и 0 ст.) без включен ДДС или 79 200 лв. (седемдесет и девет хиляди и двеста лева
и 0 ст.) с ДДС.
(2) Начин на ценообразуване:
Вариант I: Процент надценка над базовата цена* на САПИ ЕООД- .........%
или Вариант II: Процент отстъпка от базовата цена на САПИ ЕООД- .........%
или Вариант III: Базова цена на САПИ ЕООД,
съгласно ценовото предложение на Изпълнителя, съставляващо неразделна част от настоящия
договор.
*за базова цена се счита информационния бюлетин „САПИ” ЕООД за средните цени на
едро във Варненска област за месеца, предхождащ извършената доставка.
(3) Посоченият в предходната алинея начин на ценообразуване остава непроменен за
целия срок на договора и важи за всички артикули техническата спецификация (Приложение №1
към документацията за участие).
Чл.5. (1) Вариант I: Цените на хранителните продукти се формират ежемесечно към пето
число на текущия месец на база предоставен от Изпълнителя информационен бюлетин на
„САПИ“ ЕООД, отразяващ цени на едро на хранителни продукти във Варненска област за
предходния месец и увеличени с процента надценка
или
Вариант II: Цените на хранителните продукти се формират ежемесечно към пето число на
текущия месец на база предоставен от Изпълнителя информационен бюлетин на „САПИ“ ЕООД,
отразяващ цени на едро на хранителни продукти във Варненска област за предходния месец и
намалени с процента отстъпка
или
Вариант III: Цените на хранителните продукти се формират ежемесечно към пето число на
текущия месец на база предоставен от Изпълнителя информационен бюлетин на „САПИ“ ЕООД,
отразяващ цени на едро на хранителни продукти във Варненска област за предходния месец
(съгласно ценовата оферта на участника, определен за Изпълнител)
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и включват опаковка, транспортни разходи до мястото, посочено за доставка, всички вноски,
мита и такси, действащи към момента на доставката и всички допълнителни разходи, свързани с
доставката с посочване на крайна цена без ДДС и крайна цена с ДДС.
(2) Плащанията по настоящия договор ще се извършват въз основа на издадена фактура,
до 5-то число на следващ месец.
(3) Възложителят заплаща дължимата при условията на ал. 1 и ал. 2 сума, в срок до 15
(петнадесет) календарни дни от датата на издаване на фактурата.
Чл. 6. Плащанията по договора се извършват по банков път по сметка на Изпълнителя:
Банка: ............................................., банков клон:..............................................
IBAN:
BIC:
ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
Чл.7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:
1. Да осигури необходимите средства за изпълнение на договора.
2. Да заявява необходимите количества и видове хранителни продукти най-малко два дни преди
доставката им.
3. Да осигурява постоянен контрол за качеството и количеството на доставените по заявка
хранителни продукти.
4. Да заявява доставките писмено - срещу подпис на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, или на e-mail адрес.
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл.8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:
1. Да доставя заявените продукти със свой транспорт, отговарящ на изискванията на РЗИ и
Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ).
2. Доставените продукти да бъдат придружени със сертификат или експертен лист за произход
и качество, и срок на годност.
3. Да оставя продукти, които имат не по-малко от 50 % остатъчен срок на годност към момента
на доставката.
4. Да доставя заявените количества хранителни продукти не по-късно от …………(..................)
дни след получената заявка.
5. Ежедневно да доставя заявените количества хляб, прясно и кисело мляко.
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6. Да

предава

доставените хранителни

продукти

на

упълномощен

представител

на

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
7. Да предава продуктите по предходната точка с подписване на приемо-предавателен
протокол, удостоверяващ, че продуктите са получени.
8. При всяка доставка за всеки от хранителните продукти да предоставя на Възложителя
документ за съответствие и/или сертификат за качество и/или лабораторни изследвания и/или
разрешитело от БАБХ и/или друг еквивалентен документ, даващ информация за хранителния
състав, начин на съхранение и срок на годност на същите.
9. При всяка първа доставка за месеца се представя и месечен бюлетин на САПИ ЕООД за
предходния месец.
VІ. ГАРАНЦИИ И ОТГОВОРНОСТИ:
Чл.9. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 2 % от сумата без ДДС - 1320
лв. (словом хилядатриста и двадесет лева и 0 ст.) и се внася преди подписване на договора по
банкова сметка на училището или се представя документ за внесена банкова гаранция за срока на
договора.
Чл.10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията по чл. 9 в 15-дневен срок след
изтичане на договора.
Чл.11. При установяване на доставени некачествени или с изтекъл срок на годност
хранителни продукти се съставя протокол между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл.12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ възстановява описаните в протокола по чл.11 хранителни
продукти в срок от 24 часа.
VІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА:
Чл.13. Настоящият договор се прекратява:
1.

По взаимно съгласие.

2.

При изтичане срока на договора.

3.

При достигане на максималнопосочената стойност на договора от 66 000 лева без ДДС.

4.

При неизпълнение на задълженията по договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с тридневно
писмено предизвестие от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

5.

С писмено двумесечно уведомление от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
VІІІ. НЕУСТОЙКИ И САНКЦИИ
Page 4 of 5

Чл.14. В случай, че договорът бъде прекратен по чл.13, т.1, страните не си дължат
неустойки.
Чл.15. При прекратяване на договора по чл.13, т. 4 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ НЕ освобождава
гаранцията по чл.9.
ІХ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ:
Чл.16. За всеки спор относно съществуването и действието на този договор или във връзка
с неговото нарушаване, включително спорове и разногласия относно действителността,
тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, страните уреждат
отношенията си със споразумение. При не постигане на съгласие спорът се отнася за решаване
пред компетентния съд.
Чл. 17. Неразделна част от този договор са: предложената ценова оферта; техническо
предложение за изпълнение на поръчката; удостоверение за наличието или липсата на
задължения по чл. 87 от ДОПК; копие от банков документ за внесена гаранция за изпълнение на
договора; техническа спецификация на хранителните продукти (Приложение №1 от документите
за участие).
Чл.18. Този договор се подписва в два екземпляра, по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

1. _________________

1. _________________

(Директор)
2. ________________
(Гл. счетоводител)
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