
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО 
ИЗПЪЛНИТЕЛ: "СТИЛ - 90" ООД 
ОБЕКТ: Доставка на хранителни продукти за структури, разположени на 
територията на Община Велико Търново, по обособени позиции. 
За обособена позиция №9 „Консерви, непопадащи в обхвата на доставките, които се 
възлагат на специализираните предприятия или кооперации на хора с увреждания". 

Д О Г О В О Р 

За възлагане на обществена поръчка на основание чл.74, ал. 1 от Закона за обществените 
поръчки 

Днес г. в град Велико Търново, на основание проведена открита 
процедура по чл. 14, ал. 1, т.2 от ЗОП между: 

1. ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО, БУЛСТАТ 000133634, адрес град Велико Търново, 
пл. „Майка България" № 2, представлявана от инж. ДАНИЕЛ , ПАНОВ -
Кмет, наричана по-долу "ВЪЗЛОЖИТЕЛ" от една страна, 

2. "СТИЛ - 90" ООД, наричано по-долу "ИЗПЪЛНИТЕЛ", със седалище и адрес на 
управление: гр. Лясковец 5140, ул. „Петър Оджаков",№ 33, ЕИК: 104055828, с адрес за 
кореспонденция: с адрес за кореспонденция: гр. Лясковец-5140, ул. „Максим Райкович" 
№29, телефон: 0619/2-20-17; 0619/2-40-99; факс: 0619/2-20-17; e-mail: stil90@mail.bg, 
представлявано от СТЕФАН СТЕФАНОВ, от друга страна, 

СЕ СКЛЮЧИ ТОЗИ ДОГОВОР ЗА СЛЕДНОТО: 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. СРОК 

Чл.1(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извършва доставки 
по заявка за структури, разположени на територията на Община Велико Търново по 
обособена позиция №9 „Консерви, непопадащи в обхвата на доставките, които се възлагат 
на специализираните предприятия или кооперации на хора с увреждания". 

(2)Местата за доставка са структурите на община Велико Търново на територията на 
Общината. Част от структурите, които подлежат на обслужване от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са 
съгласно приложените към документацията за обществената поръчка списъци. Същите 
подлежат на актуализация. Актуализация на списъците се извършва с писмено 
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уведомяване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с възлагателно писмо. Транспортните разходи до местата 
за доставка са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
(3) Количествата и вида на храните, ще се определят в зависимост от конкретните нужди 
на структурите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с предварителни заявки, отправени към 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и/или определени от него лица.Заявките се изпращат от съответните 
структури, за които са предназначени доставките. 
(4)Сроковете за доставка са, както следва: 

- срок за доставка на дадена стока след получаване на заявка е съгласно посоченото в 
офертата- в срок от 30 минути. 

- срок за подмяна на стоки, които не отговарят на изискванията за качество или на 
заявените характеристики, след заявяване на обстоятелството от представител на 
съответната структура е съгласно посоченото в офертата - срок от 30 минути. 

- срок за доставка на стоки, при констатирана непълна доставка след заявяване на 
обстоятелството от представител на съответната структура е в рамките на 30 минути. 

- срок в който ще се осъществява реална доставка на храни до нов обект след 
получаването на възлагателното писмо е съгласно указания от възложителя. 

Чл.2. Срокът на договора е 3 години. Срокът започва да тече от влизане в сила на 
договора. Договорът влиза в сила от деня на подписването му от двете страни. 

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

2 
Чл.3(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да доставя само храни, които отговарят на 
изискванията на Закона за храните, като храните трябва да имат хранителна стойност не 
по-ниска от тази, произтичаща от утвърдения им състав и да са безопасни за човешкото 
здраве. 
(2) По време на изпълнение на поръчката, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва: Наредба 
№ 5 от 25.05.2006Г. за хигиената на храните; Наредба № 6 на МЗ от 10 август 2011г. за 
здравословното хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детските заведения /в сила 
от 15.09.2011г./; Наредба № 9 от 16 септември 2011г. за специфичните изисквания към 
безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата /в 
сила от 20.10.2011г./, Закона за храните; Наредба № 2 от 23 януари 2008г. за материалите и 
предметите от пластмаси, предназначени за контакт с храни; действащото към момента на 
изпълнението законодателство. При изменение на приложимата за дейността правна 
уредба ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съобразява изпълнението си с новите разпоредби без да е 
необходимо указване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или анексиране на договора. 
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при промяна на законодателството, свързано с 
извършване на видовете работи, да съобразява изпълнението на задълженията си със 



промените и да извършва работите по начин отговарящ на действащите към момента на 
изпълнението норми, практики, стандарти и други без да се налага изрично уведомяване 
от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или каквото и да било анексиране на договора. При противоречие на 
клаузи на договора с приложимото към момента на изпълнението законодателство, 
изпълнението на задълженията по договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съобразява със законите на 
страната към момента на изпълнението. 
(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да доставя хранителни стоки с доказан произход, 
отговарящи на нормативно установените изисквания за качество и за безопасност при 
употреба от крайни потребители, както и на санитарните, ветеринарно- санитарните, 
хигиенни и други норми, установени от действащото законодателство в Република 
България. 
(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да доставя хранителни стоки, с етикети на български, 
които да съдържат информация, съгласно разпоредбите на Закона за защита на 
потребителите, Закона за храните и действащото в страната законодателство и в 
опаковка, подходяща за ръчна и механизирана товарно- разтоварна дейност, която се 
извършва от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ при изпълнението на обществената поръчка извършва доставки по 
обекти указани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
(7) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да участва и съдейства за своевременното съставяне на 
всички протоколи или други документи по време на изпълнението. 
(8) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши възложеното с необходимата грижа, 
ефективност, добросъвестност в съответствие с най- добрите практики за дейността, като 
за целта мобилизира необходимите затова финансови, човешки и материални ресурси. 

Чл.4 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да доставя хранителни стоки, чрез периодични и 
/ или ежедневни доставки въз основа на подадени от определени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ лица 
до определени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лица заявки. За редовно уведомяване се приема 
изпратената по факс заявка или предадената по телефон на определено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
лице. 
(2) Заявката се изпълнява в срока, предложен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като срокът тече след 
получаване на заявката по телефон и/ или факс и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при 
изпълнението да съблюдава стриктно посочените в заявката адрес на получаване, 
артикули, количество и характеристики на стоките и часове на доставка. Точните часове 
на осъществяване на доставките се указват от представителите на съответните структури, 
за които са предназначени и са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се уведомяват взаимно за лицата, определени 
да подават, съответно да получават заявките, да съставят и подписват стокови разписки, 
фактури и други документи при осъществяване на доставките. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ посочва 
номер на факс. При промяна на определените лица или на номера на факса или телефона, 
всяка от страните е длъжна своевременно да уведоми другата страна по договора. 
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ или определени от него лица имат право да откажат да приемат 
доставката или част от нея, когато доставените стоки не отговарят на изискванията за 
качество и/ или на заявените характеристики на стоките и/ или на други изисквания, 
съгласно действащото в Република България законодателство, както и когато доставката 



не съответства на заявката, в отговор на която се осъществява, по отношение на вида или 
количеството на артикулите. 

Чл. 5 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да доставя храни с остатъчен срок на 
годност не по- малък от 75 % към момента на доставката. 
(2) Несъответствието на доставката със заявеното количество се констатира с протокол 
към момента на доставката, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в рамките на оферирания от 
него срок за доставка да осигури заявеното количество. Несъответствие на стоките със 
заявеното качество се констатира до З/три/ дни от узнаването. При установяване на 
недостатъци на доставяните стоки се съставя констативен протокол, като 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да подмени съответните стоки, които не отговарят на 
изискваните характеристики на заявените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или определени от него 
лица стоки. 
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за работата и действията на своите 
работници и служители, както и за привлечените от него подизпълнители, включително и 
когато последните са одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
Чл.6 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да доставя храните предмет на договора в 
сроковете, предложени с офертата и съгласно изискванията и указанията на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълни поръчката с грижата на добър търговец и в 
защита интересите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за 
обстоятелства, възпрепятстващи изпълнението на този договор и за предприетите мерки за 
тяхното преодоляване. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен незабавно да информира 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или негов представител, за всякакви обстоятелства, които биха могли да 
попречат или да забавят изпълнението на дейностите. 
(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава, ако настъпят обстоятелства, които го поставят в 
невъзможност да изпълнява задълженията си, в това число и ако не може или престане да 
отговаря на специфични изисквания за изпълнение на възложеното, да информира_ 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до три работни дни от узнаването с цел прекратяване на договора. 
(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да представи необходимите документи, удостоверяващи 
количеството и качеството на доставените стоки и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ носи отговорност за: 

- производството и/или търговията с храни да се извършва само в обекти 
регистрирани по реда на Закона за храните; 

- обекта да отговаря на санитарните и санитарно - медицинските изисквания 
определени в специални закони; 

- да е внедрена система за самоконтрол за производствената или търговската 
дейност, която ще се извършва в обекта. 

- да съблюдава изискването на закона, че всяко лице заето в производството или 
търговията с храните подлежи на предварителни и периодични медицински прегледи. 
(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да поддържа превозните средства и използваните съдове за 
транспорта на доставката, предмет на настоящия договор чисти, в добро състояние и да не 
позволява замърсяване на храните. Изпълнителят се задължава да осигури пълна 
техническа изправност на собствено или наето специализирано техническо оборудване. 



механизация и транспорт, използвани при доставката на хранителните стоки в 
съответствие с нормативните изисквания. 
(7) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да доставя хранителни продукти етикетирани и маркирани 
съгласно, изискванията на действащото законодателство към момента на доставка и същите 
да бъдат съпровождани със задължителната информация на български език. 
(8) На всички етапи на доставка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури: 

- съхранение на наличните суровини, хранителните съставки и храните по начин, 
който не допуска развалата им; 

- защита срещу замърсяването на храните, което може да ги направи негодна за 
човешка консумация или вредни за здравето на потребителя. 
(9) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен при поискване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да представи 
съответните удостоверяващи документи за качеството и произхода на хранителните стоки. 
(10) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност по предявени искове за вреди причинени на 
трети лица поради недостатъци на доставените храни. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи 
възстановяване на средствата, които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е разходил във връзка и по повод 
уважени искове на засегнати лица или които съответното звено е направило във връзка и 
по повод уважени искове на засегнати лица. 
(11) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да възстанови всички разходи направени от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ или от звеното, за което са предназначени доставките, за заплащане на 
санкции или глоби, пряка и непосредствена последица от неизпълнение на задължения, 
вменени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по настоящия договор. 
(12) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да не предоставя на други лица и организации 
информация, която е получил или му е станала известна при и по повод изпълнението на 
обществената поръчка 
Чл.7 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи уговореното възнаграждение, при точно и 
пълно изпълнение на задълженията си по този договор. 
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва предложената с офертата методология на работа 
за изпълнение на обществената поръчка. 

Чл.8 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за 
изпълнение на работата. 

Чл.9 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да приключи финансовите си взаимоотношения с 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до 20.12 на съответната година. 

Чл.10(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да води отчетност и представя информация, 
съгласно указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да води отчетност за изпълнението и разходите, които 
го съпровождат и да представя информация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или негов представител 
във формата и начина указан писмено от тях. 
(3) Ако отчетността за дължимите от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ плащания не е съгласно 
изискванията и задължителните указания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на негов представител, 
ВЪЗЛОЖИТИЕЛЯТ може да откаже заплащането им или да заплати по- малко. 
(4) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълнява задълженията си за отчитане на изпълнението 
или отчитането на изпълнението не е съгласно указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или негов 



представител, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали или прекрати договора и да задържи 
гаранцията за изпълнение. 
(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предоставя информация за хода на работата и стадия 
на изпълнението при поискване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и да оказва нужното съдействие 
на представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и/ или на други органи при извършване на контрол 
по изпълнението на обществената поръчка. 

Чл.11(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право по всяко време да изисква и да получава в 
определен от него срок отчетна информация относно хода на изпълнение на настоящия 
договор и да следи за спазването на нормативните и техническите изисквания от страна на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ или негови представители има право да осъществява контрол по 
изпълнението на този договор, да следи за качественото и точно изпълнение от страна на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, да изисква документи удостоверяващи качеството, произхода, срока на 
годност и друга информация за стоките. 
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен при точно и пълно изпълнение да заплати на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ стойността на доставката формирана по следния начин: посочената 
средна цена на едро за конкретния продукт, съгласно данни от САПИ ЕООД и процент 
надценка/ отстъпка за конкретния продукт, офериран с офертата, съгласно 
последната актуализация на цените между страните по лотоъо^^л(приложимо за 
обекти към мероприятия на ЦСУ). Плащането се извършва в срок до 30 дни след 
одобряване на фактурата и документ, удостоверяващ предаването на стоката 

и/или 

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен при точно и пълно изпълнение да заплати на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ стойността на доставката формирана по следния начин: цена на 
придобиване /производство - доказана чрез първични документи / за придобиване /̂  
или калкулации / за производство / + % транспортно - складови разходи + %— 
печалба, в срок от 30 календарни дни от одобряване на фактурата и документ, 
удостоверяващ предаването на стоката (приложимо за обекти към дирекция ОМДС). 

(5) Процента надценка или отстъпка (приложимо за обекти към мероприятия на ЦСУ), 
респективно процента транспортно - складови разходи и процента печалба (приложимо за 
обекти към дирекция ОМДС) не могат да се променят за целия срок на договора, освен ако 
промяната е по- благоприятна за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Предложените проценти са максимални 
и rie могат да се променя в повишение над оферираните, но може да се променя по всяко 
време под максималните по време на действие на договора. Промени в размера на 
процентите са допустими винаги, когато не се превишават предложените максимални 
проценти за конкретния артикул. Предложените проценти се приемат с точност до два 
знака след десетичната запетая. В тях са включени всички разходи, труд, осигуровки, 
транспортни разходи, консумативи, печалба и всички други разходи. 
(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащане на доставени хранителни стоки, ако 
последните не отговарят на изискванията за качество и/ или на заявените характеристики 



на стоките с заявката и/ или на други изисквания, съгласно действащото в Република 
България законодателство, както и когато доставката не съответства на заявката, в отговор 
на която се осъществява, по отношение на вида или количеството на хранителните стоки. 
В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да заплати по- малко или да откаже да заплати 
стойността на доставката. 

Чл.12(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е ангажиран по никакъв начин с отношенията между 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и неговите сътрудници, възникнали по повод дейността - предмет на 
този договор. При възникване на обстоятелства, касаещи вече постигнати договорености 
между ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и негови партньори, подизпълнители или сътрудници, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен да предприеме всички необходими мерки и да обезпечи 
изпълнението на задълженията си по договора. 
(2) При смяна на доставчика или производителя ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да обезпечи 
изпълнението на доставката, като качеството и характеристиките на стоките не може да се 
влошават. Смяната на източника, от който ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява стоките не може 
да води до доставка на храни с по- лоши характеристики. 

Чл.13 (1)Представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ участват при подписване на протокол за 
изпълнението на възложеното с този договор или на други документи или информация, 
поискана от него за отчитане на изпълнението. 
(2)ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ или негов представител има право да дава задължителни писмени 
указания на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ относно справките/протоколите за отчитане на дейността, 
тяхната форма, съдържание и т.н. Задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са всички указания на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на негов представител относно формата и начина за водене на 
отчетност на изпълнението и начина на оформяне на документите във връзка с този 
договор. 
(3)ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да иска изпълнение в определени срокове на препоръки, 
указания и други подобни, дадени от компетентни органи. 
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III. 1. ОПРЕДЕЛЯНЕ И АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕНИТЕ НА ХРАНИТЕЛНИТЕ 
ПРОДУКТИ (приложимо за обекти към мероприятия на ЦСУ) 

Чл.14 (1) Цените на продуктите подлежат на актуализация съобразно сезона и 
икономическата обстановка в страната. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да доставя хранителни 
продукти на цени, приемливи за пазарните условия и не по- високи, от цените за тях 
определени по следният начин: средна цена на едро за конкретния продукт, съгласно 
актуални данни от САПИ ЕООД и процент надценка. 
(2) При сключване на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ представя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ списък на 
продуктите, в обхвата на позицията с посочена средна цена на едро за всеки продукт, 
съгласно актуални данни от САПИ ЕООД към момента на сключване на договора. Цената 
за всеки продукт, която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща е посочената средна цена на едро за 
конкретния продукт, съгласно актуални данни от САПИ ЕООД и процент надценка/ 
отстъпка за конкретния продукт, офериран с офертата. В случаите, когато за конкретен 



продукт с офертата не е бил посочен процент надценка или процент отстъпка, се заплаща 
средната цена на едро на САПИ ЕООД - за регион В. Търново за конкретния продукт. 
(3) Цените на плодовете и зеленчуците, а при необходимост и цените на други продукти, 
включени в обхвата на позицията/ ите с динамично променяща се цена за кратък период от 
време се актуализират ежемесечно, по- предложение /становище/ на директорите на 
съответните дирекции в структурата, на които са включени звената, за които са 
предназначени доставките, а при голямо повишение или понижение на цената за кратък 
период от време и по- често. Становището на директорите на съответните дирекции се 
инициира по предложение/я на управителите на структурите към тях. 
(4) Цените на продуктите с по- малко динамично променящи се цени, се актуализират на 
всеки три месеца по- предложение /становище/ на директорите на съответните дирекции в 
структурата, на които са включени звената, за които са предназначени доставките. 
Становището на директорите на съответните дирекции се инициира по предложение/я на 
управителите на структурите към тях. 
(5) Актуализацията на цените по чл. 14, ал.З и 4 се извършва като в периода от 25 число до 
края на месеца ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ представя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ списък на храните с 
посочени средни цени на едро за всеки продукт, съгласно актуални данни от САПИ ЕООД 
и включени в обхвата на позицията. 
(6) От деня, следващ получаването на актуалните данни ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва 
доставки на новите цени. Цената за всеки продукт, която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща е 
посочената средна цена на едро за конкретния продукт, съгласно актуални данни от САПИ 
ЕООД и процент надценка/ отстъпка за конкретния продукт, офериран с офертата. В 
случаите, когато за конкретен продукт с офертата не е бил посочен процент надценка или 
процент отстъпка, се заплаща средната цена на едро на САПИ ЕООД - за регион Велико 
Търново за конкретния продукт. 
(7) В случаите, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не е намерен за връчване на актуалните цени или 
последният или негови представители откажат да приемат справката или писмото се върне 
неполучено или ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ промени адреса си за кореспонденция без да уведоми за 
това ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, актуалните цени се смятат за узнати от деня следващ, обявяването_ 
им или от деня следващ обявяване на уведомление за актуализация на цените на храните, 
посредством поставянето на информацията в сградата на Община Велико Търново на 1- ви 
етаж или в Център за информация и услуги на граждани, на адрес: град Велико Търново пл. 
"Майка България" № 2. Задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е да се информира ежемесечно в 
периода от 25 число до края на месеца за подлежащите актуализации в цените в сила от 
следващия месец. 
(8) При настъпила актуализация на цените, узната чрез обявяване в сградата или чрез 
лично получаване по факс или чрез писмо, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща от деня следващ 
получаването от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в случай на лично получаване на известието, а при 
обявяване в сградата от деня следващ обявяването- по актуални цени и връща фактурите, 
които не са съобразени с новите стойности на продуктите. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
не е в забава и не следват последици поради просрочване на плащането. 
(9) Извън случаите на актуализиране на цените, които се извършват по утвърдения график-
ежемесечно и на всеки три месеца, новите цени влизат в сила и ще се заплаща по 
актуализирани цени от дена, следващ получаването от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на актуалните 



цени освен ако не е посочена конкретна дата и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ връща фактурите, които 
не са съобразени с новите стойности на продуктите. 
(10) Последиците на получена кореспонденция ще настъпят за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ако 
информацията е получена от лицата, определени с офертата да получават заявки или ако 
същите лица откажат да получат актуализации на цените. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и лицата с роля 
по изпълнението са длъжни да предприемат всички необходими действия по получаване на 
удостоверяване от страна на представителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за получаване на 
изпратена информация/кореспонденция/, в това число изпращане на обратно писмо по факс 
с потвърждение на датата на получаването, подписване на разписка и т.н. 

Чл.15 (1) Актуализация на цени на хранителни продукти по искане на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се 
извършва с писмено искане до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с посочване на хранителните продукти, за 
които се иска актуализация, придружена със заверено копие или оригинал на справка от 
САПИ ЕООД конкретно за хранителните продукти, за които се иска актуализация и 
доставяни, съгласно приетата оферта. При искане от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за 
актуализиране на цени, за негова сметка са и всички разходи по получаване на официални 
справки от САПИ ЕООД. В искането следва да се посочи цена на същия продукт към 
момента и предлаганата му нова цена. Новата цена може да бъде само - средната цена на 
едро на същия продукт, съгласно справката от САПИ ЕООД и процент надценка 
/отстъпка за съответния продукт, съгласно офертата. В случаите, когато за конкретен 
продукт с офертата не е бил посочен процент надценка или процент отстъпка, се заплаща 
средната цена на едро на „САПИ" ЕООД - за регион В. Търново за конкретния продукт. 
(2) Искането за актуализация по предходната алинея следва да постъпи на 15 число, а ако 
деня е неработен на следващия работен ден и влиза в сила от 1- во число на следващия 
месец, освен ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не приеме мотивирано искането за актуализация. 
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не приема мотивирано искането за актуализация, когато са налице 
следните обстоятелства: 
- ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изисква нова цена, която не е формирана по регламентираните^^ 
правила, а именно новата цена да се формира, като се взема за база средната цена на едро_ 
на продукта, съгласно справката от САПИ ЕООД и процент надценка /отстъпка, съгласно 
офертата 
- посоченият продукт, чиято актуализация на цената се изисква не е с характеристиките на 
продукта, чиято цена се е изменила, съгласно справката за средна цена на едро от 
„САПИ" 
- искането за обосновка е постъпило след срока. В този случай актуализацията няма да 
влезе в сила за месеца, който следва, а за по- следващия месец, освен ако са налице и други 
основания за не приемане на искането. Искане за актуализиране на цените в понижение на 
цените от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се приема, независимо от датата на постъпването му 
в общината. 
- от представената справка от САПИ ЕООД не е категорично ясно, че изменението на 
цената се отнася за продукта, чието изменение на цената се изисква. Например посочено е 
хляб, без да се конкретизира грамажа, качеството, състава - бял, типов, пълнозърнест и т.н/ 
т.е продукта в справката на САПИ ЕООД, с който се обосновава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не е 
достатъчно определен, за да се направи категоричен извод за тъждество на продуктите. 



-исканата актуализация, противоречи на условията на проекта на договор или условията на 
документацията за обществената поръчка. 
-налице е липса на одобрение или отрицателно становище от директор/ите на съответните 
дирекции в структурата на които са включени звената, за които са предназначени 
доставките 
-ако данните от САПИ ЕООД, приложени към обосновката не са актуални с оглед периода, 
за който ще важи промяната. 
-при наличие на друго обстоятелство, което прави искането на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
необосновано. 
Чл. 16 ИЗПЪЛНИТЕЛЯ няма право да откаже актуализиране на цената при искане на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ придружено със справка от САПИ ЕООД. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да 
доставя продуктите на съответната структура по цени съобразени с данни на САПИ ЕООД 
за средните цени на едро, съгласно последната актуализация между страните. След 
актуализация ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ доставя по актуализираните цени до настъпване на нова 
актуализация по правилата регламентирани по- горе. 
Чл. 17 Плащането се извършва в срок посочен в договора след одобряване на фактурата, въз 
основа на доставени действителни количества и по цени на хранителните продукти, 
определени по реда посочен по- горе. 
Чл.18(1) Страните се съгласяват, че цените, формирани по правилата на документацията за 
обществената поръчка и настоящия договор се определят като максимални цени за 
доставка на хранителните продукти в обхвата на позицията. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да 
доставя на цени под определените от страните като максимални за целия срок на договора 
или през определени периоди от неговото действие. 
(2) Страните се съгласяват, че под неприемливи за пазарните условия цени ще се разбират; 
цени на стоки, включени в обхвата на съответната позиция, когато същите са по- високи от 
цените на същите стоки за същото качество при продажбата им на дребно. 
Чл.19(1) Страните се съгласяват, че ако цената, формирана по правилата на настоящия 
договор и определена от страните, като максимална цена е по- висока от цената на дребно 
за конкретния продукт със същото качество, цената за съответния продукт се намаля до _ _ 
цена близка до цената на същия продукт в търговската мрежа. 
(2) Ако цената за конкретен продукт, определена по правилата по- горе е по- висока от 
цената на дребно за конкретния продукт със същото качество и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ го 
доставя на неприемлива за пазарните условия цена, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ по предложение/ 
становище на директора/ите на съответните дирекции в структурата, на които са включени 
звената, за които са предназначени доставките, изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ доставка на 
приемливи цени. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ длъжен да актуализира цената, от деня следващ 
получаването на уведомяването. 

Ш. 2. ОПРЕДЕЛЯНЕ И АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕНИТЕ НА ХРАНИТЕЛНИТЕ 
ПРОДУКТИ (приложимо за обекти към дирекция ОМДС) 

Чл.19а (1) При промяна в цените на придобиване/производство, същите се одобряват 
предварително от Възложителя или негов представител, като за целта ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 



представя писмена обосновка за необходимостта от промяна в срок от една седмица преди 
да влезе в сила промяната. 
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да доставя стоките на цени, приемливи за пазарните 
условия. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да доставя хранителните продукти на цени, 
адекватни за сезона, като цените са не по - високи от цените на продуктите при продажбата 
им на дребно за същото качество. 
(3) Страните се съгласяват, че под „неприемливи за пазарните условия цени" ще се 
разбират: цени на стоки, включени в обхвата на съответната позиция, когато същите са по-
високи от цените на същите стоки за същото качество при продажбата им на дребно. 
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща по единични цени на видовете артикули, посочени подробно 
в ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и доказани с копия от данъчни фактури за доказване 
на цената на придобиване или калкулации за производство. 
Чл. 196(1) Страните се съгласяват, че ако цената, формирана по правилата на настоящия 
договор и определена от страните, като максимална цена е по- висока от цената на дребно 
за конкретния продукт със същото качество, цената за съответния продукт се намаля до 
цена близка до цената на същия продукт в търговската мрежа. 
(2) Ако цената за конкретен продукт, определена по правилата по- горе е по- висока от 
цената на дребно за конкретния продукт със същото качество и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ го 
доставя на неприемлива за пазарните условия цена, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ по предложение/ 
становище на директора/ите на съответните дирекции в структурата, на които са включени 
звената, за които са предназначени доставките, изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ доставка на 
приемливи цени. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ длъжен да актуализира цената, от деня следващ 
получаването на уведомяването. 

IV. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ 

Чл.20(1) При неизпълнение, респективно некачествено или несвоевременно изпълнение на 
задължения по договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ или друг негов представител, в това число и 
служител от съответната структура, има право да изисква съставянето на констативен _ 
протокол, подписан от лицето придружаващо доставката и представител от структурата на 
Община Велико Търново до която се доставя. 
(2) При отказ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или на лицето придружаващо доставката за подписване 
на констативен протокол за неизпълнение, същият се подписва от представител от 
структурата на Община В. Търново до която се доставя и двама свидетели и е годно 
доказателство за упражняване на правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срещу ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 
като неизправна страна по настоящия договор. 

Чл.21(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в размер на 100/сто/ 
лева в следните случаи: 
- при забава на доставката или при неспазване на предвидените в договора и предложени с 
офертата срокове или указани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 
- при доставка на хранителен/телни продукти с характеристики различни от заявените с 
заявката; 
- при доставка на храна/и с изтекъл срок на годност; 
- при доставка на храна/и негодни за консумация или с лошо качество; 



- при доставка на наранена/и стоки; 
- при доставка на храна/и, които не отговарят на санитарни, ветеринарно- санитарни, 
хигиенни и други норми, установени от действащото законодателство в Република 
България; 
- при доставка, нъсъобразена с настъпила актуализация на цени; 
- при отказ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или негови служители да подпишат протокол по чл. 20 от ^ 
договора; 
- при отказ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или негови служители да получат адресирана до 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ кореспонденция; 
- при неподменяне на стока/ стоки в случаите по чл. 22 от настоящия договор; 
- при неизпълнение на указание на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 
- за всяко отделно констатирано нарушение на договорните задължения; 
- за всяко отделно констатирано нарушение на поети задължения, съгласно офертата; 

(2)Неустойката се удържа от следващи плащания към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на база 
констативен протокол, съставен по реда на чл.20 от настоящия договор или се дължи от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в писмено определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок. При забава се дължи 
законна лихва върху сумата. 

Чл.22 При доставка на хранителни продукти с характеристики различни от заявените с 
заявката, или при доставка на храни с изтекъл срок на годност, или при доставка на храни 
негодни за консумация или с лошо качество, както и наранени стоки, както и при доставка 
на храни, които не отговарят на саьгитарни, ветеринарно- санитарни, хигиенни и други 
норми, установени от действащото законодателство в Република България, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ подменя в срока по чл. 1, ал.4 стоките и дължи неустойка в 
договорения размер. 

Чл.23 При системно неизпълнение на поетите с договора задължения ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
може да прекрати договора, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 10 % от ~ 
стойността на договора към момента на прекратяването в писмено определен от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок. При забава се дължи законна лихва върху сумата. Отделно от 
неустойката, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ има право да задържи гаранцията за изпълнение, респ. да 
упражни правата по банковата гаранция за изпълнение. 

Чл.24 В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ прекрати едностранно договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
може да търси неустойка в размер на 10% от стойността на договора към момента на 
прекратяването и/ или да задържи гаранцията за изпълнение. Неустойката се дължи от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в писмено определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок. При забава се дължи 
законна лихва върху сумата. 

Чл.25(1) Гаранцията за изпълнение на настоящия договор е съгласно обявлението за 
обществената поръчка. В случай на представена банкова гаранция със срок на валидност 
по- малък от срока на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава преди изтичане на срока 
й, да я поднови и да представи оригинал на нова банкова гаранция с условия, съгласно 



проведената процедура за обществената поръчка. При неизпълнение на това задължение 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ има право едностранно да прекрати договора. 
(2) Гаранцията за изпълнение ще бъде възстановена на Изпълнителя, респ. ще бъде 
върната банковата гаранция за изпълнение след приключване на договора, а при лошо, 
неточно и некачествено изпълнение или при липса на изпълнение - гаранцията не се 
възстановява, респ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ упражнява правата си по банковата гаранция. 
Отделно от гаранцията за изпълнение ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да търси и дължимите по 
договора неустойки. 
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора или упражнява 
правата по банковата гаранция за изпълнение, ако в процеса на неговото изпълнение 
възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд. Същата се 
освобождава след решаване на спора, ако решението е в полза на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен 
ако за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е налице друго основание да я задържи. 
(4) При прекратяване на договора поради неизпълнение или по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение или упражнява правата по банковата 
гаранция за изпълнение. 
(5) При неизпълнение или лошо изпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на този 
договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да задържи гаранцията за изпълнение или да упражни 
правата по банковата гаранция за изпълнение и/или може да търси дължимите по 
договора неустойки. 

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл.26 (1) Договорът може да бъде прекратен: 
1. по взаимно, писмено изразено съгласие на страните; 
2. при условията на договора и/или в предвидените в закона случаи; 
3. при констатирано неизпълнение на задължения от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с 

писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща дължимите поради 
забавеното или некачествено или друго неизпълнение неустойки в срок и по начин 
определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

4. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с писмено предизвестие, като заплаща 
действително извършените и приети доставки до момента на прекратяването. 

5. с писмено предизвестие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ако настъпят обстоятелства, 
които поставят ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в невъзможност да изпълнява задълженията си, в това 
число и ако не може или престане да отговаря на специфични изисквания за изпълнение 
на възложеното. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да задържи гаранцията за 
изпълнение. 

6. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯ доставя на 
цени неприемливи за пазарните условия. Страните се съгласяват, че под „неприемливи за 
пазарните условия цени" ще се разбират: цени на стоки, включени в обхвата на съответната 
позиция, когато същите са по- високи от цените на същите стоки за същото качество при 
продажбата им на дребно. 
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7. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай, че ако поради промяна на 
обстоятелствата договора стане икономически неизгоден за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(2) Договорът се прекратява с изтичане на срока на договора и изплащане на последната 
дължима към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ сума за изпълнение на възложеното с този договор; 
(3)Възложителят извършва окончателното плащане по договор за обществена поръчка, за 
който има сключени договори за подизпълнение, след като получи от изпълнителя 
доказателства, че е заплатил на подизпълнителите всички работи, приети по реда на 
настоящия договор. 
(4) Възложителят приема изпълнението на дейност по договора за обществена поръчка, за 
която изпълнителят е сключил договор за подизпълнение, в присъствието на изпълнителя и 
на подизпълнителя. 

Чл.27(1)При прекратяване на договора поради неизпълнение или по вина на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да задържи гаранцията за изпълнение или да 
упражни правата по банковата гаранция за изпълнение, независимо от удържаните или 
дължимите до този момент неустойки. 
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали или прекрати предсрочно договора когато 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпадне в състояние на неплатежоспособност, съответно срещу него е 
открито производство на несъстоятелност или е в процес на преобразуване, които 
обстоятелства могат да застрашат изпълнението на настоящият договор. Същите права 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има и ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ престане да отговаря на изискванията на 
ЗОП, съгласно тръжната документация. 

Чл. 28 Договорът може да се прекрати едностранно от Възложителя в случай, че 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отказва да доставя при съобразяване с изпратените му актуализирани 
максимални цени или след писмено уведомяване по чл. 19, ал.2 и чл. 196, ал.2 откаже да 
доставя на цени, приемливи за пазарните условия или продължи да доставя хранителни 
стоки на неприемливи цени. В този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
неустойка в размер на 10 % от стойността на договора към момента на прекратяването 
Неустойката се дължи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в писмено определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок. 
При забава се дължи законна лихва върху сумата.Отделно от дължимата неустойка 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да задържи гаранцията за изпълнение, респ. да упражни правата 
по банковата гаранция за изпълнение. 

VL ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл.29 За всеки спор относно съществуването и действието на сключения договор или във 
връзка с неговото нарушаване, включително спорове и разногласия относно 
действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, 
както и за всички въпроси, неуредени в този договор се прилага Търговския закон и Закона 
за задълженията и договорите. При непостигане на съгласие спорът се отнася за решаване 
пред компетентния съд. 



Чл.ЗО Нищожността на някоя от клаузите на договора или на допълнително уговорените 
условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло. 

Чл.31 Кореспонденцията между страните се води на посочените в настоящият договор 
адреси. При промяна на адреса всяка една от страните е длъжна да уведоми писмено 
другата страна за новият си адрес, в противен случай неприета или върната 
кореспонденция, ще се счита за приета и за страните ще настъпят последиците при приета 
кореспонденция. 

Неразделна част от н^тоящият договор е представената оферта от Изпълнителя. 

Този 
от страните 

ВЪЗЛОЖИ 
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Този договор се изгреви и подййса в два еднообразни екземпляра - по един за всяка 
I I / 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕ^'*^^ 
•1 I 

Кмет на Община В е т л к ^ ъ р н о ^ ! 

Съгласували: 

Десислава Йонкова 
|1,иректор на Дирекция ,,П|)авна" 

Надя Петрова: 
Директор ДиоЬкийя ОСОП 

/ 

Росица Тодо{Зова Димитрова 
Директор СДЗ 

Анка Ганева 
Главен счетоводител ЦСУ 

Пенка Игнатова » 
Директор на дирекция ON^ДС 

I L Л « • 
Павлинка Калбанова 
Главен счетоводител в дирекцкя 'ОМДС 

blagovesta
Typewritten Text
Заличена информация на основание чл. 22б, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 23 от ЗЗЛД!




