Събиране на оферти с обява по реда на чл. 20, ал. 3 от ЗОП
„Доставка на закуски за
учениците от І-ви до ІV-ти клас на СУ „Христо Ботев“”, гр. Русе
ОБРАЗЕЦ № 1

ОФЕРТА
От ................................................................................................................................................
(наименование на участника)
и подписано от ....................................................................................................................
(трите имена и ЕГН)
в качеството му на ..............................................................................................................
(на длъжност)
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
Заявявам, че желая да участвам в избора на изпълнител на горепосочената поръчка при
условията, обявени в документацията за участие и приети от нас.
Тази оферта е валидна за срок от 60 /шестдесет/ календарни дни от крайния срок за
получаване на оферти.
Представлявания от мен участник предлага закуски, съобразени с нормативните
изисквания и изискванията на Възложителя и представям описание на закуските, които се
задължавам да доставям в изпълнение на поръчката.
Приемам представлявания от мен участник да доставя ежедневно в СУ „Христо
Ботев“– гр. Русе, съобразно изискванията на Възложителя, закуски, съдържащи
висококачествени, пълноценни и безопасни храни за срока на договора, ако поръчката бъде
възложена на нас.
Предлагам следния срок за реакция след рекламация при установяване на липси или
некачествени храни/хранителни продукти, които не отговарят на нормативните изисквания,
техническите спецификации и договорните условия:
.......................................................................................................................................................
*Срокът за реакция след рекламация се посочва в минути и да е не по-кратък от пет минути
Заявявам, че ще ползвам/няма да ползвам подизпълнители:
Приемам изцяло приложения в документацията проекто-договор за възлагане на
обществената поръчка.
Заявявам, че при сключване на договор изцяло се обвързвам с подадената от мен
оферта.
Към настоящата оферта прилагам следните документи, съгласно изискванията на Възложителя:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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Дата, ..............................

ПОДПИС И ПЕЧАТ: ................................
ОБРАЗЕЦ № 2

Д Е К Л А Р А Ц И Я
по чл. 54, ал. 1, т. 1 - 5 и 7 от ЗОП
Долуподписаният/Долуподписаните
.......................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………
/три имена, ЕГН, номер на лична карта, дата и място на издаване/
в качеството си на …......................................................................................................................
/изписва се в какво качество се подава декларацията – съгласно чл. 97, ал. 6, от ППЗОП/

на ................................................................................................................................................
със седалище и адрес на управление: .....................................................................................
с ЕИК (съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър) или БУЛСТАТ (съгласно чл. 3, ал. 1,
т. 6 от Закона за регистър БУЛСТАТ) …………………………
ДЕКЛАРИРАМ:
І. Във връзка с липсата на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП:
1.1. Не съм осъден с влязла в сила присъда, за:
а) тероризъм по чл. 108а от Наказателния кодекс;
б) трафик на хора по чл. 159а – 159г от Наказателния кодекс;
в) престъпление против трудовите права на гражданите по чл. 172 от Наказателния
кодекс;
г) престъпление против младежта по чл. 192а от Наказателния кодекс;
д) престъпления против собствеността по чл. 194 – 217 от Наказателния кодекс;
е) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;
ж) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система по
чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;
з) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;
и) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;
й) престъпление против околната среда по чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс.
1.2. Осъждан съм с влязла в сила присъда, но съм реабилитиран за следното
престъпление, посочено в т. 1.1: .....................................................................................................
(в случай, че лицето не е осъждано – попълва НЕ на празното място)
2.1. Не съм осъден с влязла в сила присъда, за престъпление, аналогично на тези по
т. 1.1, в друга държава членка или трета страна.
2.2. Осъждан съм с влязла в сила присъда, за престъпление, аналогично на тези по
т. 1.1, в друга държава членка или трета страна, но съм реабилитиран за следното
престъпление, посочено в т.1.1: ........................................................................................................
(в случай, че лицето не е осъждано – попълва НЕ на празното място)
3. Не е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.
ІІ. Във връзка с липсата на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 5 ЗОП:
1. Представляваният от мен участник:
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1.1. Няма задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на
чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към
държавата или към общината по седалището на Възложителя и на представлявания от мен
участник или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно
законодателството на държавата, в която представлявания от мен участник е установен,
доказани с влязъл сила акт на компетентен орган.
1.2. Има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на
чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към
държавата или към общината по седалището на Възложителя и на представлявания от мен
участник или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно
законодателството на държавата, в която представлявания от мен участник е установен,
доказани с влязъл сила акт на компетентен орган.
..................................................................................................................................................
*(В случай, че лицето има задължения – попълва ИМА на празното място.*
В случай, че лицето няма задължения – попълва НЕ на празното място).
2. За представляваният от мен участник не е налице неравнопоставеност в случаите по
чл. 44, ал. 5 от ЗОП.
3. Представляваният от мен участник не е представил документ с невярно съдържание,
свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на
критериите за подбор.
4. Представляваният от мен участник е предоставил изискващата се информация,
свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на
критериите за подбор.
При промени в декларираните обстоятелства се задължавам да уведомя възложителя в
тридневен срок от настъпването им.
Известна ми е отговорността по чл. 313 от НК за невярно деклариране на
обстоятелства, изискуеми по силата на закон.
................................ г.
(дата на подписване)

Декларатор: .......................................
(подпис и печат)

Забележка:
 Съгласно чл. 97, ал. 6, от ППЗОП, декларацията за липсата на обстоятелствата по
чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 ЗОП се подписва от лицата, които представляват участника. Когато
участникът се представлява от повече от едно лице, декларацията за обстоятелствата по
чл. 54, ал. 1, т. 3 - 5 ЗОП се подписва от лицето, което може самостоятелно да го
представлява.
* Участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1, има право да представи
доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки
наличието на съответното основание за отстраняване. За тази цел участникът може да
докаже, че:
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1. е погасил задълженията си по чл. 54, ал. 1, т. 3, включително начислените лихви
и/или глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени или са по акт, който не е
влязъл в сила.
2. е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички вреди,
настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение;
3. е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е съдействал
на компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, технически, организационни и
кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови престъпления или нарушения.*
 Съгласно § 2, т. 21 от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените
поръчки „Конфликт на интереси" е налице, когато възложителят, негови служители или
наети от него лица извън неговата структура, които участват в подготовката или
възлагането на обществената поръчка или могат да повлияят на резултата от нея, имат
интерес, който може да води до облага по смисъла на чл. 2, ал. 3 от Закона за
предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и за който би могло да се приеме,
че влияе на тяхната безпристрастност и независимост във връзка с възлагането на
обществената поръчка.


Община по седалището на Възложителя е Община Русе.
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ОБРАЗЕЦ №3

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ
„ДОСТАВКА НА ЗАКУСКИ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ПЪРВИ ДО ЧЕТВЪРТИ КЛАС НА
СУ „ХРИСТО БОТЕВ", ГРАД РУСЕ"
1. Наименование на участника ………………………………………….……………………….…..
2. Координати:
Адрес ………………………………………………………………………………………….
Телефонен номер …………………………………………………………………………….
E-mail …………………………………………………………………………………………
3. Лице, представляващо участника:…………………………….…………………………………….
(трите имена)

……………………………………….……

…………………………………………..

(данни по документ за самоличност)

(длъжност)

4. Лице за контакти:………………………………………………………………………………….
(трите имена)
……………………………………….…………………….…………………………………………..
(длъжност)
Телефон/факс/е-mail …………………………………………………………………………………
5. Обслужваща банка………………………………………………………………………………
(наименование на обслужващата банка)
……………………………………….…………………….…………………………………………..
(адрес на банката)
……………………………………….…………………….…………………………………………..
(IBAN сметка, BIC код на банката)
Титуляр на сметката ……………….…………………………………………………………………

Дата………………

Подпис и печат: ……………………
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ОБРАЗЕЦ № 4

СПИСЪК НА ИЗВЪРШЕНИТЕ ДОСТАВКИ ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
за 2017, 2018 и 2019 година
№
по
ред

Предмет на договора

Възложител
/наименование,
адрес, телефон/

Дата на
сключване
и срок на
договора

Стойност на
договора

1.
2.
3.
4.
5.

Наясно съм, че за деклариране на невярна информация нося отговорност по реда на чл.313 НК.

Дата, ..............................

ПОДПИС И ПЕЧАТ: ................................
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ОБРАЗЕЦ № 5

СПИСЪК ДЕКЛАРАЦИЯ
За собствените или наети транспортните средства за изпълнение на доставката

Долуподписаният/ата ……………………………………………………………………………………
в качеството ми на …...…………………………………………………………………..………………
(посочете длъжността)
на …………………………………………………………………..…………………………………
(посочете фирмата, която представлявате)

ДЕКЛАРИРАМ, че за изпълнението на поръчката разполагам с:
№
по
ред

Автомобил

Рег.номер

Удостоверение
от ОДБХ №

Основание за
ползване
(собствено/наето)

Забележка: При отбелязване на НАЕТО транспортно средство, участникът трябва да приложи
заверено копие от талона на автомобила.

Дата………………

Декларатор:

………………………
/подпис /
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ОБРАЗЕЦ № 6

СПИСЪК ДЕКЛАРАЦИЯ
За наличните собствени или наети обекти вписани в Регистъра на обектите за
производство и търговия с храни
Долуподписаният/ата ……………………………………………………………………………………
в качеството ми на …...…………………………………………………………………..………………
(посочете длъжността)
на …………………………………………………………………..…………………………………
(посочете фирмата, която представлявате)

ДЕКЛАРИРАМ, че за изпълнението на поръчката разполагам с:
№
по
ред

Адрес на обекта, категория обект

Основание за
ползване
(собствено/наето

Удостоверение
от ОДБХ №

Забележка: При отбелязване на НАЕТ обект, участникът трябва да приложи заверено копие от
договора за наем на този обект, при спазване изискванията на Регламент 2016/679 /Общ регламент
относно защитата на данните/.

Дата………………
………………………

Декларатор:
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ОБРАЗЕЦ № 7

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Долуподписаният /ата/ ..............................................................................................................,
(собствено, бащино, фамилно име)
с ЕГН: ................................, притежаващ л.к. № ........................, издадена на ......................,
от ...................., с постоянен адрес: гр.(с) ......................................., община ........................,
област ........................................, ул. .........................................................................................,
тел. ...................................., факс ................................., е-mail .................................................,
в качеството си на .....................................................................................................................,
(длъжност)

на .................................................................................................................................................,
(наименованието на участника/подизпълнителя – юридическо лице)

С настоящата оферта предлагам следната цена за доставка на един брой
закуска:…………………словом……………....………………………………….. без ДДС

Общата стойност за изпълнение на настоящата поръчка е ……………...................
/словом…………………………………………………………………………./

без

ДДС

или ................................/словом…………………………………………………/ лв. с ДДС.

*Забележка: Прогнозното количество се посочва от Възложителя съобразно
изискванията за седмични доставки и периода на доставка, същото е ориентировъчно
за участниците и се използва само за целите на оценяването.
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Дата..............................

ПОДПИС И ПЕЧАТ: .............................

ОБРАЗЕЦ № 8

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ И АСОРТИМЕНТНА ЛИСТА
Долуподписаният /ата/ ..............................................................................................................,
(собствено, бащино, фамилно име)
с ЕГН: ................................, притежаващ л.к. № ........................, издадена на ......................,
от ...................., с постоянен адрес: гр.(с) ......................................., община ........................,
област ........................................, ул. .........................................................................................,
тел. ...................................., факс ................................., е-mail .................................................,
в качеството си на .....................................................................................................................,
(длъжност)

на ................................................................................................................................................,
(наименованието на участника/подизпълнителя – юридическо лице)

С настоящата оферта предлагам асортиментна листа, която да отговаря на следните
условия:
І. Доставяните закуски трябва да отговарят на следните изисквания:
1. Храните да се произвеждат и доставят от обекти, регистрирани по чл. 12 от
Закона за храните.
2. Производството, опаковането, етикетирането и транспорта на храните да са в
съответствие с изискванията на:
- Закона за храните
- Регламент (ЕО) 852/2004 относно хигиената на храните
- Регламент (ЕО) 1935/2004 на Европейския парламент относно материалите и
предметите предназначени за контакт с храни;
- Регламент (ЕС) 1169/2011 на Европейския парламент относно предоставяне на
информация за храните на потребителите;
- Наредба № 1 от 26 януари 2016 г. за хигиената на храните на Министерство на
земеделието и храните за хигиената на храните;
- Наредба № 2 от 23 януари 2008 г. за материалите и предметите от пластмаси,
предназначени за контакт с храни;
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- Наредба № 5 от 09 февруари 2005 г. за определяне на максимално допустимите
количества на някои замърсители в храните;
- Наредба № 1/23.01.2018 г. на Министерството на здравеопазването за
физиологичните норми на хранене на населението;
- Наредба № 8 /04.12.18г. 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 организиране на мероприятия за деца и ученици;
- Наредба № 37 от 21.07.2009 г. на Министерство на здравеопазването за
здравословното хранене на учениците;
- Наредба № 16 от 28 май 2010 г. за изискванията за качество и контрол за
съответствие на пресни плодове и зеленчуци
- Доставяните закуски трябва да бъдат приготвяни съгласно сборника рецепти за
ученическо столово хранене, одобрен с писмо № 74-01-73/28.06.2012 г. на
Министерство на здравеопазването и да се спазват изискванията за съответната
възрастова група на учениците;
3. Храната да се приготвя в деня на доставката и. Не се допуска предлагане на храна
от предишния ден.
4. Предлагането следва да се осъществява двуразово за деня, т.е. за I–ва и II-ра
смяна;
Раздаването на закуските на учениците следва да се извършва до 9:00 ч. за първа
смяна и до 14:00 часа за втора смяна.
5. Закуските задължително да са предварително пакетирани в индивидуални
опаковки, отговарящи на нормативните изисквания и етикетирани и маркирани
съгласно Регламент (ЕС) 1169/2011 на Европейския парламент относно предоставяне
на информация за храните на потребителите и Наредба за изискванията за
етикетирането и представянето на храните, приета с ПМС № 383 от 2014 г. не се
допускат храни с нарушена цялост на опаковката и храни, които са с признаци на
развала, както и храни с изтекъл срок на трайност.
6. Закуските да са произведени по Технологична документация в която да е видно,
че суровините от които се приготвят, изпълняват изискванията на Наредба №
8/04.12.2018 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 организиране на мероприятия за деца и ученици;
7. Обектът, в който се произвеждат храните да притежава разработена и внедрена
НАССР система за управление безопасността на храните и да води и представя при
поискване на записи и документи, които да доказват пълно и точно влагането на
изброените в етикета съставки.
8. При транспортирането да се спазват изискванията на приложение ІІ, глава ІV на
Регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския парламент относно хигиената на храните
(ОВ L 139, 30.04.2004 г.)
9. При установяване на доставена храна, която не отговаря на настоящата
техническа спецификация и на договорните условия директорът на училището
(Възложител) има право да направи рекламация.
10. Всяка доставка задължително да бъде придружена с писмена декларация за
съответствие, в която изпълнителят декларира, че храната е приготвена при спазване на
нормативните изисквания. Декларацията да съдържа задължително и следния текст:
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Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на
наказателна отговорност, съгласно чл. 313 от наказателния кодекс.

ІІ. Асортиментна листа
№

Вид закуска

Грамаж

1

Кашкавалка

120 гр.

2

Асорти

120 гр.

3

Кифла с мармалад

120 гр.

4

Хамбургер с шунка и кашкавал

120 гр.

5

Софийска баница

120 гр.

6

Сандвич с пълнозърнест хляб, пилешко филе и зеленчуци

120 гр.

7

Тутманик

120 гр.

8

Лодка с колбас и кашкавал

120 гр.

9

Козуначна кифла

120 гр.

10

Маруся

120 гр.

11

Сиренарка

120 гр.

12

Хамбургер с пилешко роле и кашкавал

120 гр.

13

Пълнозърнесто рогче със сирене

120 гр.

14

Сандвич с колбас и кашкавал

120 гр.

15

Милинка

120 гр.

16

Кифла с крем

120 гр.

17

Език с шунков салам

120 гр.

18

Студен сандвич с масло и кашкавал

120 гр.

19

Затворена пица с шунка и зеленчуци

120 гр.

20

Варен геврек

120 гр.

Дата..............................

ПОДПИС И ПЕЧАТ: .............................
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ОБРАЗЕЦ № 9

ДЕКЛАРАЦИЯ*
Долуподписаният (-ната) ...........................................................................................................
с лична карта № ........................................, издаден на ...........................от МВР ................ ,
с ЕГН ........................... в качеството ми на ..............................................................................
(посочете длъжност)

на ..............................................................................................................................................
(посочете фирмата на участника)

Д Е К Л А Р И Р А М, че:
приемам условията в проекта на договора, приложен в документацията.

Дата..............................

*

Декларатор:

Настоящата декларация се попълва задължително от представляващия участника по регистрация.

.............................
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ОБРАЗЕЦ № 10

П Р О Е К Т

Н А Д О Г О В О Р

ЗА ДОСТАВКА НА ЗАКУСКИ
Днес…………………………………..2019 год. в град Русе, между
1.СУ „Христо Ботев", град Русе, с адрес ул."Александровска" № 3, ЕИК/БУЛСТАТ:
000523989, представлявано Теодор Коцев - Директор и от Надежда Раднева - Главен
счетоводител,
наричан по-нататък ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна и
2.…………………………………………….с управител: …………………………….
………………….……., ЕГН ……………………. със седалище и адрес на управление:
…………………………………………………………………ЕИК ………………………….
наричан по-нататък ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна, на основание на основание чл.
194, ал. 1, във връзка с чл. 112, ал. 1 от ЗОП от Закона за обществените поръчки, се

сключи настоящият договор за следното:

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1. 1.1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши
„Осигуряване на закуски за учениците от първи до четвърти клас на СУ „Христо
Ботев", град Русе", описани съгласно Техническата спецификация – Приложение № 9 и
Ценовото предложение – Приложение № 7
1.2 Доставките се извършват периодично пет дни в седмицата от понеделник до петък
включително, когато са учебни.
1.3. Доставките се извършват два пъти на ден – сутрин за учениците от първа смяна до
9,00 ч. и следобед – за учениците от втора смяна до 14,00 ч.
ІІ. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 2. Срокът за изпълнение на поръчката е от 06.01.2020 г. до 23.12.2020 г.
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ІІІ. СТОЙНОСТ НА ДОГОВОРА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл. 3. Изпълнителят приготвя и доставя на Възложителя закуски на цената за единична
бройка, предложени в ценовата му оферта, неразделна част от настоящия договор, като
стойността

на

настоящия

договор

не

следва

да

надвишава

сумата

от

………………………………….. лв. без ДДС.
(1) С оглед спецификата на предоставената услуга – неизвестен предварително
точен брой закусващи ученици, то общата стойност на договора ще се променя с
оглед този показател, като окончателното определяне ще става на база реално
предоставени закуски и по реда, описан в този договор.
(2) При евентуално преустановяване на получаваната субсидия съгласно
разпоредбите на чл. 12 и чл. 13 от НАРЕДБА за финансирането на институциите в
системата на предучилищното и училищното образование, обн. - ДВ, бр. 81 от
10.10.2017 г. и приета с ПМС № 219 от 05.10.2017г. за осигуряване и разпределяне
средствата за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в детските
градини и училищата и на учениците от I до IV клас, договорът се счита за прекратен
по независещи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ПРИЧИНИ.
Чл. 4. Всички разходи, надвишаващи договорната стойност, са за сметка на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл. 5. В договорната стойност са включени всички необходимо-присъщи разходи
(вложени продукти, заплати и осигуровки, транспорт и поддръжка, ел.енергия, вода,
консумативи, такси, лицензи, разрешителни). Предлаганата цена е окончателна.
Същата не подлежи на промяна.
Чл. 6. Плащането ще се извършва в лева по банков път, в срок до края на месеца,
следващ отчетния, срещу издаден счетоводен документ. Фирмата изпълнител издава
фактура за извършената услуга в срок до 5-то число на месеца, следващ отчетния.
Първичният документ следва да съдържа всички необходими реквизити, съгласно
Закона за счетоводството.
Плащанията се извършват от Възложителя с платежно нареждане по банковата сметка
на Изпълнителя:
IBAN - ………………………………….
BIC - …………………………………….
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При банка .............................................................
V. МЯСТО И СРОКОВЕ ЗА ДОСТАВКА
Чл. 7. (1) Закуските ще бъдат доставяни до СУ „Христо Ботев“, град Русе,
ул.“Александровска“ № 3.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва:
- да доставя закуските в 09:00 часа на съответния ден за първа смяна и до 14.00 часа
за втора смяна и да ги раздава по класните стаи на класовете срещу подпис от
класния ръководител
(3) при необходимост от корекция на количеството или качеството на закуските,
Изпълнителят се задължава да отстрани несъответствието в срок ………………….
минути (представляващ срок на реакция за отстраняване на установени несъответствия
съгласно подадената оферта за изпълнение на поръчката от изпълнителя) и да достави
нужното количество закуски със съответното качество.
При неизпълнение на това задължение повече от два пъти, независимо от времевото
разстояние между тях, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати настоящия договор
едностранно и без предизвестие
VІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл. 8. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
1. да доставя закуските при спазване изискванията за хигиена, качество и енергийна
стойност на храната, както и разнообразие на видовете закуски, съобразно нормите за
хранене на ученици;
2. да спазва грамажа на закуските, вкусовите качества и технологичните изисквания за
предоставянето им на учениците в добър външен вид;
3. да доставя закуските, съгласно изискванията на договореното меню;
4. да доставя всеки учебен ден закуските в сроковете, посочени в чл. 10;
5. да доставя закуски съобразно броя на учениците присъстващи по дневник за деня;
6. да осигури лице, което да извършва разнос на закуските до всяка стая на училището,
където има хранещи се ученици, като същото лице следва да предаде закуските на
учителя в съответната стая срещу подпис.
7. да доставя храната в индивидуални опаковки за еднократно ползване
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8. да доставя готовите закуски със собствен транспорт, който следва да отговаря на
хигиенните изисквания за транспорт на хранителни продукти.
9. да доставя всяка партида закуски, придружена с документ, удостоверяващ произхода
на закуските, и документ за качество и безопасност.
10. да спазва менютата за всяка седмица, като повтаря изпълнението им през 4 /четири/
седмици;
11. в края на всеки месец, съвместно с представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, да изготвят
протоколи, отчитащи броя на реализираните закуски, които протоколи се подписват от
двете страни. Тези протоколи са задължително основание за издаване на счетоводен
документ и извършване на плащане по реда на раздел III.
12. да уведомява незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникването на технологични
проблеми, които биха довели до промяна на уговореното меню.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира качеството на храната, предмет на договора.
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ

има право да получи уговорената цена, съгласно условията

на този договор.
(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да наема подизпълнители
(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за качественото и в срок изпълнение
на дейностите, за които е ангажирал подизпълнители.
VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл. 9. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

да приема храната чрез класните

ръководители, които проверяват количеството и качеството на приетата храна и правят
рекламации при необходимост
(2). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да извършва контрол за качеството на закуските,
вложените продукти по калкулация и спазване на поетите с договора ангажименти и
изискванията за здравословно, рационално и диетично хранене чрез упълномощени за
целта лица.
VІІІ. ОТГОВОРНОСТ, НЕУСТОЙКИ И САНКЦИИ
Чл. 10.(1) При забава на всяка отделна доставка до:
а) 30 (тридесет) минути, след изтичане на крайните часове, посочени в чл.10, ал. 2, т.1
и 2 от договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 1
% /един/ процент от дължимата сума.
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б) 60 (шестдесет) минути, след изтичане на крайните часове, посочени в чл. 10, ал.2, т.
1 и 2 от договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на
2 % на час от дължимата сума, но не повече от 20 % /двадесет/ процента от стойността.
(2) Неустойките по точки а) и б) се начисляват от часа. Следващ крайния час, посочен в
чл. 10 от договора.
(3)При несъответствие на доставяните закуски с изискванията на договорените
менюта, Наредба № 23/19.07.2005 г. за физиологичните норми за хранене на
населението, Наредба № 37 от 21 юли 2009 г. за здравословно хранене на учениците и
Наредба № 9 от 16 септември 2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и
качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата и неспазване на
срока по чл. 10, ал. 1, т. 3 от настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на стойността на този вид доставяни закуски
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право и на обезщетение за претърпени вреди, когато не
надхвърлят размера на договорената неустойка.
Чл. 11. При неизпълнение на задължението си за плащане в договорените срокове по
настоящия договор по вина на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, той дължи неустойка в размер на
законната лихва от деня на забавата.
ІХ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 12. До прекратяване на договора се стига, при настъпване на една от следните
причини:
12.1.Изтичане срока на договора.
12.2. Неспазване клаузите на договора с едноседмично предизвестие отправено
от изправната до неизправната страна
12.3. В случаите на чл.10, ал.З и ал.4, незабавно от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,
при упражняване на правото за прекратяване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
12.4. По взаимно съгласие.
При напълно преустановяване на субсидията по чл. 12 и чл. 13 от НАРЕДБА за
финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното
образование, обн. – ДВ, бр. 81 от 10.10.2017 г. и приета с ПМС № 219 от 05.10.2017г.
12.5. При писмено предизвестие на една от страните по договора със срок не помалък от 1 месец.

Събиране на оферти с обява по реда на чл. 20, ал. 3 от ЗОП
„Доставка на закуски за
учениците от І-ви до ІV-ти клас на СУ „Христо Ботев“”, гр. Русе
X. ДРУГИ УСЛОВИЯ
Чл. 13. Изпълнителят поема за своя сметка всички вреди, нанесени на трети лица по
време на изпълнението.
Чл. 14. Неустойките и санкциите, вредите и пропуснатите ползи по този договор се
събират съгласно ЗЗД и Гражданския процесуален кодекс при спазване на
разпоредбата на т.7 от настоящия договор.
Чл. 15. Възникналите спорове по тълкуване и/или изпълнение на настоящите
договорености, които не могат да бъдат решени чрез взаимно споразумение и/или
добра воля се решават чрез Съда.
Забележка: Средствата, с които се осигурява доставка на закуски се определят според
разпоредбите на чл. 12 и чл. 13 от НАРЕДБА за финансирането на институциите в системата на
предучилищното и училищното образование, обн. - ДВ, бр. 81 от 10.10.2017 г. и приета с ПМС № 219 от
05.10.2017г. и се определят за всяка финансова година. При промяна на сумата предвидена от МС за
съответната финансова година, Възложителят си запазва правото да промени цената на настоящия
договор, при евентуално преустановяване на получаваната субсидия съгласно наредбата за фанансиране
на институциите в системата на предучилищното и училищно образование,

договора се счита за

прекратен по независещи от Възложителя, или Изпълнителя причини.

Настоящият договор се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за
всяка от страните.
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
СУ „Христо Ботев" – Русе
Директор:

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Управител:
…………………………………..

Теодор Коцев
Гл .счетоводител
Надежда Раднева

