договор

№ ....ч...

"

Днес,Й^ 05.2017 год. в град Камено, на основание проведена процедура по
възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Периодични
доставки на хранителни продукти за нуждите на Община Камено, по обособени
позиции, както следва: Обособена позиция № 1- ’’Д оставка на хранителни продукти за
нуждите на дейност „ СУП - Социални услуги и подпомагане ” при Община Камено
Обособена позиция № 2 - ’’Д оставка на хранителни продукти за нуждите на дейност
„Просвета” при Община Камено”, по отношение на Обособена позиция № 2 ’’Доставка на хранителни продукти за нуждите на дейност „Просвета” при
Община Камено”, се сключи настоящия договор между:
ОБЩИНА КАМЕНО, Дейност „Просвета”. с адрес на управление: гр. Камено,
ул. „Освобождение” № 101, ЕИК 0000570010139, представлявана от Кмета на община
Камено - Жельо Вардунски и Красимира Николова - Главен счетоводител, наричана
по-долу КУПУВАЧ от една страна
и
„АЛЕН МАК 2002” ООД, ЕИК 102812364, със седалище и адрес на управление
в гр. Бургас, ж.к. ‘Изгрев”, бл.44, вх.2, ет.6, ап.17, представлявано от Управителя Явор
Георгиев Димитров, наричано по-долу - ПРОДАВАЧ, на основание чл.112, ал.1 от
Закона за обществените поръчки (ЗОП) и влязло в законова сила Решение № РД-09183/05.04.2017 год. на Кмета на Община Камено, се подписа настоящия договор за
следното:
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл.1./1/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯ приема да осъществи
обществена поръчка с предмет: „Периодични доставки на хранителни продукти за
нуждите на Община Камено, по обособени позиции, както следва: Обособена позиция
№ 1- ’’Д оставка на хранителни продукти за нуждите на дейност „СУП - Социални
услуги и подпомагане ” при Община Камено Обособена позиция № 2 - ’Доставка на
хранителни продукти за нуждите на дейност „Просвета” при Община Камено”, по
отношение на Обособена позиция № 2 - ’’Доставка на хранителни продукти за
нуждите на дейност „Просвета” при Община Камено”.
/2/ Поръчката се изпълнява чрез периодични доставки на хранителни продукти по
заявки, а Възложителят ще заплати на Изпълнителя доставените количества
хранителни продукти, по цени, съгласно ценовото предложение, неразделна част от
договора.
II. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл.2. Срокът за изпълнение на договора е в размер на 1 (една) календарна
година считано от сключването му.
III. КАЧЕСТВО
Чл.З. Доставените храни трябва да отговарят на изискванията за качество,
количество и вид на Закона за храните и Регламент №178/2002 от 28.01.2002г. за
установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на
храните, както и с цялата действаща нормативна уредба в националното и европейско
законодателство относно производството, преработката и търговията с хранителни
продукти.
Чл.4. Изисквания към продуктите:

1. Предлаганите артикули трябва да бъдат в добър търговски вид, като всеки
доставен продукт ще бъде в срок на годност и да отговарят на изискванията на Закона
за храните и Регламент №178/2002 от 28.01.2002г., за установяване на общите
принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, както и останалото,
действащо законодателство;
2. Остатъчният срок на годност на хранителните продукти към датите на
доставка трябва да бъде не по-малък от 75 %;
3. Доставяните храни да са екстра или първо качество;
4. Не се допускат храни с признаци на развала и изтекъл срок на годност;
5. Съгласно чл.4а, ал.4 и чл.19б, ал.2 от Закона за храните се забранява в храни,
използвани в детското хранене да се влагат продукти и съставки, които се състоят или
съдържат генетично модифицирани организми (ГМО);
6. Хлябът трябва да бъде произведен по утвърден стандарт;
7. Предлаганият хляб и тестени изделия да са с ниско съдържание на мазнини,
сол и захар;
8. Мляното месо да е с ниско съдържание на мазнини (не повече от 12,5% от
общата маса и съдържание от 1,5% от сухото вещество);
9. Месните продукти да са с намалено съдържание на мазнини;
10. Свинското месо да отговаря на изискванията на Регламент №853/2004;
11. Месото от птитти и птичи разфасовки да отговарят на изискванията на
Регламент №853/2004 и Регламент №543/2008;
12. Консервираните месни продукти да не съдържат консерванти, оцветители и
да са с ниско съдържание на сол;
13. Предлаганите мляко и млечни продукти да са без растителни мазнини;
14. Прясното пастьоризирано мляко трябва да е произведено от сурово мляко,
отговарящо на изискванията на Регламент №853/2004;
15. Пресните плодове и зеленчуци трябва да отговарят на изискванията за
качество в съответствие с изискванията на общия и специфичните стандарти за
предлагане на пазара;
16. Не се допускат пресни плодове и зеленчуци, съдържащи остатъчни
количества пестициди и нитрати над максимално допустимите стойности;
17. Кореноплодните зеленчукови култури трябва да отговарят на изискванията
на общия стандарт за предлагане на пазара на пресни плодове и зеленчуци;
18. Стерилизираните зеленчуци да са с ниско съдържание на мазнини и сол, а
стерилизираните плодове с ниско съдържание на захар, без синтетични подсладители,
оцветители и консерванти;
19. Не се допуска предлагане на плодови конфитюри със съдържание на
добавена захар над 50%;
20. Плодовите и плодово-зеленчуковите нектари да са със съдържание на монои дизахариди до 20%;
21. Не се приемат зърнени храни и храни на зърнена основа с признаци на
видимо плесенясване, с наличие на складови вредители и/или следи от тяхната дейност;
22. Пълнозърнестите продукти да са произведени в съответствие с показателите,
заложени в ТД на производителя, без оцветители;
23. Варивата да са здрави, цели, чисти, без чужди вещества, без вредители и
увреждания от вредители, без неспецифичен мирис и вкус и с цвят характерен за
продукта;
Чл.5. Изисквания за опаковане на хранителните продукти:
1.
Опаковките на храните не трябва да създават възможности за замърсяването
им или за преминаването в тях на чужди и опасни за здравето на потребителя вещества;

опаковката на предварително пакетираните храни трябва да са изпълнени така, че да не
позволяват промяна на храната;
2. При установяване на нарушение на целостта на опаковката хранителните
стоки не се приемат от производителя/доставчика/;
3. Стоките трябва да са етикетирани на български език, не се допускат
обозначения на етикета, които заблуждават потребителя по отношение на
характеристиката на храните, определена от тяхното естество, произход, идентичност,
свойства, състав, трайност, начин на производство и употреба;
4. При етикетирането на хранителните продукти да се включват:
-данни за наименованието, под което храната се продава;
-съставките на храната и тяхното съдържание;
-трайността на храната и условията, при които трябва да се съхраняват
нето тегло или обем;
-име,седалище и адрес на производителя;
-маркировка за обозначаване на партидата, към която принадлежи храната;
-указания за употреба- ако е необходимо.
IV.
СТОЙНОСТ НА ДОГОВОРА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл.6. (1) Общата цена за осъществяване на доставката е в размер на 83 077,62
(осемдесет и три хиляди и седемдесет и седем лева и шестдесет и две стотинки)
лева без ДДС.
(2) Доставените продукти се заплащат съгласно посочените единични цени в
ценовото предложение на Изпълнителя, неразделна част от настоящия договор.
Чл.7. Посочените в ценовото предложение - неразделна част от настоящия
договор, единични цени са крайни, като в нея се включват всички разходи на
Изпълнителя, в това число разходи за доставката, ведно с разходи за материали,
консумативи, транспорт, труд, както и всякакви други разходи, които биха могли да
възникнат при по повод на осъществяване на обществената поръчка.
Чл.8. (1) Хранителните продукти, конкретно посочени в Техническите
спецификации, през целия срок на договора ще се доставят по цени, посочени в
ценовото предложение на Изпълнителя..
(2)
Възложителят си запазва правото, в случай на нужда, да закупува от
Изпълнителя хранителни продукти, извън конкретно посочените в Техническата
спецификация. В тази хипотеза Изпълнителят доставя тези продукти по цени в
търговските му обекти, намалени с отстъпка в размер на 20 (двадесет) %, посочена в
ценовото предложение, неразделна част от настоящия договор. Отстъпката в %
непроменена за целия срок на договора. В случай, че търговските обекти на
Изпълнителя има промоционални кампании, по силата на които хранителните
продукти, заявени от Възложителя, са с по-ниски цени от определение в посочения погоре ред доставни цени, то Изпълнителя следва да доставя, на по-ниските
промоционални цени.
Чл.9. (1) Плащането се извършва в български лева, по банков път, ежемесечно, в
срок от 30 (тридесет) календарни дни след представянето на фактура от Изпълнителя.
(2)
Плащането ще се извършва по следната банкова сметка на Изпълнителя:
ШАЛ: В0288Т8А93000023685822, В1С: ЗТБАВСЗР в Банка ДСК.
V.
МЯСТО И СРОКОВЕ ЗА ДОСТАВКА
Чл.10.(1) Мястото на изпълнение на договора е кухните-майки в Община
Камено и с Русокастро.

(2) Доставките се извършват въз основа на направена заявка. Периодичността на
извършване на доставките е както следва:
- „Хляб и хлебни изделия” се извършват ежедневно до 7:00 часа:
- Другите хранителни продукти се доставят ежедневно до 10.00 часа;
(3) Доставката ще се извършва със осигурен транспорт на Изпълнителя, със
МПС, регистрирано в ОДБХ, респективно в РИОКОЗ/РЗИ.
VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл. 11.(1) Изпълнителят се задължава:
1. да следи, доставените хранителни продукти да са свежи, пресни, да
няма загнивания/наранявания по тях;
2. да следи, доставените хранителни продукти да отговарят на законовите
изисквания и изискванията за добър външен вид;
3. да следи, доставените хранителни продукти да не съдържат вредни за
здравето примеси и добавки;
4. да следи хранителни продукти да се доставят в предвидените срокове и
по указания начин;
5. да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или негови представители хранителни
продукти в местата на доставка;
6. да доставя хранителни продукти със собствен транспорт, който следва
да отговаря на хигиенните изисквания за транспорт на хранителни продукти;
7. да гарантира пълна подмяна на хранителни продукти с констатирани
отклонения от качеството.
(2) Изпълнителят гарантира качеството на хранителни продукти, предмет на
договора.
(3) Изпълнителят носи пълната отговорност за качеството на хранителни
продукти, предмет на договора.
Чл.12. Изпълнителят се задължава да извърши доставката на хранителни
продукти, като организира цялостния процес в съответствие с действащата нормативна
уредба в Република България, действащите норми по здравословни и безопасни
условия на труд и указанията на възложителя.
Чл.13. Изпълнителят няма право да се позовава на незнание и/или непознаване
на предмета на договора и нормативната база, с оглед освобождаване или намаляване
отговорността си за лошо изпълнение/неизпълнение;
Чл.14.(1) Изпълнителят е длъжен да изпраща фактура в оригинал ежемесечно,
за доставките, извършени през предходния месец.
(2) Изпълнителят има право да получи уговорената цена, съгласно условията,
сроковете и реда, определени в настоящия договор.
Чл.15. Изпълнителят има право да иска от Възложителят необходимото
съдействие за осъществяване на доставката.
Чл.16.(1) Изпълнителят се задължава да не разпространява по никакъв начин
сведения и факти, станали му известни при изпълнение на настоящия договор, а
именно:
1. от информационната система на Възложителя;
2. за пропускателния режим;
3. контрола на достъп;
4. видеонаблюдение и противопожарно известяване;
5. физически и софтуерни мерки за сигурност;

(2)
Изпълнителят се задължава в срок от 5 (пет) работни дни да уведомява
писмено Възложителя за всички настъпили промени на обстоятелствата, имащи
отношение към изпълнението на настоящия договор.
Чл.17. Изпълнителят няма право да наема други подизпълнители, освен
посочените в офертата му за участие в поръчката.
VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл. 18. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
1. да приема хранителни продукти чрез упълномощено от него лице, което да
проверява количеството и качеството на приетите хранителни продукти и прави
рекламации при необходимост;
2. да не допуска трети лица да извършват действия, които да пречат на работата
на изпълнителя;
3. да окаже необходимото съдействие на Изпълнителя за изпълнение на
договора.
(2)
Възложителят има право да извършва контрол за качеството на хранителни
продукти и спазване на поетите с договора ангажименти и изискванията за
здравословно, рационално и диетично хранене чрез упълномощени за целта лица.
Чл.19. Възложителят може да изиска от Изпълнителя да осъществи доставката в
срок и без отклонения.
Чл.20. Възложителят е длъжен да заплати на Изпълнителя съответното
възнаграждение за хранителни продукти в срок и ред, определени в настоящия договор.
Чл.21. Възложителят има право по всяко време да проверява изпълнението на
доставката. Проверката се извършва от определени от Възложителя длъжностни лица.
Чл.22. Възложителят не носи отговорност за действия или бездействия на
Изпълнителя, в резултат на които възникнат:
1. Смърт или злополука, на което и да било физическо лице
осъществяващо дейности, свързани с възложеното по настоящия договор;
2. Загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие
изпълнение предмета на договора през времетраенето на осъществяването на
възложеното.
VIII. РЕКЛАМ АЦИИ.
Чл.23.(1) Възложителят може да предяви рекламации пред Изпълнителя в
случаите на:
1.Количество и некомплектност на стоките или техническата
документация /явни недостатъци/;
2.Качеството на продуктите /скрити недостатъци/;
3.При доставяне на продукти не от договорения вид;
4.При констатиране на недостатъци при употреба на продуктите;
(2) Рекламации за явни недостатъци се правят в момента на приемане на стоката
в склада с протокол, съставен от комисия определена от Възложителя.
(3). Рекламации за скрити недостатъци се правят през целия срок на годност на
доставените стоки с протокол, съставен от комисия определена от Възложителя.
(4). В случаи на рекламации Изпълнителят вписва своето становище в протокола
на комисията. Изпълнителят може да приеме рекламацията и да замени негодните
стоки за своя сметка и риск в срок до 24 часа с годни такива. В случай, че
Изпълнителят не уважи рекламацията, се съставя протокол в присъствието и на двете
страни за състоянието на продуктите и се предават проби за изследв^цф от
компетентните органи.

N

IX. ГАРАНЦИИ
Чл.24.(1) Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 2 % (две на сто) от
стойността на договора без включен ДДС и възлиза на сумата от 1661,55 лева (хиляда
шестстотин шестдесет и един лева и петдесет и пет стотинки). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се
задължава при подписване на настоящия договор да представи гаранция под формата
на банкова гаранция, парична сума или застраховка, която обезпечава изпълнението
чрез покритие на отговорността на изпълнителя, по избор на кандидата, определен за
изпълнител, която се освобождава след цялостното качествено изпълнение на договора,
като не се начисляват лихви .
(2) Възложителят задържа внесената гаранция в случаите на лошо, некачествено
или забавено изпълнение на договора.
(3) Възложителят задържа гаранцията и при предсрочно прекратяване на
договора по вина на изпълнителя.
X. ОТГОВОРНОСТ И НЕУСТОЙКИ
Чл.25.(1) При забава на всяка отделна доставка до:
а) 1 (един) час, след изтичане на крайните часове, посочени в чл.10 от договора
Изпълнителят дължи на Възложителят неустойка в размер на 2 /два/ % от дължимата
сума за конкретната доставка за деня на забавата.
б) 2 (два) часа, след изтичане на крайните часове, посочени в чл.10 от договора
Изпълнителят дължи на Възложителят неустойка в размер на 5 /пет/ % от дължимата
сума за конкретната доставка за деня на забавата.
в) 3 (три) часа, след изтичане на крайните часове, посочени в*чл.10 от договора
Изпълнителят дължи на Възложителят неустойка в размер на 20 /двадесет/ % от
дължимата сума за конкретната доставка за деня на забавата.
(2) Забава на доставката на хранителни продукти с повече от 3 (три) часа след
изтичане на крайните часове, посочени в чл.10 от договора, се счита за неизпълнение на
доставката, като в този случай Изпълнителят дължи на Възложителят неустойка в
размер на 100 /сто/ % от дължимата сума за конкретната доставка за деня на забавата.
(3) В случай на неизпълнение, в това число и по смисъла на ал.2, на доставка на
хранителни продукти 3 (три) или повече пъти, Изпълнителят дължи на Възложителя
неустойка в размер на стойността на доставените хранителни продукти на предходния
месец (предходен на последното неизпълнение месец). В тази хипотеза договорът може
да бъде прекратен едностранно от Възложителя с писмено уведомление и без
предизвестие, като Възложителят освен дължимата неустойка има право и да задържи и
усвои гаранцията за добро изпълнение.
(4) Забавеното изпълнение и/или неизпълнението се удостоверяват в
констативен протокол, изготвен от Възложителя, или определение от него лица. Копие
на протокола се изпраща/предоставя в рамките на 2 (два) работни дни на изпълнителя.
Чл.26.(1) При несъответствие на доставените хранителни продукти с
изискванията на Възложителя и действащото европейско и национално
законодателство относно производството, преработката и търговията с хранителни
продукти, Възложителят има право на рекламация и неустойка в размер на 10 /десет/ %
от дължимата сума за конкретната доставка за деня на рекламацията. Едновременно с
това Изпълнителят е длъжен да осъществи подмяна на доставените хранителни
продукти в срок до 24 часа от предявяване на рекламацията с годни такива.
(2)
В случай, че са осъществени 3 (три) или повече пъти рекламации,
Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка в размер на стойността на доставените
хранителни продукти на предходния месец (предходен на последното несъответствие

и/или рекламация месец). В тази хипотеза договорът може да бъде прекратен
едностранно от Възложителя с писмено уведомление и без предизвестие, като
Възложителят освен дължимата неустойка има право и да задържи и усвои гаранцията
за добро изпълнение.
(3)
Рекламациите се осъществяват по реда на Глава VIII от настоящия договор.
Чл.27. При неизпълнение на задължението си за плащане в договорените
срокове по настоящия договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на
законната лихва от деня на забавата.
Чл.28.(1) Плащането на договорените и дължими неустойки се извършва чрез
прихващане на насрещни парични задължения на Възложителя, когато има такива, като
се започва от дължимото възнаграждение по договора.
(2) За извършване на прихващането Възложителят прави писмено изявление до
Изпълнителя. Двете насрещни задължения се смятат за погасени до размера на по
малкото от тях от деня, в който прихващането е могло да се извърши.
(3) Когато в случаите на предходните алинеи сумите не са достатъчни
Изпълнителят превежда остатъка от дължимите неустойки в определен от Възложителя
срок и по посочена от него банкова сметка.
Чл.29. Всяка от страните запазва правото си да търси по съдебен ред
обезщетение за вреди, когато действително причинената вреда е по-голяма от
уговорената в настоящия договор неустойка.
XI.
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл.30. Настоящият договор се прекратява:
-по взаимно съгласие на страните, изразено писмено;
-с двумесечно писмено предизвестие от всяка от страните;
-с едностранно писмено изявление на Възложителя, когато другата страна не изпълни
свое задължение по договора, съгласно договореното в Глава X от настоящия договор,
-с изтичане на срока по договора;
-при смърт или поставяне под запрещение/заличаване на изпълнителя,
-при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на договора,
-с едностранно едномесечно писмено предизвестие на възложителя, ако в резултат на
обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите
задължения;
-(ако е приложимо) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може по всяко време едностранно
без
предизвестие, да прекрати договора, ако изпълнителят използва подизпълнител, ез да
е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от
този, посочен в офертата му
XII. ОБШИ УСЛОВИЯ
Чл.31. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията,
произтичащи от този договор.
Чл.32. Изменение на настоящия договор се допуска само в случаите,
предвидени в Закона за обществените поръчки.
Чл.33.(1) Всички съобщения до Изпълнителя, засягащи отношенията по
настоящия договор, се изпращат на следния, посочен от него адрес. гр. Бургас, ж.к.
‘Изгрев”, бл.44, вх.2, ет.б, ап.17, тел. 0878 413 883.
(2)
При промяна на адреса и/или телефона, Изпълнителят е длъжен да уведоми
възложителя писмено в седмодневен срок, като посочи новия адрес за кореспонденция
и/или телефона.
.
^

(3)
Ако изпълнителят не бъде открит на посочения от него адрес и/или телефон,
съобщенията се поставят на информационного табло в учебното заведение, за което се
съставя протокол от определени от Възложителя лица. Съобщението се счита връчено
от датата на протокола.
Чл.34. Всички спорове относно действието, изпълнението и прекратяването на
договора се решават от компетентните по степен съдилища в гр. Бургас, независимо от
седалището на изпълнителя.
За неуредените в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на Закон за
обществените поръчки, Правилника за прилагане на Закон за обществените поръчки,
както и действащото европейско и национално законодателство относно
производството, преработката и търговията е хранителни продукти.
Настоящият договор се подписа в три еднакви екземпляра - два за Възложителя
и едни за Изпълнителя.
Приложение: Ценово предложение.
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
ЖЕЛЬО ВАРДУНСКИ
Кмет на Община Камено
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Главен счетоводител
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