Приложение № 4 към публичната покана

П Р О Е К Т на Д О Г О В О Р
за изпълнение на обществена поръчка
№............./......………...2014 г.

Днес, ………………2014 г., в град Раковски, на основание чл.101е от Закона за
обществените поръчки , във връзка с проведена обществена поръчка по реда на глава
осма „а” от ЗОП, между „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО
ЛЕЧЕНИЕ (МБАЛ) РАКОВСКИ” ЕООД, с адрес: гр. Раковски, ул. „Михаил
Добромиров” № 1, ЕИК 115532871, представлявана от д-р Иван Томбашки управител, наричана за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ”, от една страна и
............................................................................................................................................., със
седалище и адрес на управление:......................................................................................,
вписано в търговския регистър, с ЕИК..............................., представляван
от.....................................................................................,
в
качеството
му
на
...................................., наричан за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна, се
сключи настоящия договор, с който страните се споразумяха за следното:
І. ПРЕДМЕТ, СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извършва
периодични доставки, по предварителни заявки, на стоки/артикули от следната/те
обособена/и позиция/ии хранителни продукти:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
/описва се наименованието на позицията/позициите хранителни продукти/
в съответствие с изискванията на съответните ценови предложения за посочените
обособени позиции хранителни продукти и офертата на Изпълнителя, които са
неразделна част от настоящия договор.
Чл. 2. Страните договарят срок за изпълнение на договора – 12 (дванадесет)
месеца, считано от датата на неговото сключване, франко болницата.
ІІ. ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ
Чл. 3. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
цена за доставката по чл. 1, която се образува като произведение между количеството
доставени за периода на фактуриране стоки, умножено по съотвената на конкретната
стока единична цена, съгласно съответните ценови предложения, представляващо/и
неразделна част от офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и от настоящия договор.
(2) Коригиращите коефициенти за всеки отделен хранителен продукт,
посочени в Ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са постоянни за срока на действие

на договора и са база за изчисляване цените на доставките, въз основа на справка от
„САПИ” ЕООД София.
(3) Доставната цена на всеки отделен хранителен продукт включва ДДС и
всички други разходи по доставката, франко болницата.
(4) Единичните цени на продуктите могат да се актуализират при доказано
еднократно увеличение, респективно намаление на цената на отделните хранителни
продукти с над 10 (десет) процента спрямо последно представената справка от „САПИ”
ЕООД София, с която е извършена промяна в цената. Инициативата за промяна може
да бъде на всяка от страните по договора, но не по-рано от 2 (два) месеца от
сключването на договора и не повече от 1 (един) път за период от 30 (тридесет)
календарни дни, след представяне на актуална справка от „САПИ” ЕООД София.
(5) Актуализираните цени влизат в сила след подписване на протокол между
страните по договора.
(6) Разходите по снабдяване със справка от „САПИ” ЕООД София са за
сметка на всяка от страните по договора, инициирала актуализация на цените.
Чл. 4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща стойността на заявените и доставени през
изтеклия месец продукти по касов или банков път с платежно нареждане, по сметка на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, след изтичане на месеца, през който са извършени доставките, въз
основа на оригинална фактура с описани номера на стоковите разписки.
ІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл. 5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право във всеки момент от изпълнението на
договора да извършва проверки относно начина на неговото изпълнение, както и да
иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълнява доставките в срок и без отклонения.
Чл. 6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже да приеме продукти, които не са
със запазени опаковки, етикетирани и маркирани по съответния ред, съгласно
нормативно определените изисквания за етикетиране и представяне на храните, както и
такива, които имат по–малко от 70 % остатъчен срок на годност.
Чл. 7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
сертификати, доказващи произхода и качеството на доставените хранителни продукти.
Чл. 8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ подмяна на
доставени хранителни продукти, при които са констатирани отклонения в качеството
им, както и да иска доставка на конкретно заявени от него количества и видове
хранителни продукти.
Чл. 9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да иска промяна в цените и да приема
предложения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за промяна на същите по реда на чл. 3 от този
договор.
Чл. 10. При икономически и технически непредвидени случаи или
непредотвратими събития от извънреден характер, в т.ч. и от възникнали след
сключване на договора нужди, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да заяви еквивалентен или
друг вид стоки, които не са включени в ценовите предложения, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е
задължен да ги достави в съответствие с условията на настоящия договор. Единичната
цена на съответния продукт се получава по начина, по който са образувани всички
единични цени в ценовите предложения, като за коригиращ коефициент се взима този,
който съответства на най-близкия продукт от ценовото предложение на изпълнителя.
Чл. 11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да създаде организация за
своевременно заявяване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на необходимите количества хранителни
продукти по чл. 1 от договора, както и да осигури присъствие на определени от него

материално отговорни лица, които да приемат хранителните продукти и подписват
стокови разписки за извършените доставки.
Чл. 12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да създаде организация за осигуряване
на складови помещения и условия за съхранение на доставените количества
хранителни продукти.
Чл. 13. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплаща паричната равностойност
на доставените количества хранителни продукти, в съответствие с цените, определени
по реда на чл. 3 от този договор.
Чл. 14. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от
изискванията на доставките, може да откаже приемането на част или на цялото
количество продукти, както и да откаже да заплати съответната парична сума, докато
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни своите задължения по договора.
ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл. 15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да иска промяна в цените и да приема
предложения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяна на същите по реда на чл. 3 от този
договор.
Чл. 16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
необходимото съдействие за осъществяване на доставките.
Чл. 17. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи паричната равностойност за
доставените количества хранителни продукти, в съответствие с цените, определени по
реда на чл. 3 от този договор, след представянето на оригинална фактура и подписване
на стоковите разписки.
Чл. 18. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да доставя заявените видове и
количества хранителни продукти, включени в предмета на договора в указания срок и
без отклонения, като няма право да заменя заявения от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ „продукт” по
своя преценка с друг.
Чл. 19. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да доставя хранителни продукти,
отговарящи на изискванията за безопасност и качество, регламентирани в европейското
и националното законодателство и представя документ, удостоверяващ произхода на
храната и документ за качество и безопасност.
(2) Хранителните продукти предмет на обществената поръчка, следва да
отговарят на изискванията, регламентирани в Закона за храните, Наредба за
специфичните изисквания към млечните продукти, Наредба № 16 от 28.05.2010 г. за
изискванията за качество и контрол за съответствие на пресни плодове и зеленчуци,
Наредба за изискванията към какаото и шоколадовите продукти, Наредбата за
изискванията за етикетирането и представянето на храните, Наредба № 1 от 09.01.2008
г. за изискванията за търговия с яйца, Наредба № 23 от 19.07.2005 г. за физиологичните
норми за хранене на населението, Регламент 853/2004/ЕС на Европейския парламент и
на Съвета от 29.04.2004 г. относно определяне на специфични хигиенни правила за
храните от животински произход, Регламент /ЕО/ 543/07.06.2011 г. и други приложими
изисквания на нормативи на Българската агенция по безопасност на храните, на
изискванията, свързани с БДС.
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да подменя за своя сметка доставени
продукти с отклонения в качеството им, констатирани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и описани в
двустранно подписан протокол между представители на страните по договора, в
определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок.
Чл. 20. (1) При транспортирането на храните ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава
да спазва изискванията на приложение ІІ, глава ІV на Регламент (ЕО) № 852І2004 на

Европейския парламент и на Съвета от 29.04.2004 г. относно хигиената на храните и
глава трета, раздел ІV на Наредба № 5 от 2006 г. за хигиената на храните.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури за изпълнението на договора
собствен или нает транспорт, удостоверен с разрешително за превоз на храни.
Чл. 21. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предава доставените хранителни
продукти само на определените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ материално отговорни лица със
стокова разписка, подписана в 2 (два) екземпляра.
V. ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДОСТАВКИТЕ
Чл. 22. (1) Приемането на доставките се осъществява на база на предварително
подадени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ месечни/седмични заявки.
(2) Заявките се подават от определени лица от страна на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в последния работен ден на месеца, от 9:00 до 16:00 часа, на тел:
......................................... и e-mail адрес ........................................ посочени от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(3) Заявките съдържат данни относно наименованието на продукта,
съгласно ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, периодите на зареждане с
конкретните дати в тях на доставка и необходимото количество, разпределено по
периоди. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право в рамките на месечната/седмичната заявка да
извършва корекции на отделните видове хранителни продукти по посочените в нея
реквизити, за което следва да уведоми своевременно ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл. 23. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да доставя заявените хранителни
продукти в сроковете, посочени в месечната/седмичната заявка.
Чл. 24. (1) Приемането на доставените количества хранителни продукти се
извършва в момента на разтоварването им франко болницата.
(2) Предаването на доставените количества хранителни продукти
се
удостоверява със стокова разписка, подписана в 2 (два) екземпляра.
Чл. 25. Рекламации относно качеството и скрити дефекти се правят в 3-дневен
срок от откриването им.
Чл. 26. В случай на рекламация ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за извършване на подмяна на продуктите, за което се съставя
надлежен протокол.
VІ. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 27. При забава в плащането на дължимите парични суми
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи обезщетение по реда на чл. 86 от Закона за задълженията и
договорите.
Чл. 28. При пълно неизпълнение на обособена/ни позиция/ии
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 10 000 (десет
хиляди) лева.
Чл. 29. При установени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ недостатъци в качеството на
доставените хранителни продукти, включени в обособената/ите позиция/ии, които не
могат да бъдат заменени, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 30
(тридесет) % от стойността на доставените хранителни продукти за предходния
месечен период по съответната/те обособена/ни позиция/и, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
запазва правото си за разваляне на договора по реда на чл. 87 от ЗЗД. Неустойката се

удържа от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при изплащането на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на стойността на
доставените хранителни продукти за съответния месец.
Чл. 30. (1) При неизпълнение на дадена заявка в срока, определен в Раздел V.
„Осъществяване на доставките” на настоящия договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 20 (двадесет) % от стойността на заявката.
Неустойката се удържа от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при изплащането на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на
стойността на доставените хранителни продукти за съответния месец.
(2) В останалите случаи на неизпълнение на задълженията по настоящия
договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 10 (десет)
% от стойността на доставените хранителни продукти за предходния месечен период по
предмета на договора. Неустойката се удържа от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при изплащането
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на стойността на доставените хранителни продукти за съответния
месец.
Чл. 31. Уговорената неустойка не изключва отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
за причинени вреди и пропуснати ползи в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
VІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 32. (1) Действието на настоящия договор се прекратява при настъпване на
някоя от следните хипотези:
1. С изтичането срока на договора.
2. По взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма.
3. При отказ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от договора.
4. При невъзможност на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да осигури финансиране на
поръчката или ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в
състояние да изпълни своите задължения.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати действието на договора
чрез писмено предизвестие в следните случаи:
1. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни 3 (три) заявки за доставка на
хранителни продукти в определените в заявките срокове.
2. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някое друго задължение по
договора.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати действието на договора
едностранно без предизвестие при прекратяване, обявяване в несъстоятелност или
ликвидация на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл. 33. Прекратяването на договора относно една обособена позиция не води
до прекратяването на договора спрямо другите обособени позиции.
VІІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 34. (1) Разпоредбите на настоящия договор се тълкуват в съответствие със
законите и действащите в Република България разпоредби.
(2) Нищожността на някоя клауза от договора не води до нищожност на
друга клауза или на договора като цяло.
Чл. 35. Страните по настоящия договор се задължават да не преотстъпват на
трети лица информация, получена при или по повод сключването или изпълнението на
договора.
Чл. 36. (1) Всички съобщения между страните по този договор се изпращат на
езика на договора писмено, чрез препоръчана поща , по факс или електронна поща.
(2) За валидни адреси за приемане на съобщения и банкови сметки, свързани с

настоящия договор се смятат:
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
АДРЕС:
ул. „Михаил Добромиров” № 1
4150 град Раковски

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
АДРЕС:
…………………………..
……………………………
…………………………..

IBAN: ……………………………….

IBAN:
…………………………….
BIC:
………………………………
БАНКА:
………………………..

BIC: ………..
БАНКА:
ТБ „…………….”
КЛОН …………

Чл. 37. (1) При възникване на спор от каквото и да е естество между
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с договора или произтичащи от
него, страните ще положат всички усилия за решаване на спора по пътя на
договарянето.
(2) Ако в разумен срок страните не успеят да разрешат спора помежду си
чрез преговори, то ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ или ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ могат да изпратят
уведомление на другата страна за своето намерение за решаване на спора по съдебен
ред.
Неразделна част от договора е Офертата на изпълнителя, ведно с
приложенията към нея.
Настоящият договор се изготви и подписа в три еднообразни екземпляра – два за
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Д О Г О В А Р Я Щ И:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

За МБАЛ РАКОВСКИ
................................
Управител:
/Д-р Иван Томбашки/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

……………….........

