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Д О Г О В О Р №7 

 

      Днес, 12.02.2016 година, в гр. Копривщица, на основание чл. 101e. от Закона за 

обществените поръчки, се сключи настоящият договор между: 

 

1. Община Копривщица, със седалище и адрес гр. Копривщица, ул. „Любен 

Каравелов“ № 16, БУЛСТАТ 000776331, представлявана от Генчо Дойчев Герданов– 

Кмет и  Василка Иванова Стефлекова-Йовкова- Директор Дирекция „ФСД” на Община 

Копривщица, от една страна, за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, 

и  

 

2. “ТОНИ - 1911“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Стрелча, ул. „Марин 

Дринов“ №12, ЕИК/БУЛСТАТ 201116401, представлявано от Стойна Стойкова 

Нончева, в качеството й на Управител, от друга страна, за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ. 

 

Страните по  договора се споразумяха за следното: 

 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. 

 

Чл.1./1/ Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извършва по предварителна 

заявка на Възложителя, доставка на хранителни продукти в натурален и консервиран 

вид, за нуждите на ЦДГ „Евлампия Векилова”, Общинско звено „Домашен социален 

патронаж”, „Обществена трапезария” и ученически стол при СОУ „Любен Каравелов”, 

по Обособена позиция 1 „ Доставка на хляб и хлебни изделия“. 

/2/ Доставките на хранителните продукти следва да бъдат изпълнени при спазване 

изискванията на Закона за храните, Закон за ветеринарномедицинската дейност,  

Наредба № 5/25.05.2006 г. за хигиената на храните, Наредба № 7 от 08.04.2002 г.  за 

хигиенните изисквания към предприятията, които произвеждат и търгуват с храни, и 

към условията за производство и търговия с качествени и безопасни храни, Наредба № 

9 от 16 септември 2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството 

на храните, предлагани в детските заведения и училищата, както и към храни, 

предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици,  Наредба № 6 от 10 

август 2011 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детски 

заведения, Наредба № 108/12.09.2006 г. за изискванията за качество и контрола за 

съответствие на пресни плодове и зеленчуци, другите наредби по прилагане на Закона 

за храните, и всички други законови и подзаконови актове и разпоредби, гарантиращи 

качественото изпълнение на предмета на поръчката и качеството и годността за 

консумация на хранителните продукти, предмет на поръчката, в съответствие с 

Техническата спецификация и приетите от Възложителя Техническо предложение и 

Ценово предложение на Изпълнителя, представляващи неразделна част от настоящия 

договор. 

 

ІІ. СРОК И МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. 

 

Чл.2./1/ Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от двете страни 

и е със срок на изпълнение 12 месеца или до достигане прогнозната стойност на 

поръчката, с което договорът се прекратява.  

/2/ Място за изпълнение на обществената поръчка – франко складовите бази на звената 

на бюджетна издръжка при Община Копривщица,  както следва: 

А. Бул. „х. Ненчо Д. Палавеев” № 108 – склад на ЦДГ „Евлампия Векилова”; 
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Б. Бул. „х. Ненчо Д. Палавеев” № 77 – склад на Общинско звено „Домашен 

социален патронаж”, „Обществена трапезария”  и ученически стол при СОУ „Любен 

Каравелов”. 

 

ІІІ. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ. 

Чл.3. Общата стойност на настоящия договор е в размер на 4 899,30 лв. (Четихи хиляди 

осемстотин деветдесет и девет лева и 30 стотинки) без ДДС или 5 879,16 лв. (Пет 

хиляди осемстотин седемдесет и девет лева и 16 стотинки) с включен  ДДС. 

Чл.4. Единичните цени на хранителните продукти са определени съгласно приетото от 

Възложителя ценово предложение, неразделна част от настоящия договор.  

Цените не са фиксирани и подлежат на промяна през периода на изпълнение на 

договора, според промяната им на съответните пазари на едро, но във всички случаи 

общата стойност на доставените хранителни продукти не може да надвишава 

прогнозната стойност, заложена в документацията, освен при писмено споразумение 

между страните. 

Чл.5. Плащането на доставените хранителни продукти се извършва в български лева, по 

банков път, с платежно нареждане от Община Копривщица по посочената сметка на 

Изпълнителя, ежемесечно, в срок до десет календарни дни от издаване на фактурата за 

доставените стоки. 

 

Банкова сметка на изпълнителя: 

IBAN: BG26 RZBB 9155 1037 0717 09 

BIC: RZBGBSF 

БАНКА: Райфайзен Банк 

Титуляр на сметката: Стойна Стойкова Нончева 

 

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Чл.6. Възложителят има право да извършва заявка според своите потребности, чрез 

оторизираните за това лица от звената на бюджетна издръжка при Община 

Копривщица, писмено или чрез друго техническо средство. Посочените в КСС – 

Приложение №1 към приетото ценово предложение количества на хранителни 

продукти са ориентировъчни и не задължават Възложителя да ги заяви в точен обем. 

Чл.7. Възложителят има право да извършва превантивен контрол по изпълнение на 

настоящия договор, чрез упълномощени от него лица.  

Чл.7./1/. Лицата по чл. 7 са длъжни да извършват контрол по отношение на 

съпроводителните документи за всяка доставка. 

Чл.8. Възложителят има право да прекрати настоящия договор при неизпълнение на 

задължението на Изпълнителя по чл.11,12,13 и 14  от настоящия договор. 

Чл.9. Възложителят е длъжен да заплаща цената на всяка доставка след представяне на 

фактура, съгласно условията на чл.5 и чл.15 от настоящия договор и приетото в ценово 

предложение, неразделна част от настоящия договор, в рамките на финансовия ресурс 

за периода на договора. 

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл.10. Изпълнителят има право да получи цената на доставката в срок, не по-късно от 

10 дни от фактурирането и. 

Чл.11. Изпълнителят е длъжен да доставя заявените от Възложителя всички видове и 

количества хранителни продукти в срок, както следва:  

 Обособена позиция 1: Доставка на хляб и хлебни изделия- ежедневно, всеки 

работен ден;  
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Чл.12./1/Изпълнителят е длъжен да доставя заявените стоки, спазвайки задължителните 

санитарно-хигиенни норми за доставка и транспорт, франко складовите бази на 

съответните звена на бюджетна издръжка при Община Копривщица, описани в чл.2 /2/ 

от настоящия договор. 

/2/ Изпълнителят се задължава да доставя заявените стоки с остатъчен срок на годност  

не по-кратък от 80% от срока на годност на конкретния продукт. 

Чл.13. Изпълнителят е длъжен да представя за всяка доставка сертификат за качество, 

документ за произход, декларация за съответствие и други документи, доказващи 

качеството и съответствието на доставяните хранителни продукти. 

Чл.14. Изпълнителят е длъжен да доставя хранителните продукти в съответствие с 

изискванията на Закона за храните, Наредбата за изискванията към храните със 

специално предназначение, Наредбата за изискванията за етикирането и представянето 

на храните, Наредба № 5 от 25.05.2006 г. за хигиената на храните, другите наредби по 

прилагане на Закона за храните, и всички други законови и подзаконови актове и 

разпоредби, гарантиращи качественото изпълнение на предмета на поръчката и 

качеството и годността за консумация на хранителните продукти, предмет на поръчката. 

Чл.15. Всяка доставка се фактурира на Община Копривщица, като се отбелязват за кое 

от бюджетните звена се отнася, фактурата се подписва от материално отговорните лица 

на звената и  следва да бъде придружена с документите по чл. 13 от настоящия договор.  

Чл.16. Доставянето на хранителни продукти с явни недостатъци, се констатира в 

протокол, подписан от представители на Изпълнителя и звената на бюджетна издръжка. 

 

VI. ОТГОВОРНОСТ. ГАРАНЦИЯ. 

 

Чл.17./1/ Изпълнителят отговаря за качеството на доставените хранителни продукти. 

/2/ Възложителят, има право, при констатиране на отклонения в: 

А/ годността на хранителните продукти – да върне доставените продукти и да изиска 

Изпълнителят да замени същите с такива, годни за употреба; 

Б/ качеството – да върне доставените продукти и да получи от Изпълнителя 

заплатената за тях сума; 

В/ количеството – да изиска от Изпълнителя  заявеното количество. 

/3/ разходите по замяната, допълнителната доставка или връщането на хранителните 

продукти са за сметка на Изпълнителя. 

/4/ при липса на доставка в срок – Изпълнителят следва да заплати стойността на 

заявените стоки. 

 

VІI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. 

 

Чл. 18. Настоящият договор се прекратява: 

А/ с изтичане на срока, за който е сключен или до достигане прогнозната стойност на 

на поръчката;  

Б/ едностранно от Възложителя с писмено уведомление без предизвестие при 

неизпълнение на задълженията от страна на Изпълнителя по чл.12,13 и 14 от Договора. 

В/ при забава повече от 7 (седем) дни в изпълнението на отделна заявка, Възложителят 

може да прекрати едностранно договора с писмено уведомление без предизвестие.  

Г/ едностранно от Възложителя с едномесечно писмено предизвестие при 

невъзможност на Възложителя да изпълнява задълженията си по договора. 

Д/ едностранно от Изпълнителя с едномесечно писмено предизвестие при 

невъзможност на Изпълнителя да изпълнява задълженията си по договора. 
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VІІІ. ПОВЕРИТЕЛНОСТ. 

Чл.19./1/ Изпълнителят и Възложителят третират като поверителна всяка информация, 

получена при или по повод изпълнението на договора. 

/2/ Изпълнителят няма право без предварителното писмено съгласие на Възложителя да 

разкрива по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма договора или част от него и 

всякаква информация, свързана с изпълнението му. 

ІХ. ОБЩИ УСЛОВИЯ. 

Чл.20. При изпълнението на настоящия договор двете страни се задължават да си 

сътрудничат взаимно и да уреждат по пътя на преговорите всички възникнали спорове 

при и по повод изпълнението на договора. 

Чл.21. Страните по настоящия договор следва да отправят всички съобщения и 

уведомления помежду си само в писмена форма.  Писмената форма се смята за спазена 

и когато същите са отправени и по електронна поща с потвърждение за получаването 

им. 

ЛИЦА И АДРЕСИ ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ: 

 

За Възложителя:                                                     За Изпълнителя:  

 

Генчо Герданов – Кмет на              Стойна Нончева - Управител                          

Община Копривщица                       „ТОНИ-1911“ЕООД                                                         

гр. Копривщица, ул. „Любен Каравелов” №16          гр. Стрелча, ул. „М.Дринов“№12

           

                  

Чл.22. Всяка от страните се задължава при промяна на обстоятелствата по този 

договор, включително адреса си за кореспонденция, да уведоми писмено незабавно 

другата страна. 

Чл.23. За неуредените по настоящия договор въпроси се прилага Закона за 

задълженията и    договорите и действащите нормативни актове в Република България. 

Чл.24. Всички възникнали между страните спорове се решават по пътя на преговори. В 

случай, че не бъде постигнато споразумение, спорът се отнася за разрешаване пред 

компетентния съд. 

Неразделна част от настоящия договор са представени от Изпълнителя и приети от 

Възложителя: Техническо предложение,  Ценово предложение с КСС и Техническа 

спецификация. 

Настоящият договор се състави и подписа в 3 /три/ еднообразни екземпляра - един за 

Изпълнителя и два за Възложителя. 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                     ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

Генчо Герданов: /П/        Стойна Нончева: /П/ 

КМЕТ НА ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА     „ТОНИ-1911“ ЕООД 

 

Василка Стефлекова-Йовкова: /П/ 

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ФСД” 

 

Съгласувал: 

адв. Чавдар Пенчев   


