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Приложение №2 

Проект  

ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА 

на хранителни продукти 

 

Днес, …………….2016 г. между: 
 

ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ЕПИСКОП КОНСТАНТИН 
ПРЕСЛАВСКИ” със седалище и адрес на управление: гр. Шумен, ул. „Университетска” 
№ 115, ЕИК 000934863, ИН по ДДС  BG 000934863, представляван от  ректора проф. дин 
Георги Велков Колев и  Мариана Маринова Паскова – ръководител ФСО, наричан за 
краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна и  
 

…………………………………………………………………………., със седалище и 
адрес на управление: гр. …………….., ул. ………………, №………,  ЕИК ………………., 
ИН по ДДС…………….., представляван от ……………………………………….,  в 
качеството му на ………………………………....., наричан за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ 
от друга страна  
 

се сключи настоящият договор за възлагане на обществена поръчка, с 
наименование ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА  
КОЛУЖ-ДОБРИЧ, СТРУКТУРНО ЗВЕНО НА ШУ ”ЕПИСКОП КОНСТАНТИН 
ПРЕСЛАВСКИ”, след прилагане на реда по глава 26 от ЗОП, публикувана  в Регистъра 
за информация за обяви към Агенцията по обществени поръчки под № …………….  / 
……….2016 г, с който страните се договориха за следното: 
 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни 
периодичните заявки на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за доставка на хранителни продукти по  
Обособена позиция  № ………………........, съгласно техническото и ценовото 
предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от договора. 

2. Количествата, в които ще се доставят продуктите, ще се определят в зависимост 
от конкретните нужди на възложителя с предварителни заявки, отправени до 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по реда, указан в настоящия договор. 

3. Доставките да се изпълняват до адреса на Колеж-Добрич: гр. Добрич, 
ж.к."Добротица” №12, като разходите за транспорт са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

4. Доставяните продукти да имат етикет, на който е посочена информация за 
производител, № на утвърдената Техническа документация (ТД), по която са 
произведени, дата на производство и срок на годност. 

5. Всяка доставка се документира с двустранно подписана фактура, в която са 
посочени доставените видове и количества хранителни продукти, съпътствана от 
документите за произход и качество. 

 

ІІ. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща стойността на доставените хранителни продукти в 
срок до 30 дни от представяне на платежните документи за съответната доставка. 
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2. При издаването на фактурата се ползват единичните цени с ДДС на съответните 
хранителни продукти от ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

3. Плащането се извършва в български левове, с платежно нареждане по следната 
банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

BIC: ...................................... 

IBAN: ................................... 

БАНКА: ............................... 

4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички 
последващи промени по т. 3, раздел ІІ. в срок от 3 дни считано от момента на промяната. 
В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, счита се, че 
плащанията са надлежно извършени. 

5. Предложените цени на отделните продукти от ценовото предложение на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ще се променят през срока на договора автоматично в посока 
увеличение при условие, че той е депозирал пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено заявление 
за промяна. Към заявлението си представя доказателства за актуалната цена на  
съответния продукт в търговските обекти посочени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Предложението 
за промяна в доставната цена на същия продукт която не може да бъде по-висока от 
средната цена в търговските обекти по т.7 от този раздел. 

6. Предложените цени на отделните продукти от ценовото предложение на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ще се променят през срока на договора автоматично в посока 
намаление при условие, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е направил проучване на цените в 
търговските обекти, посочени в т.7 от този раздел, въз основа на което е направил  
писмено предложение пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за промяна на новата доставна цена на 
определен продукт. 

7. Търговските обекти на територията на гр. Добрич, чиито цени ще се ползват 
като доказателство при актуализиране на предложените цени по точки 5 и 6 от раздел ІІ 
на договора са следните: 

1. ……………………………………………………………………………………….; 
(Наименованието и вида на търговския обект се посочват при сключване на договора за доставка) 

2. ……………………………………………………….................................................; 
(Наименованието и вида на търговския обект се посочват при сключване на договора за доставка) 

3. ………………………………………………………………………………….…..... 
(Наименованието и вида на търговския обект се посочват при сключване на договора за доставка) 

 

ІІІ. СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 
ЗАЯВКИТЕ 

1. Срокът на договора  за изпълнение на периодичните заявки на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
е в сила от датата на подписването му и важи за срок 12 месеца. 

2. Срокът на изпълнение на всяка заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в която са уточнени 
видовете и количествата хранителни продукти е ………….. дни, (съгласно техническото 
предложение на Изпълнителя) при спазване на посочения в т.3, раздел І адрес на доставка в 
рамките на работното време. 

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълнява по 
всяко време в срок и без отклонения доставките по заявените видове продукти и 
количества, съгласно Техническата спецификация и Техническото предложение на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
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2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ подава заявка към изпълнителя по телефон, факс 
и/електронна поща, в която се уточнява вида и количеството на необходимите  
хранителните продукти. 

3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема доставените хранителни продукти, придружени от 
първични платежни за доставка и документи за произход и качество. 

4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща сумата по издадените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ фактури 
за направени доставки в срок до 30 дни. 

5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже да приеме и да върне доставка, когато 
доставените хранителни продукти не отговарят на изискванията за качество или не се 
придружават от съответстващите документи, както и когато доставката не съответства на 
заявката, в отговор на която се осъществява, по отношение на вида или количеството на 
продуктите. 

6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на рекламация, в случаите на установяване, че 
стоката е опасна за здравето и безопасността на потребителя, след представяне на 
протокол от акредитиран орган. 

7. При откриването на скрити дефекти на доставените продукти, за които 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е знаел и не е могъл да узнае при приемането им, той е длъжен 
веднага да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да поиска заменянето им с нови.  

8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прави заявки за доставки на хранителни 
продукти според своите потребности. 

9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прави проучване на цените на видовете 
доставяни хранителни продукти в търговските обекти посочени в т.7 раздел ІІ от 
договора и да поиска намаляване на съответните доставни цени според динамиката на 
пазара. 

10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да 
му представи договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители. 
(ако е приложимо) 

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълни подадената от Възложителя заявка в 
уговорения срок. 

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да доставя хранителните продукти по всяка заявка 
с транспортни средства, регистрирани и с издадено удостоверение за това от ОДБХ. 

3. Транспортните разходи за доставка до адреса на Колеж-Добрич са за сметка на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да представи в деня на доставката първични 
платежни документи, отговарящи на заявеното и доставено количество от видовете 
хранителни продукти, съпътствани от документи за произход и качество, както и 
информация за остатъчния срок на годност.  

5. Всички доставяни от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ хранителни стоки следва да бъдат с 
доказан произход, отговарящи на нормативно установените изисквания за безопасност 
при употреба от крайни потребители, както и на санитарните, ветеринаро-санитарните, 
хигиенни и други норми, установени от действащото законодателство в Република 
България. 

6. Всички доставяни от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ продукти следва да са с етикети на 
български, които да съдържат информация съгласно Наредба за правилата за етикиране и 
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представяне на храните (ДВ 102/2014г.), в опаковка, подходяща за извършване на товаро-
разтоварна дейност. 

7. При установяване на недостатъци на доставяните стоки в момента на 
извършване на конкретната доставка (нарушен външен вид, нарушена опаковка, 
установена липса, изтекъл срок на годност) се съставя констативен протокол за 
некачествените продукти, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в рамките на 2 (два) дни да 
подмени съответните продукти, които не отговарят на изискваните и заявените от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и да достави такива продукти, които съответстват на заявените като 
вид, количество и качество. 

8. При рекламация ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен да извършва за своя сметка замяна 
на хранителните продукти, съобразно посочените в Ценовото му предложение. 

9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за вреди, произтекли от доставени 
некачествени продукти. 

10. За промяна на единичните цени на видовете хранителни продукти в посока 
увеличение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да представи пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ актуална 
информация за цените на съответните продукти в търговските обекти посочени в т.7, 
раздел ІІ от договора, както и да депозира писмено заявление с предложение за новата 
доставна единична цена на един и/или няколко продукта от ценовото си предложение. 
Предложената нова цена влиза в сила, считано от датата на протокола, с който 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е приел представените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ документи за променената 
цена. 

11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да намали единичните цени на един /или няколко 
от  доставяните хранителни продукти в случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е представил пред 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ резултатите от направеното проучване на цените в търговските обекти 
посочени в т.7, раздел ІІ от договора, за което двете страни подписват протокол. 

12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи стойността на направените доставки 
на хранителни продукти в уговорения срок. 

13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в срок до три дни от сключване на договор за 
подизпълнение да изпрати копие на договора на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заедно с 
доказателства, че са изпълнени условията по чл.66, ал.2 и ал. 11 от ЗОП. (ако е 
приложимо) 

 

VІ. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ДОСТАВКИТЕ. 

1. Приемането на доставените хранителни продукти се извършва от определени от 
страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лица. 

2. Периодичните доставки на хранителни продукти се удостоверяват с подписване 
от лицата по предходната точка на първични платежни документи, съпътствани  от 
документи за произход и качество. 

 

VІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

1. Договорът се счита за прекратен с изпълнение на поетите задължения на всяка 
от страните по него. 

2. Договорът може да се прекрати предсрочно при следните случаи: 
2.1. При настъпване на съществени промени във финансирането на обществената 

поръчка – предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е 
могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати – с писмено уведомление, 
веднага след настъпване на обстоятелствата. 
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2.2. С едномесечно писмено предизвестие отправено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ към 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без дължими неустойки и обезщетения и без необходимост от 
допълнителна обосновка. Прекратяването става след уреждане на финансовите 
взаимоотношения между страните за извършените от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
доставки, подадени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ във връзка с  изпълнението на договора. 

2.3. При неизпълнение на поетите задължения на някоя от страните по договора, 
изправната страна отправя към неизправната страна 10-дневно писмено предизвестие, с 
изтичането на което договорът се прекратява.  

3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:  

а) в рамките на 1 месец не изпълни задължението си да достави продукти от вида, 
в количествата, на цената и в срока от получаване на конкретна заявка. За неизпълнение 
на това задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се приема недоставянето в установения срок и 
цена, количество и качество дори на един вид от продуктите, посочени в конкретна 
заявка. 

б) бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност 
или ликвидация.  

VІІІ. РЕКЛАМАЦИИ И НЕУСТОЙКИ 

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  има право на рекламация при: 

а) доставка на продукти с изтекъл срок или  в срок на годност по-кратък от 65 % 
от срока на годност на съответния продукт, посочен на етикета от производителя; 

б) доставка на продукти, които не са по вид и количество, съгласно приетата от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заявка. 

2. Рекламацията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се основа на двустранно подписан 
констативен протокол. 

3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да се произнесе в 5 дневен срок по направената 
рекламация, както и за своя сметка да направи нова доставка на рекламираната стока. 

4. За неизпълнение на заявките на Възложителя в уговорения срок, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  дължи неустойка в размер на 0.2 % от стойността на доставката, за 
всеки ден просрочие, но не повече от 10 (десет) %. 

5. За неизплащане на сумите по направените доставки, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  неустойка в размер на 0.2 % от стойността на съответната доставка 
за всеки ден просрочие, но не повече от 10 (десет) % процента.  
 

ІХ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

1. Всички съобщения между страните са валидни, ако са направени писмено и са 
депозирани при Възложителя и Изпълнителя, или писмено с обратна разписка при 
изпращането им по пощата, или са изпратени по факс и са подписани от съответните 
упълномощени лица. За валидни адреси за кореспонденция се считат посочените в 
настоящия договор: 

- ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ– АДРЕС: гр. Шумен,, ул. „Университетска” № 115, тел: 
054/830-350; факс: 054/830-371; 

- ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ–адрес: ………………………….., факс:...........,   
2. При промяна на адреса за кореспонденция,  всяка от страните е длъжна да 

уведоми писмено другата, в противен случай съобщенията се считат за редовно връчени.  
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3. Лица за контакти по настоящия договор са: 
От страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
…………………………. на длъжност ……………. в Колеж-Добрич, тел. …….; 
От страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
…………………………. на длъжност ……………., тел. …….; 
4. За неуредените в настоящия договор случаи се прилагат разпоредбите на ЗЗД и 

действащото българско законодателство. 
 

Х. ПРИЛОЖЕНИЯ 

Неразделна част от настоящия договор са 

1. Техническо предложение за изпълнение на поръчката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за 
Обособена позиция № ……...; 

2. Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за Обособена позиция № ……... 

 

Настоящият договор се състави на български език и се  подписа в два еднообразни 
екземпляра – по един за всяка от страните. 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:       ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

ШУ”Епископ К.Преславски”     …………………………… 

РЕКТОР :…………………….    УПРАВИТЕЛ: ………………. 

                  (проф. д.и.н. Г.Колев )    (пълномощник)                            

 

 

РЪКОВОДИТЕЛ ФСО: …………….. 

                       (М. Паскова) 


