
Д О Г О В О Р№43/26.02.2016 г. 

 Днес 26.02. 2016 г., в гр. Лом, 

 на основание чл. 41, ал. 1 и 2 от Закона за обществените поръчки и в 

изпълнение на решение № 627/05.02.2016 г. на Управителя на МБАЛ „Св. Николай 

Чудотворец” ЕООД – гр. Лом за определяне на изпълнител в процедура за възлагане на 

обществена поръчка по реда на Глава V от ЗОП – чрез открита процедура, с предмет: 

Доставка на хранителни продукти за нуждите на  МБАЛ „Св. Николай Чудотворец” 

ЕООД – гр. Лом, по обособени позиции, открита с решение № 4261 от 27.11.2015 г. на 

Управителя на МБАЛ „Св. Николай Чудотворец” ЕООД – гр. Лом 

  между: 

 МБАЛ „Св. Николай Чудотворец” ЕООД, EИK 130128163, със седалище в 

град Лом и адрес на управление на ул. „Тодор Каблешков” № 2, , представляван от д-р 

Георги Томов Савков – Управител на МБАЛ „Св. Николай Чудотворец” ЕООД, от една 

страна, наричан за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ,  

 и 

ЕТ „Илчо Илиев”, със седалище и адрес на управление гр. Лом, ул. „Бузлуджа” 

№34, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК:821115202, 

представлявано от Илчо Иванов Илиев - Управител, от друга страна, наричано за 

краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, 

се сключи настоящият договор за извършване на доставки на хранителни 

продукти по обособена позиция №5 „Варива и пакетирани стоки” при следните 

условия: 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. 

Чл.1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да изпълни 

обществена поръчка с предмет: Доставка на хранителни продукти за нуждите на  
МБАЛ „Св. Николай Чудотворец” ЕООД – гр. Лом, по обособени позиции, по 
обособена позиция №5 „Варива и пакетирани стоки”  съгласно изискванията на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, подробно описани в Спецификация /Приложение № 1/, неразделна 

част от настоящия договор, срещу което ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да му плати 

възнаграждение в размер, по начин и срокове, определени в Раздел ІІІ от настоящия 

договор. 

(2) Доставките се правят периодично в количества и видове по предварително 

изготвени писмени заявки от материално-отговорното лице на обекта. След изготвяне 

на всяка от заявките за доставки на хранителни продукти материално-отговорното лице 

на обекта ги изпраща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по факс или e-mail. 

IІ. СРОК ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДОСТАВКИТЕ. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ. 
СРОК НА ДЕЙСТВИЕ НА ДОГОВОРА. 

Чл.2. Срокът за извършване на заявените доставки е 10 минути /десет минути 

(съгласно офертата) /, считани от изпращането на писмена заявка по електронен път от 

страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на посоченият от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ e-mail или факс. 

Чл.3. Настоящият договор се сключва за срок от 1 /една/ година, считано от 

датата на подписването му. 

Чл.4. Мястото на изпълнение на всяка от заявените доставки е МБАЛ „Св. 

Николай Чудотворец” ЕООД – гр. Лом, ул.”Тодор Каблешков” №2. 

 



IІІ. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ. 

Чл.5. Общата цена за изпълнение на обществената поръчка, определена по 

видове, количества и единични цени на хранителните продукти съгласно 

Спецификацията /Приложение № 1/, неразделна част от настоящия договор, съставлява 

обща крайна сума в размер на  20644,60 лева /двадесет хиляди шестстотин четиридесет 

и четири лева и шестдесет стотинки/без ДДС. 

Чл.6. Цената по чл.5 е окончателна с включени всички разходите за изпълнение 

на доставките, предмет на договора, включително разходите за складиране, съхранение, 

наеми на помещения, енергия, транспорт до МБАЛ „Св. Николай Чудотворец” ЕООД – 

гр. Лом, ул.”Тодор Каблешков” №2, труд и др., както и печалба за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл.7. (1) Единичните цени съгласно Спецификацията /Приложение № 1/ не 

подлежат на промяна, освен при удостоверена промяна на усреднените цени на 

хранителните продукти на едро за област Монтана с актуален бюлетин на Система за 

агропазарна информация САПИ – София, валиден към определената дата за 

актуализация, следваща с не по-малко от тридесет дни всяка предходна такава на 

единичните цени по настоящия договор. Актуализация на единични доставни цени ще 

се извършва след писменно предложение от заинтересованата страна с приложена 

информация от периодичния бюлетин на “Сапи” ЕООД. 

        (2) Промяна (актуализация) в единичните доставни цени на отделните 

хранителни продукти се прави автоматично, без подписване на анекс между страните, 

на всеки 30 /тридесет/ дни от датата на подписване на настоящия договор, след 

писменно предложение от заинтересованата страна  с приложена информация от 

периодичния бюлетин на “Сапи” ЕООД за нейна сметка в оригинал или нотариално 

заверено копие на актуален бюлетин на САПИ, валиден към определената дата на 

промяна на цените, в който са посочени усреднените цени /Ц сапи-актуализирана/ на 

едро за област Монтана на съответните хранителни продукти. 

     (3) Единичните цени на хранителните продукти се актуализират съобразно 

следната методика за определяемост на цените: Ц продукт = (К х Ц сапи-

актуализирана) / 100, където „Ц продукт” съставлява актуализираната единична цена на 

хранителен продукт, „Ц сапи-актуализирана” съставлява усреднената цена на 

хранителен продукт на едро за област Монтана по бюлетина на Система за агропазарна 

информация САПИ ЕООД, валиден към датата за промяна на единичните цени по 

настоящия договор, а „К” е перманентен коефициент, който се запазва през целия 

период на действие на договора и се изчислява по формулата К = (Ц предлагана/Ц 

сапи) х 100 в процент, с точност до втория знак след десетичната запетая, където „Ц 

предлагана” съставлява оферираната от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ единична цена на хранителен 

продукт, закрепена в Спецификацията /Приложение № 1/, неразделна част от 

настоящия договор, а „Ц сапи” съставлява усреднената цена на хранителен продукт на 

едро за област Монтана по бюлетина на Система за агропазарна информация САПИ – 

София, валиден към момента на обявяване на процедурата, по която е сключен 

настоящият договор. 

Чл.8. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ единствено 

действително доставени количества хранителни продукти по единични цени съгласно 

Спецификацията /Приложение № 1/ към настоящия договор. 

(2) Цената се привежда на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в съответствие със следния начин на 

плащане: 

� Авансово плащане по договора не се предвижда; 

� Действително доставените и приети количества хранителни продукти се 

заплащат при спазване на изискванията за ценообразуване по чл.7 от настоящия 



договор съгласно  предложените от изпълнителя срок и начин на плащане, както 

следва: 60/ шестдесет/ дни, след представяне на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 

отговаряща на изискванията на Закона за счетоводството, придружена със 

складова разписка за предаването на хранителните продукти в съответното 

място за изпълнение на доставката и двустранно-подписан приемно-

предавателен протокол. 

Чл.9. При спазване на изискванията на настоящия договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

заплаща приетите доставки по банков път на следната банкова сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

Наименование на 

обслужващата банка 

Уникредит Булбанк 

Адрес на банката клон Лом 

IBAN BG23UNCR96601012578804 

BIC код на банката UNCRBGSF 

IV. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл.10. (1) Гаранцията за добро изпълнение е в размер на 3% /три процента/ от 

цената на договора без ДДС или сума в размер на  619,34 лева /шестстотин и 

деветнадесет лева и тридесет и четири стотинки/. 

(2) Гаранцията за изпълнение се освобождава в пълен размер в срок до 30 

/тридесет/ дни след окончателното изпълнение на договора, ако изпълнението е точно, 

качествено и отговаря на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 (3) Гаранцията за изпълнение се задържа от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай на 

прекратяване на договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(4) За времето, през което гаранцията за изпълнение е престояла при 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, не се дължат лихви. 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Чл.11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да доставя хранителните продукти до 

местоизпълнението – МБАЛ „Св. Николай Чудотворец” ЕООД – гр. Лом, ул."Тодор 

Каблешков" №2, съгласно направените заявки по видове и количества в срок от 10 

минути /десет минути(съгласно офертата)/ от изпращането им по факс или e-mail. 

Чл.12. Доставките на  хляб и мляко се извършват ежедневно. 

Чл.13. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да доставя хранителните продукти с 

качество, покриващо изискванията по БДС и изискванията на РЗИ, придружени със 

сертификат за качество от производителя и РВМС /Регионална ветиринарно-

медицинска служба / Българска агенция по безопасност на храните/. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да доставя хранителните продукти със 

собствен или нает транспорт, който да отговаря на съответните изисквания за 

превозването им. 

Чл.14. Доставката на хранителните продукти и предаването им се извършва в 

работното време на обектите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Чл.15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в тридневен срок от приключване на 

доставката да представя в счетоводството на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, фактурите за 

извършените доставки, отговарящи на Закона за счетоводството и националните 

счетоводни стандарти. 



Чл.16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да приема и урежда по уговорения ред 

надлежно предявените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ рекламации за количество и качество на 

доставените хранителни продукти. 

Чл.17. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право своевременно да получи информация за 

промени по доставката, свързани с отпуски и ваканции на обектите. 

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Чл.18. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да подготвя заявки - по обекти за 

доставянето на хранителни продукти, които да изпрати по e-mail или факс 

своевременно на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение. 

Чл.19. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да изплаща представените му от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ фактури, отговарящи на изискванията на Закона за счетоводството по 

реда на раздел ІІІ от настоящия договор. 

Чл.20. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да определи и осигури упълномощени лица, 

които да участват в приемането на всяка доставка на хранителни продукти в съответния 

обект с представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл.21. (1) Лицето, упълномощено от управителя, приема продуктите в 

присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и установява съответствието по асортимент, 

количество, цени и срокове на годност. 

(2) При установяване на разлики във вида, количеството или качеството на 

доставените стоки ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да откаже да ги приеме. За същото се 

съставя двустранен протокол, подписан от представителите на двете страни, 

присъстващи на доставката. 

(3) Заплащат се само действително доставените и приети хранителни продукти. 

Чл.22. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да не приема хранителни продукти с 

недостатъчен за реализацията им срок на годност. 

Чл.23. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска данни за производителите на 

доставените хранителни продукти. 

Чл.24. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право по всяко време за своя сметка да извършва 

лабораторни анализи за качеството, както и да измерва /преброява/ количеството на 

всяка отделна доставка. Лабораторните анализи се правят в специализирана 

лаборатория чрез вземане на средна проба от доставената партида в присъствието на 

представители на двете страни. Заключението е задължително за страните. 

Чл.25. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да не  приеме доставката при съществени 

отклонения в нея. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва правото да нe изчерпва количествата 

по договора на 100% както им да заяви по-големи количества. 

VII. РЕКЛАМАЦИИ 

Чл.26. Рекламации, отнасящи се до количество, се предявяват в момента на 

получаване на стоката. При установяване на разлики в количеството се съставя 

двустранно подписан протокол  при правилата на чл. 21. 

Чл.27. (1) Рекламации, отнасящи се до качеството, могат да бъдат предявени в 7 

дневен срок от датата на доставката и приемо-предавателния протокол. 

(2) При доставка на некачествен хранителен продукт ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ го 

заменя за своя сметка. 

(3) Основание за рекламацията може да бъде и анализно свидетелство на 

специализирана лаборатория. Заключението на лабораторията е задължително за 



страните. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да замени за своя сметка рекламираната стока с 

качествена в срок, посочен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в рекламационното писмо. 

VIIІ. ОТГОВОРНОСТ И САНКЦИИ 

Чл.28. При несъответствие между заявката и доставката, установено по реда на 

този договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни точно заявката в еднодневен 

срок и за своя сметка. 

Чл.29 При забавяне на доставката на хранителните стоки ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

дължи неустойка в размер на 8 % /осем на сто/ от стойността на забавената доставка за 

всеки просрочен ден, но не повече от 15 % /петнадесет на сто/ от тази стойност. 

Чл.30. В случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ при извършено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

качествено и точно изпълнение не плати  в определените срокове, същият дължи 

неустойка в размер на 3 % /три на сто/ от стойността на неплатеното задължение.   

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл.31. Договорът се прекратява при изпълнение на едно от следните условия: 

1. С изтичането на срока на действие. 

2. При настъпване на обективна невъзможност за изпълнение. 

3. При взаимно съгласие на двете страни, изразено с писмено предизвестие по чл. 

87 от ЗЗД. 

Чл.32. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно договора, ако 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ: 

1. Наруши клаузите на настоящия договор. 

2. При три некачествени изпълнения или неизпълнение на задълженията си по 

настоящия договор от страна на Изпълнителя; 

3. При две неявявания в декларирания срок по чл. 11. 

          Чл.33. Възложителят удовлетворява претенциите си относно неизпълнението на 

договора, както и за заплащане на неустойките от страна на изпълнителя по следния 

ред: първо чрез прихващане от дължими суми: при липса на такива суми – от 

гаранцията по  договора. 

X. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ 
           Чл.34. Споровете, възникнали по тълкуването и изпълнението на настоящия 

договор ще се решават от страните по споразумение, а ако това се окаже невъзможно 

по съдебен ред.   

           Чл.35. За всички неуредени въпроси в договора се прилага действащата 

нормативна уредба. 

           Чл.36. Нищожността на някоя клауза от настоящия договор, която бъде обявена 

за противоречаща на приложимия закон, няма да направи невалидна никоя друга негова 

клауза или договора като цяло. 

           Чл.37.Договорът влиза в сила от датата на подписването му от двете страни.  

           Чл.38. Всички съобщения и уведомления между страните по настоящия договор 

ще бъдат в писмена форма. 

- Страните се споразумяват за валидни адреси да се считат: 

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:  ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 
Организация  ЕТ „Илчо Илиев”  Организация – МБАЛ”Свети Николай 

Чудотворец”ЕООД 

Адрес: ул. „Бузлуджа” №34  Адрес: ул.”Т. Каблешков” №2 

Град: гр. Лом  Град Лом 

Пощенски код: 3600  Пощенски код:  3600 

Държава: България  Държава БЪЛГАРИЯ 



Тел.: 0889 028848  Тел.: 0971/60065;60054  

Факс: 0971 66920  Факс: 0971 /60065 

Електронна поща: il4o.iliev@abv.bg  Електронна 

поща:bolnicalom@mballom.bg 

- При промяна на адреса съответната страна е длъжна да уведоми другата в 

тридневен срок от промяната. 
          Чл.39.Изменение на сключения договор за обществена поръчка се допуска по 

изключение: 

1. когато в резултат на непредвидени обстоятелства се налага: 

- промяна в сроковете на договора; 

- намаляване общата стойност на договора в интерес на възложителя поради 

намаляване на договорените цени или договорени количества или отпадане на 

дейности. 

2. при удължаване на срока на договора за доставка с периодично или продължително 

изпълнение, в случай, че едновременно са изпълнени следните условия: 

- не по-късно от 6 месеца преди изтичане срока на договора възложителят е открил 

процедура със същия предмет за последващ период, която не е завършила с избор на 

изпълнител; 

- срокът на договора се удължава до избор на изпълнител, но не повече от 6 месеца; 

- прекъсване в доставката би довело до съществени затруднения за възложителя. 

Чл.40. Неразделна част от настоящия договор са: 

1. Спецификация /Приложение № 1/. 

3. Техническо предложение  

4. Ценова оферта  

 

 

Настоящият договор се състави и подписа в три еднообразни екземпляра - 

един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                           ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

подпис                                                  подпис 

д-р Георги Томов Савков,                                                  Илчо Илиев 

Управител на МБАЛ „Св. Николай  

Чудотворец” ЕООД – гр. Лом 


