ДОГОВОР
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......2016 г., в гр. София, между:

УСБАЛЕ "Акад. Ив. Пенчев" ЕАД, вписано в АВ към МП - Търговски
регистър с № 000664332, с адрес на управление, гр.София, ул. "Здраве" № 2,
представлявано от Изпълнителения директор - Проф. д-р Сабина Захариева, наричано
по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна, от една страна, и
“ЛИБЪРТИ ФУД СЪРВИВИС”ЕООД, със седалище и адрес на управление
гр.София 1517 ж.к. Малашевци, ул. Бесарабия № 79, вписано в Търговския регистър
при Агенция по вписванията с ЕИК: 130015233, представлявано от Веселин Стойчев управител, наричано по-нататък в Договора ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,
се сключи настоящият договор за следното:
ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл.1 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема и се задължава да
извърши "ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА ХРАНА ПО ДИЕТИ ЗА БОЛНИ ЗА
НУЖДИТЕ НА "УНИВЕРСИТЕТСКА СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА
АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ЕНДОКРИНОЛОГИЯ "АКАД. ИВ. ПЕНЧЕВ" ЕАД,
съгласно Ценовата оферта, неразделна част от договора.
И. СРОК НА ДОГОВОРА
Чл.2 Настоящият договор се сключва за срок до 7 (седем) месеца или до 70 000 лева
без ДДС и влиза в сила от датата на подписването му.
III. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ И УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКАТА
Чл.3(1) Доставките се извършват ежедневно по заявки съгласно нуждите на лечебното
заведение чрез предаване на требвателен лист на лицето, което е направило доставката
до клиниките на лечебното заведение в гр. София, ул. Здраве №2.
(2) Изготвеното ежедневно меню ще се заявява от страна на Възложителя
предходния ден за следващия.
(3) Доставянето на готовата храна се извършва в хранителните офиси на
клиниките в сградата на болницата в гр. София на ул. „Здраве,, №2, в следните часове:
до 7: 30 часа за закуска;
до 11:30 часа за обяд;
до 17:30 часа за вечеря.
(4) Храната трябва да бъде в определения грамаж за порция, в индивидуални опаковки
от РР- полипропилен за еднократна употреба и в естетичен вид. Ежедневно
изпълнителят, заедно с готовата храна за пациентите, има задължението да доставя и по
една проба от ястията за деня. - Доставяната храна да се придружава от Експедицио

лист, в два екземпляра от Изпълнителя, включваща брой порции, час и дата на
приготвяне, срок за консумация, вписан сертификат за месните продукти,
удостоверяващ произхода на храната, гарантиращ качество и безопасност, разписан от
оторизирано лице на Изпълнителя. При констатирани пропуски по отношение на
качество и количество на храната,
Възложителят отразява констатацията за
информация и своевременна реакция от страна на Изпълнителя.
(5) Хранителните продукти
се доставят с транспорт на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
(транспортните разходи са включени в цената на стоката) от и за негова сметка до
складовете на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(6) Товаро-разтоварните работи се извършват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
IV.
ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл.4. (1) Цената за изпълнение на договора, дължима от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е в съответствие с ценовото предложение, в размер на:
70 000 .00 /Седемдесет хиляди лева/ без ДДС.
(2) Окончателната стойност, по която ще се извърши разплащането, ще се определи на
база на действително извършените доставки, съгласувани с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ след
подписване на двустранен приемо -предавателен протокол и представяне на фактура оригинал от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок до 60 (шестдесет) календарни дни от получаването
им.
(3) Разплащанията се извършват по банков път, по посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
банкова сметка.
V.
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл.5 (1). Възложителят е длъжен да приеме доставената от Изпълнителя в уговорените
срокове и на уговореното място готова храна, когато тя съответства по вид, количество
и качество на направената заявка.
(2). Възложителят е длъжен да заплаща на Изпълнителя заявената и доставена
готова храна в уговорения срок.
(3). Възложителят е длъжен да представя на Изпълнителя ежедневни заявки за
необходимата му готова храна.
(4). Възложителят е длъжен да осигурява свой представител при приемането на
доставената готова храна за лежащо болни.
(5). Възложителят има право да контролира качеството на доставената готова
храна и при установаване на нередности, да я връща на Изпълнителя.

VI.
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл.6 (1). Изпълнителят е длъжен да доставя на Възложителя заадШатя
последния готова храна за лежащо болни в уговорените срокове и^^ГьТлаено
нормативните изисквания.

(2). Изпълнителят е длъжен да предава на Възложителя готовата храна, в
заявените от последната вид и количество, в хранителните офиси на клиниките в
сградата на УСБАЛЕ „ Акад. Ив. Пенчев” ЕАД, находягца се в гр. София, ул.Здраве № 2.
(3). Изпълнителят е длъжен да извършва доставките със собствен транспорт и в
индивидуални опаковки от РР- полипропилен за еднократна употреба и който следва да
отговаря на хигиенните изисквания за транспорт и съхранение на хранителни продукти.
(4). Изпълнителят е длъжен да доставя готова храна, отговаряща на действащите
в Република България стандарти.
(5). Изпълнителят е длъжен да води отчетност на извършените доставки по
изпълнение на този договор, като за целта попълва протокол за всяка извършена
доставка, който се представя на Възложителя ежемесечно до последно число на
съответния месец.
(6). Изпълнителят има право да получи заплащане на доставените и фактурирани
по вид и количество храни в уговорения срок.

УП.РЕКЛАМАЦИИ
Чл.7(1). Възложителят може да предявява пред Изпълнителя рекламации за:
количество, некомплектност на храната, доставяне на готова храна не
от уговорения вид /явни недостатъци/;
качество /скрити недостатъци/
други съществени.
(2). Рекламациите за явни недостатъци на храната се правят в момента на
доставката.
(3). Рекламациите за скрити недостатъци се правят в 3-дневен срок от
доставката.
(4). В рекламациите се посочват номерът на договора, точното количество на
получената готова храна, основанието за рекламация и конкретното искане на
Възложителя.
(5).В 1-дневен срок от получаването на рекламацията Изпълнителят следва да
отговори на Възложителя писмено и конкретно дали приема рекламацията или я
отхвърля.
(6). При рекламация за явни недостатъци Изпълнителят е длъжен веднага за своя
сметка и риск да достави на мястото на доставяне уговорената готова храна за
лежащоте болни.
VIII. ОТГОВОРНОСТ И САНКЦИИ
Чл.8 (1). За всяка забавена доставка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка за забава в
размер на 5 % /пет/ процента върху стойността на заявката за всеки ден забава.
(2). Забава на доставките повече от два часа, се счита за отказ от изпълнецй^Гйа
поръчката и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи еднократна неустойка в размер на 10 / десет/ %
върху стойността на заявката.
((&
(3). Когато при наличие на рекламация ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни задълженията .ри
по раздел XII от настоящия договор в срок, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
неустойка в размер на 5 % от цената на стоките, за които е направена рекламация*, *'

(4). Дължимите неустойки ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прихваща от дължимите цени, а ако
сумата е недостатъчна - от гаранцията за изпълнение на договора.
IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 9 Настоящият договор се прекратява:
(1). с изтичане на срока предвиден в чл. 2 от настоящия договор или при достигане на
сумата от 70 000 лева без ДДС.
(2). Договорът може да бъде прекратен едностранно от Възложителя при виновно
неизпълнение или некачествено изпълнение от страна на Изпълнителя на 2 /две/ заявки
на Възложителя;
(3). Възложителят може да прекрати този договор, ако в резултат на обстоятелства,
възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения. В
този случай Възложителят дължи на Изпълнителя обезщетение за претърпените вреди
от сключването на договора.
X. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл.10 (1). При подписване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя гаранция за
изпълнение на договора в размер на 1400.00 лв. представляващи 2 % (две) на сто от
цената на съответната обособена позиция без ДДС.
(2). Гаранцията се предоставя под формата на парична сума по сметка на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, под форма на неотменима или безусловна банкова гаранция или
застраховка и служи за обезпечение на изпълнението по договора.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои изцяло или част от Гаранцията за изпълнение
на Договора при виновно неизпълнение на задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по
Договора.
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихви за периода, през който средствата са престояли
законно при него.
(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за изпълнение на договора в срок до 30
(тридесет) работни дни, след изтичането на срока на договора.
XI. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.11(1). Всички спорове, възникнали във връзка със сключването или изпълнението
на договора, се уреждат чрез преки преговори между страните, за което се съставят
споразумителни протоколи.
(2). В случай, че не се постигне съгласие по настоящият договор, или постигането на
такова не бъде доброволно изпълнено от някоя от страните, спорът се отнася за
разрешаване от съда.
(3). Страните по настоящия договор не могат да го изменят и допълват, освен при
условията на чл.116 от Закона за обществените поръчки.
(4). Всички съобщения, свързани с изпълнението на настоящия договор са ва-лидпй. ако С \
са направени в писмена форма и са подписани от упълномощените лица.

(53). При промяна в адреса или данните за контакти на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ , той е длъжен
да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в противен случай последният не отговаря за неполучени
съобщения, призовки и др.
(6). За всички неуредени въпроси в настоящият договор, се прилагат разпоредбите на
действащото в страната законодателство.
Настоящият договор се състави в три еднообразни екземпляра - два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и влиза в сила от датата на сключване.
Неразделна част от настоящия договор е :
Приложение:
Приложение № 1 - Предложение за изпълнение на поръчката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
Приложение № 2 - Ценова оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
Приложение № 3 - Гаранция за изпълнение.

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
/проф.д-р Саб

Съгласували:

/Румяна Христова-зам. изп

/Мариана

/Ваня Толева - юрист/
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