Д О Г О В О Р

Днес, л .гг.х . 7:.. 2018 г. в гр.Кюстендил, между
М БАЛ”Д-р Н икола Василиев”АД, гр.Кюстендил, представлявано от изп.
директор д-р А ЛЕКСА Н ДЪР СТЕФАНОВ ВЕЛИЧКОВ, от една страна, наричан за
краткост ВЪЗЛОЖ ИТЕЛ,
и
„Български пощ и” ЕАД гр. София ул. акад. Стефан М ладенов 1, бл. 31 БУЛСТАТ
121396123 представлявано от Деян Дънешки в качеството му на Главен изпълнителен
директор чрез П ълномощ ника си Леона Зайцева-Ангелова ЕГН 8212144496, наричано за
краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ,
на основание ч л .1 12 от ЗОП се сключи настоящ ият договор за следното.
I. ПРЕДМ ЕТ НА ДО ГО ВОРА
1.Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извърш ва „Доставка на
предплатени ваучери за покупка на хранителни стоки от търговската мрежа във връзка с
НАРЕДБА №11 на М ТСП и МЗ от 21.12.2005 г., както и за национални празници във
връзка чл.209 от ЗКП О ” за персонала на М БА Л” Д-р Н .Василиев” АД, гр.Кюстендил,в
това число:
1.1.Изработване, отпечатване и доставяне на ваучери по заявки на Възложителя;
1.2.Осигуряване ползването на ваучерите като платежно средство в обекти на
територията на гр.Кюстендил за продажба на хранителни продукти и готови храни, които
обекти са подробно описани в Приложение № 1 към настоящ ия договор, представляващо
неразделна част от него.
1.3.
Изпълнителят следва да осигури възможност за използването на ваучерите
задължително в обектите на Хипермаркет Кауфланд, Супермаркет Фантастико, Била,
разположени в град Кю стендил, а по възможност и в други обекти на територията на град
Кюстендил.
1.4.При откриване на нов хипермаркет на територията на О бщ ина гр.Кюстендил,
възложителят има право да поиска от изпълнителя доставяните ваучери да бъдат
платежно средство и в новооткрития хипермаркет, като изпълнителят се задължава да
изпълни това условие при останалите уговорени с този договор условия.
II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖ ЕНИ Я
2.Изпълнителят се задължава да отпечатва и доставя заявените от Възложителя
количества ваучери в срок до 5 работни дни считано от датата на получаване на писмена
заявка на факс/ел.пощ а и заплащане на номиналната стойност и възнаграждението по
отпечатване.
3.И зпълнителят се задължава отпечатаните и доставени ваучери да са с
покупателна стойност 1.00 (един), 2.00 (два), 5.00 (пет), 10.00 (десет) или 20.00 (двадесет)
лева - според заявеното от Възложителя и да имат надеждна защ ита, като на ваучерите
следва да е отбелязано, че могат да се използват за закупуване на храна,която е безплатна
по смисъла на Н аредба №11 на МТСП и МЗ от 21.12.2005г. или храна и хранителни
продукти - според заявката на Възложителя.
4.Възложителя няма задължение за минимално общо количество (в рамките на
действие на договора) на заявени за доставка ваучери.

5.Възложителят няма задължение да приема или заплаща ваучери, които са
доставени, без да е направена заявка.
6.Изпълнителят е длъжен да осигури ползването на ваучерите като платежно
средство в обектите по Приложение № 1. В случай, че някои от обектите по Приложение
№1 прекрати дейността си на територията на гр.Кюстендил или по друга причина спре да
признава ваучерите за платежно средство, Изпълнителят е длъжен да предложи в
двуседмичен срок друг обект, разположен в същия район на гр.Кюстендил.
7. Изпълнителят няма право да преустановява ползването на ваучерите в някой от
хипермаркетите, функциониращи на територията на гр.Кюстендил, като при
неизпълнение на това си задължение дължи на Възложителя неустойка в размер от 20 000
лева. Тази неустойката влиза в сила само ако операторът прекрати договора с някой от
оферираните магазини /доставчици/.
8.Всяка отделна заявка на Възложителя следва да бъде изпълнена с еднократна
доставка от страна на Изпълнителя. Ако Изпълнителят изпълни заявената доставка на
части, Възложителят няма задължение да заплаща транспортни и други доставни разходи,
надхвърлящи договорената стойност за една доставка.
9.В срок до 30 календарни дни след изтичане срока за използване на ваучери,
Възложителят връща неизползвани ваучери на Изпълнителя, като Изпълнителят се
задължава да ги замени с нови или да възстанови стойността им, платена от Възложителя.
10.Отпечатаните и доставени ваучери следва да могат да се ползват в срок до края
на календарната година, през която са издадени, но не по-кратък от 30 календарни дни,
считано от датата на доставянето им.
I I .Финансовите отношения, произтичащи от този договор, се регулират от
записаните в договора правила и след изтичане на неговия срок на действие.
III. ЦЕНА И ЗАПЛАЩАНЕ
12.3а изработване, отпечатване и доставка на ваучерите Възложителят се
задължава да заплаща на Изпълнителя възнаграждение, изчислено на база единична цена в
размер на: 0,36 /нула цяло тридесет и шест/ % от номинала на поръчаните ваучери по
Наредба №11 без ДДС;
13. Възложите лят се задължава да заплаща номиналната стойност на заявените
ваучери, според своята заявка.
14.Плащанията по предходните три точки се извършват от Възложителя при
изпращане на заявката до Изпълнителя, като дължимата сума се изчислява въз основа на
направената заявка и проформа фактура.
15.Възложителят няма ангажименти към финансовите .взаимоотношения между
Изпълнителя и обектите за продажба на хранителни продукти и готови храни, в които са
използвани ваучерите.
16.Плащанията се извършват по банковата сметка, посочена от Изпълнителя
ВС72СЕСВ97901042981008 - номинална стойност на ваучерите
ВС17СЕСВ9790104298100В - възнаграждение за отпечатване и доставка
17.Страните приемат сумата от 260 000 /двеста и шестдесет хил.лв/ лв. като крайна
обща стойност на този договор за срока на действието му, като Възложителя не се
задължава до изтичане срока на договора да поръча ваучери, които да покрият горната
стойност напълно (100%).
IV. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ
18. В случай на забавено изпълнение на задълженията по настоящия договор,
изпълнителят дължи на възложителят неустойка в размер на 0,5% дневно върху
стойността на неизпълнената част от договора,за срока на забавата. Тази неустойка

възложителят има право да я прихване от насрещното си задължение към изпълнителя,а
ако то е недостатъчно-от гаранцията за изпълнение на договора.
19.
При забавено плащане от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, същият дължи неустойка в
размер на 0,5 % годишна лихва, изчислена от деня на забавата.
20.Гаранцията за изпълнение на настоящият договор е в размер на 2% от
стойностга без ДДС по т. 17 и възлиза на 5 200 /пет хиляди и двеста лв./ лева, като се внася
от Изпълнителя преди подписване на настоящия договор.
21. Гаранцията по предходната точка служи за удовлетворяване на Възложителя
при вреди, настъпили в резултат на неизпълнение или лошо изпълнение от страна на
Изпълнителя.
22.Гаранцията се освобождава след приключване изпълнението на договора, без
Възложителя да дължи лихви върху сумата за периода, през който тя законно е престояла
у него.
23.Възложителят няма задължение за поръчване на определен минимален брой
ваучери на определена минимална стойност.
24.Ваучерите за националните празници ще бъдат поръчвани само след решение на
Съвета на директорите на възложителя и при наличие на финансова възможност за това.
У1.СРОК НА ДОГОВОРА. ПРЕКРАТЯВАНЕ
25.Договорът се сключва за срок от две години и произвежда действие от датата на
подписването му, като действието му продължава до подписване на нов договор.
26.Настоящият договор може да бъде прекратен при:
26.1.взаимно съгласие на страните, изразено писмено;
26.2.при заличаване от търговския регистър на някоя от страните;
26.3.от възложителя - чрез едностранно писмено предизвестие със срок от 30 дни;
27. Възложителят може да прекрати едностранно настоящият договор в случай на
неизпълнение на което и да е от задълженията на изпълнителя за срок, надвишаващ
двукратно срока за изпълнение, като уведоми писмено за това изпълнителя.
V. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
28.3а неуредени в настоящият Договор въпроси се прилагат разпоредбите на
Закона за обществените поръчки, Закона за задълженията и договорите и другите
действащи нормативни актове.
29.Настоящият Договор е съставен в 2 /два/ еднообразни екземпляра - по един за
всяка страна и влиза в сила от датата на подписването му.

Данни за възложителя:
Е ИК 109080582
гр.Кюстендил 2500
Адрес :пл. ”17 януари ”№1

Данни за изпълнителя:
ЕИК 121396123
гр. София 1700
Адрес.ул.Академик Стефан
Младенов 1, бл.31
Тел:032/624481 Факс:032/633262

За изпълнителя:....
/Леона Зайц'

