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МБАЛ ”Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИЕВ” АД гр.Кюстендил, представлявано от
йзп. директор АЛЕКСАНДЪР СТЕФАНОВ ВЕЛИЧКОВ, от една страна, наричан за краткост
“възложител”,
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..в качеството
му на . У.Р]вЫи<Т.еА., наричано за краткост “изпълнител”, се сключи настоящият договор за
следното:
1.ПРЕДМЕТ И ОБШИ УСЛОВИЯ.
1.Възложителят възлага а изпълнителя приема да му доставя до офиса за разпределение
на храна в сградата в гр.Кюстендил, пл.” 17-ти януари” №1, готова храна за пациентите/наричана
по-долу стока/, както и разпределение на храната по отделения, съгласно приложението към
договора, и по там посочените единични цени на менютата с ДДС. Храната се приготвя на
територията на болничната кухня на възложителя на адрес: гаКю стендил, пл.” 17-ти януари №1.
Ориентировъчната стойност на договора възлиза на .
(%&/.4%?.... лв. по предварително
обявените от възлржителя количества и видове храни и оферираните от изпълнителя цени.
2.Доставките ще се извършват от изпълнителя ежедневно след заявка от предишния ден.
Закуската ще се доставя и разпределя от 6,30 до 7,30 часа, обядът - от 11,30 до 12,30 часа, и
вечерята от 17,30 до 18,30 часа.
И.ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.
3. Цените на ястията, съответно на менютата, са определяеми и се променят автоматично
/увеличават или намаляват/ на всеки три месеца след сключване на договора. Увеличението или
намалението на цената на ястието се извършва със съответното увеличение или намаление на
цената на вложените продукти в ястието. Увеличението или намалението на цената на вложените
продукти в ястието се изчислява за всеки продукт по отделно въз основа на процента на
увеличение или съответно намаление на цените на същия продукт по „Национален статистически
институт^, като за база се взема цената на предходното тримесечие.
4.Плащането на цените по настоящият договор се извършва чрез банков превод в срок
от 60 /шестдесет/ календарни дни след изтичане на месеца, за който се отнася плащането по
сметка З Ф . . ? г £ . & Р М С . п р и банка .
.
.
.
и след
представяне на следните документи:
а/фактура-оригинал;
б/приемно-предавателен протокол;
в/писмена заявка;
НЕПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ.
5.Възложителят е длъжен:
5.1.да заплати доставените стоки в срока по чл.4.
5.2.да приеме доставените в срок стоки, съответстващи по вид, количество и качество
на договорените и заявени такива.
5.3.да уведоми изпълнителя своевременно за лошо изпълнена поръчка.

5.4.след изтичане срока на договора да освободи гаранцията за добро изпълнение;
5.5. възложителят си запазва правото да променя грамажа на менютата по негова
преценка, водещо до промяна на цената на менютата, както и да променя количеството хляб /брой
филии/ за всяко хранене;
5.6.възложителят осъществява контрол по спазването на цените и грамажите на менютата,
определени по силата на договора;
*

6.Изпълнителят е длъжен:

6.1.да достави поръчаните храни с договореното качество ежедневно след заявка от
предишния ден. Закуската ще се доставя и разпределя от 6,30 до 7,30 часа, обядът - от 11,30 до
12,30 часа, и вечерята от 17,30 до 18,30 часа.
6.2.да предаде доставените храни на представители на възложителя, като осигури чрез
свой персонал разпределението й по отделения;
6.3.да представи на възложителя документите,описани в чл.4,б.а-в;
6.4.Да даде на възложителя гаранция за изпълнение на задълженията по договора в
размер на 2% от стойността му без включен ДЦС, възлизащи на . . . Р..
.<£5Г.............. лева.
6.5.Да наеме болнична кухня от 362,31 кв.м. и прилежащите й помещения, които са
газифицирани, както и заведение за бързо хранене от 54,85 кв.м., находящо се на приземен и първи
надземен етаж в основния корпус на болницата за осъществяване хранене на персонала; Ползването
на болничната кухня и прилежащите й помещения, и заведение за бързо хранене, както и условията
по наемане, са предмет на отделен договор, като наемните цени са определени на база оценка от
лицензиран оценител, както следва:
- болнична кухня - 775 лв месечно;
- заведение за бързо хранене - 262 месечно;
6.6.Да заплаща стойността на изразходваните консумативи /електроенергия, вода, газ и
отопление/ на база на изразходваните количества и по силата на сключения договор за наем;
6.7.Да поддържа болничната кухня съгласно нормативните изискванията на Агенция по
безопасност на храните към Министерството на земеделието и храните.
IV.КАЧЕСТВО. ГАРАНЦИИ И СРОК НА ГОДНОСТ.
7.Качеството на храните, предмет на настоящия договор следва да отговаря на
техническите стандарти на производителя, БДС, стандарта в страната-производител,
изискванията на ХЕИ и ДВСК, за което изпълнителят следва да представя на възложителя
сертификат за качество, издаден от компетентен орган в страната-производител.
8.Към датата на доставката остатъчния срок на годност на стоките не може да бъде помалък от 75%. Възложителят има право да осъществява ежедневен контрол на качеството на
произведената храна в кухнята и последващ такъв при раздаването й. Ежедневно от храната се
вземат контролни проби съобразно изпълнение на Наредба № 29/23.11.1999г. на МЗ.
V.ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕТОЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ.
9.Рекламации за явни недостатъци на доставените стоки се правят писмено в 3 - дневен
срок от получаването им. Когато недостатъкът е скрит, срока започва да тече от момента на
откриване на недостатъка.
10.При констатирани недостатъци, изпълнителят е длъжен да замени рекламираните
стоки като достави нови в същия обем и видове, в срок до един час след рекламацията, ако е
направена в деня на доставката или да приспадне стойността на рекламираната стока от
дължимото му се плащане.

11 .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.
12.В случай на забава в плащането от страна на възложителя, същият дължи неустойка
в -размер на 0,5% годишна лихва, изчислена от деня на забавата.
13.В случай на причинени вреди на трети лица от лоша изработка на храната,
изпълнителят дължи пълното обезщетяване за причинените на третите лица вреди, както и
неустойка на възложителя в размер на двукратната стойност на некачествената храна.
14.Във всички случаи на неизпълнение на една или няколко от клаузите по настоящия
договор от страна на изпълнителя, възложителят има право да задържи гаранцията за
изпълнение.
14.1 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 25000
/двадесет и пет хиляди/ лева в случай, че настоящия договор бъде прекратен на основание т. 16.5
При всички случаи на дължимост на неустойка или обезщетение от страна на
изпълнителя към възложителя, последния има право да задържи гаранцията с цел
удовлетворяване на вземанията си.
У1.СРОК НА ДОГОВОРА. ПРЕКРАТЯВАНЕ.
15.Договорът се сключва за срок от три години и произвежда действие от датата на
подписването му и продължава до подписване на нов договор.
16.Настоящият договор може да бъде прекратен при:
16.1.взаимно съгласие на страните, изразено писмено;
16.2.при заличаване от търговския регистър на някоя от страните;
16.3.от възложителя-чрез едностранно писмено предизвестие със срок от 30 дни;
16.4.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.
16.5 Възложителят може да прекрати настоящия договор в случай, че бъде прекратен
или развален по вина на наемателя договора за наем на описаните в т.6.5 помещения.
УП.ДРУГИ УСЛОВИЯ.
17.В случай на неуредени по доброволен път спорове между страните, същите ще се
отнасят за разрешаването им пред родово компетентния съд със седалище гр.Кюстендил.
18.Настоящият договор се сключи в два еднообразни екземпляра с равна сила - по един
за всяка от страните.
Данни за възложителя:

Данни за изпълнителя:

ЕИК/ЕГН 109080582
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Адрес:гр.Кюстендил 2500
пл.” 17-ти януари” №1
Тел 078/550261,Факс 078/550231
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