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№70-00-6591/2/ 02.10.2015 г.
ДОГОВОР
Днес, ………..2015 г., в гр. Бургас, между:
ОБЩИНА БУРГАС, ЕИК 000056814, с адрес: гр. Бургас 8000, ул. „Александровска" № 26,
представлявана от д-р Лорис Мануелян, Заместник-кмет „СДЗС“, съгласно Заповед № 2859/ 02.12.2011
г. на Кмета на Община Бургас, наричана по-долу за краткост Възложител, от една страна
и
„ХЛЯБ И ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ" ЕООД, ЕИК 102010485, със седалище и адрес на управление гр.
Бургас, СПЗ, ПК 660, представлявано от управителя Димитър Георгиев Георгиев, наричано по-долу за
краткост Изпълнител, от друга страна
на основание чл. 14, ал. 5, т. 2 от Закона за обществените поръчки, се сключи настоящият договор:
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА - Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да реализира
дейностите по социална услуга "Обществена трапезария" на територията на Община Бургас за периода
октомври – 31.12.2015 г. по отношение на одобрените 44 бенефициенти. Социалната услуга включва
предоставянето на храна през работните дни за обяд - супа, основно ястие, хляб /при реализиране
икономии Изпълнителят може да предоставя и десерт, като не променя броят на дните и
бенефициентите, ползващи услугата/.
II. СРОК НА ДОГОВОРА
Договорът влиза в сила от датата на сключването му, като срокът за изпълнение на дейностите по
социална услуга „Обществената трапезария“ е до 31.12.2015 г. включително.
III. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ
1. Максималната стойност на договора е в размер на 6 476.80 лв. (шест хиляди четиристотин
седемдесет и шест лева и осемдесет стотинки) с вкл. ДДС, от които максимално 5 632 лв. (пет хиляди
шестстотин тридесет и два лева) са за храна на 44 бенефициенти за максимален брой 64 /шестдесет и
четири/ работни дни и максимално 844.80 лв. (осемстотин четиридесет и четири лева и осемдесет
стотинки) са за други режийни разходи (ел. енергия, вода, канцеларски материали, хигиенни
консумативи и гориво), при предложена от Изпълнителя цена за храноден на един бенефициент в размер
на 2.30 лв. (два лева и тридесет стотинки) с вкл. ДДС, от които 2.00 лв. са за храна и 0.30 лв. – за
режийни разходи.
2. Заплащането на дейностите по социална услуга „Обществена трапезария", ще се извършва
ежемесечно в български лева, в срок от 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на представяне
на фактура, която не може да бъде по-късно от пето число на месеца, следващ месеца, за който се дължи.
3. Плащанията се извършват в български лева, при спазване на реда и условията на договора, по
следната банкова сметка на Изпълнителя: IBAN: …, BIC: …., при банка …
IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
1. Възложителят има право:
1.1. да извършва контрол върху резултата от работата на Изпълнителя;
1.2. да дава препоръки по изпълнение на задълженията на Изпълнителя;
1.3. да изисква изпълнение на задълженията по настоящия договор, както и персонални
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промени по отношение на лицата, пряко ангажирани в изпълнението на услугата;
1.4. да изисква предоставянето на услугите да е във вида и срока, уговорени в този договор.
2. Възложителят се задължава да заплаща ежемесечно на Изпълнителя реализираните от
последния дейности по социалната услуга „Обществена трапезария“ при условията и реда на настоящия
договор.
3. Изпълнителят се задължава:
3.1. да осъществи дейностите по предмета на договора, спазвайки всички санитарно-хигиенни
норми и изисквания на действащото законодателство;
3.2. да съставя калкулационни ведомости;
3.3. да изпълни предмета на договора в договорения срок;
3.4. да осъществи дейностите добросъвестно е цел постигането на максимално добри резултати за
неговите бенефициенти;
3.5. да осигури изготвяне на разнообразно седмично меню.
3.6. да полага необходимата професионална грижа и компетентност за качествено изпълнение на
възложеното по настоящия договор;
3.7. да изпълни възложеното по настоящия договор в уговорения срок;
3.8. да уведоми своевременно Възложителя в случай, че възникнат непреодолими затруднения,
които могат да забавят или осуетят точното изпълнение на договора.
3.9 Изпълнителят носи пълна отговорност за качеството на предоставяните услуги.
IV. НЕУСТОЙКИ И САНКЦИИ
1. При пълно и/или частично неизпълнение на поетите с настоящия договор задължения,
Изпълнителят заплаща неустойка на Възложителя, както следва:
1.1. При пълно неизпълнение – в размер от 30 % (тридесет процента) от цената на договора;
1.2. При частично неизпълнение или некачествено изпълнение на поетите с настоящия договор
задължения – 30 % (тридесет процента) от стойността на неизпълнените или некачествено извършените
дейности.
1.3. При забавено изпълнение на поетите с настоящия договор задължения Изпълнителят дължи
неустойка на Възложителя, в размер от 0,5 % (нула цяло и пет процента) от цената на договора, за всеки
просрочен ден, но не повече от общо 30 % (тридесет процента) от цената на договора.
2. Прилагането на горните санкции не отменя правото на Възложителя да предяви иск срещу
Изпълнителя за претърпени щети и пропуснати ползи и загуби, съгласно действащото законодателство в
Република България.
V. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. ОБЩИ УСЛОВИЯ
1. Настоящият договор се прекратява:
1.1. с изпълнението на регламентираните в него задължения на страните.
1.2. по взаимно съгласие между страните, изразено писмено;
1.3. едностранно от Възложителя, без предизвестие, при неизпълнение на задълженията отстрана
на Изпълнителя, регламентирани в настоящия договор.
2. Възложителят може да прекрати договора, при наличието на обективна невъзможност да
изпълнява задълженията си или ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в
състояние да изпълни своите задължения.
VI. ИЗКЛЮЧИТЕЛНИ ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
1. Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение па договора, явяващо се
представляващи пряка и непосредствена последица от настъпване па форсмажорни обстоятелства.
2. Страната, позоваваща се на непреодолима сила е длъжна незабавно да извести другата страна,
че са възникнали пречки от обективен характер, които ще попречат на изпълнението на договорените
условия.
3. В срока по предходната точка страната, която се ползва от освобождаването от отговорност,
трябва да изпрати на другата страна и констатиращите възникването на събитието официалния
документ, изходящ от съответната търговска палата, държавен орган или общинска администрация.

2

Същият следва да съдържа информация за причинната връзка между непреодолимата сила и
невъзможността за изпълнение на договорното задължение.
4. По реда на точки 2 и 3 и в сроковете по т.2, от настоящия раздел, страната, която се позовава на
непреодолима сила трябва да уведоми другата страна за прекратяване на събитието.
5. Ако посочените по горе уведомления и съобщения не се изпратят в посочените срокове и
начини, страната не може да се ползва от освобождаването от отговорност.
6. В случаите на непреодолима сила и доколкото тя има влияние върху сроковете по договора,
съответните срокове се удължават с времето, през което е било налице непреодолима сила.
7. Ако непреодолимата сила продължи повече от два месеца, страната, която не се ползва от
освобождаването от отговорност може да прекрати изцяло или отчет и договора.
VII. ОБЩИ УСЛОВИЯ
1. Страните по договора се задължават да бъдат лоялни една към друга, да не разпространяват
информация, относно финансовите си взаимоотношения, както и факти и обстоятелства, които биха
засегнали интересите на всяка една от тях пред трети лица.
2. Всяка от страните е длъжна да извести другата страна за промени в адреса или лицата, посочени
в договора, които я представляват, в 7-дневен срок от настъпването им.
3. Страните се съгласяват, на основание чл. 117, ал. 2 от ГПК, при възникнали имуществени
спорове между тях при или по повод изпълнението на настоящия договор, да ги отнасят за разрешаване
пред компетентния съобразно правилата на родовата подсъдност БРС или БОС.
4. За неуредените въпроси в настоящия договор се прилагат разпоредбите па действащото
българско законодателство.
Настоящият договор се състави и подписа в четири еднообразни екземпляра - един за Изпълнителя
и три за Възложителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ОБЩИНА БУРГАС

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
ХЛЯБ И ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ ЕООД

ЗАМЕСТНИК-КМЕТ:
/д-р Лорис Мануелян/

УПРАВИТЕЛ:
/Димитър Георгиев/

ДИРЕКТОР НА
ДИРЕКЦИЯ „БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ”:
/Малина Поповска/
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