
ДОГОВОР 
ta оСмцес 1 ксна поръчка, чроч публично сьстсчатк' 

Дпес, ^.^. ' .^^... . .2016г., в град Костинброд, па основание чл. 178 от Закопа за 
обществените поръчки и въз основа на Решение №РД-05-245/13.07.2016 г. за опери нане 
ла процедурата и Решение № 293/30.08.20]6 г. на кмета ма община Костинброд за 
определяне на изпълнител, се подписа настоящия договор между: 

1. ОБЩИНА КОСТИНБРОД, с административен адрес: гр. Костинброд, 
ул."Охрид" №1, ЕИК 000776363, представлявана от Трайко „ _ Младенов - кмет 
на общината и Анита. Сръстанова - гл.счетоводител, 

2. ДЕТСКА ГРАДИНА „ПРОЛЕТ", с административен адрес: 
гр.Костинброд, п.к.2230, ул. „Лилия" № 2, ЕИКЮ00757413, представлявано от Краса 

Крилашка - директор и Тинка Александрова - счетоводител, 

3. ДЕТСКА ГРАДИНА „РАДОСТ", с административен адрес: 
гр.Костинброд, п.к.2230, ул."Асен Златаров" № 12, ЕИК: 131349257, представлявано от 
Зоя Йорданова - директор и Камелия Стоянова - счетоводител, 

4. ДЕТСКА ГРАДИНА „ВИОЛИНА", с административен адрес: с. Петьрч, 
община Костинброд, ул. „Капитан Петко Войвода" № 5, ЕИК: 122088324, 
представлявана от Светлана Славкова - директор и Камелия Стоянова -
счетоводител, 

5. ДЕТСКА ГРАДИНА „ДЕТЕЛИНА", с административен адрес: с. 
Драговищица, община Костинброд ул. „22-ра", №1, ЕИК: 000763896, представлявана от 
Елена Лесева - директор и Павлинка Лозанова - счетоводител, 

6. НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ОТЕЦ ПАИСИЙ", с административен адрес: 
с. Драговищица, община Костинброд ул. „22-ра", №1, ЕИК 000759645, представлявано 
от Юлиана I Лозаиова-Анчева - директор и Павлинка Лозанова -
счетоводител, 

7. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ПЕТЪР БЕРОН", с административен адрес: гр. 
Костинброд, ул."Обединена" №44, ЕИК 000759638, представлявано от Ели , 
Виденова - директор и Вергиния Христова - счетоводител, 

наричани за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ", от една страна 

и 

8. „КРИСИ 2007" ЕООД, със седалище и адрес на управление: с. Петърч, 
община Костинброд, п.к. 2234, ул. „Шопска комуна" №62, тел.: , факс: 
02/ 984 21 49, е- mail: gosho74@abv.bg, ЕИК: 175270007, ДДС № BG: 175270007, 
представлявано от Георги Кръстанов, определен за изпълнител след проведена 
процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с ID 
№740321/13.07.2016г., наричан за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ", от друга страна, 

се сключи настоящия договор за възлагане на обществена поръчка, след проведена 
процедура по ЗОП, наричан по-долу за краткост „Договор", с предмет: „Доставка на 
хранителни и млечни продукти, месо и месни продукти, плодове, зеленчуци и хляб 
за нуждите на детските заведения, училищните столове и на специализираните 
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11пciiiiyIиiм и coi(Mii.!iiiinc yc.nyi n н общността на тсриторшпа иа Община 
Костинброд c днс обособени попиши: 
обособена 1НШ1ЦШ1 № I: „Доставка на хранителни продукти, плодове, зеленчуци и 
хляб за нуждите па детските заведения и училищните столове на тернторшп;! на 
община Костинброд", 
обособена шшщнн № 2:, „Доставка на хранителни продукти, плодове, зеленчуци 
хляб за иуждитс на специализирани гс институции и социалните услуги в 
общността на територията на община Костинброд " 

Страните се споразумяха за следното: 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл. 1.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯ приема и се задължава да 
доставя хранителни продукти от групите храни, съгласно количествената сметка №1 и 
2, неразделна част от офертното му предложение с вх. №08-00-88/2/25.07.2016г. и за 
двете обособени позиции: 
обособена позиция № 1: „Доставка на хранителни продукти, плодове, зеленчуци и 
хляб за нуждите на детските заведения и училищните столове на територията на 
община Костинброд", 
обособена позиция № 2:, „Доставка на хранителни продукти, плодове, зеленчуци 
хляб за нуждите на специализираните институции и социалните услуги в 
общността на територията на община Костинброд " 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури и контролира спазването на 
нормативните изисквания към храните, които доставя, както и нормативните 
изисквания за хигиена на храните по време на дистрибуцията им, а именно да отговарят 
на изискванията на Закона за храните, Наредба № 5 от 25.05.2006 г. за хигиената на 
храните. 

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да доставя хранителни продукти, 
отговарящи на изискванията за качество и безопасност на храните съгласно Наредба 
№9 от 16.09.20011г. за специалните изисквания към безопасността и качеството на 
храните, предлагани в детските заведения и училища, както и към храни, предлагани 
при организирали мероприятия за деца и учеиици. 

(4) Хранителните продукти следва да бъдат доставяни само с регистрирани по 
реда на Закона за храните (ЗХ) транспортни средства и в уговорените с настоящия 
договор срокове. 

П. СРОК НА ДОГОВОРА. 
СРОКОВЕ ЗА ДОСТАВКА И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл. 2. Срокът на изпълнение на договора е 12 (дванадесет) месеца, считано от 
20.09.2016г. Всички дейности по договора се извършват във времевия диапазон между 
началния и крайния срок за изпълнението му, включително задълженията за плащане. 

Чл. 3. Срокът за изпълнение на отделните доставки е до 24 часа от получаването 
от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на заявка от упълномощените лица на обслужваните 
заведения по чл. 1, ал. 1 от настоящия договор. Със заявката ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
определя вида на стоките и количеството им за конкретната доставка. 

(2) Ако отделната доставка е извън срока по алинея 1, обслужваните 
заведения могат да откажат да я приемат. 
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Чл. 4.(1) lYbiciom ма мап.лпснмс ма порьчкащ досмнка ма \paimтелим п млечни 
продукти, месо м месни продукти, Iиюдоис, зеленчуци м хлно за н\ жам ic ма: icickmic 
заведени и учмлмщпитс столове па територията па Община Костинброд, е както следва 

/- За ДГ „ Радост" с адрес: гр. Костинброд, ул. „Асен Златарон" № 12, 
> За /1,1',, 11ролет" с адрес: гр. Костинброд, ул. „Лилия" № 2, 
У За ДГ „ Виолина" с адрес: с. Пегьрч, общ. Костинброд, ул. „Пе тко Войвода" № 5 
>3а Д]"„Детелина" с адрес: с. Драговищица, общ. Костинброд, ул. „22-ра" № 2 
>3а училищен стол към НУ "Отец Паисий" с адрес: с. Драговищица, общ. 

Костинброд, ул. „22-ра" № 2 
>3а училищен стол към СУ "Д-р Петър Берон" с адрес: гр. Костинброд, ул. 

„Обединена" № 44, 

(2) Мястото на изпълнение на поръчката - доставка на хранителни и млечни 
продукти, месо и месни продукти, плодове, зеленчуци и хляб за нуждите на 
специализираните институции и социалните услуги в общността на територията на 
община Костинброд - Домашен социален патронаж - гр. Костинброд с адрес: гр. 
Костинброд, ул. „Славянска" № 68; 

III. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Чл. 5.(1) Стойността на договора е в размер на 242 178,37 ( Словом: двеста 
четиридесет и две хиляди сто седемдесет и осем лева и тридесет и седем стотинки) лева 
без ДДС или 290 614,31 ( Словом: двеста и деветдесет хиляди шестстотин и 
четиринадесет лева и тридесет и една стотинки) лева с ДДС, разделена както следва: 

За първа обособена позиция : 218 583,36 ( Словом: двеста и осемнадесет хиляди 
петстотин осемдесет и три лева и тридесет и шест стотинки) лева без ДДС или 262 
300,03 ( Словом: Двеста шестдесет и две хиляди и триста лева и три стотинки) лева с 
ДДС; 

За втора обособена позиция : 23 595,01 (Словом: двадесет и три хиляди 
петстотин деветдесет и пет лева и една стотинки) лева, без ДДС или 28 314,01 ( 
Словом: двадесет и осем хиляди триста и четиринадесет лева и една стотинки) лева с 
ДДС; 

(2) Всички плащания се извършват в рамките на разчетените средства в 
утвърдения/-те годишен/-те бюджет/-и на всеки един от второстепенните 
разпоредители с бюджетни средства /Община Костинброд за извършване на дейността, 
предмет на настоящия договор. През първата календарна година, плащанията по 
договора ще се извършват в рамките на остатъка от бюджета/-ите, предвидени за 
дейността за съответната календарна година. 

Чл. 6.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ стойността на 
извършените доставки на база реално извършените доставки по приетите единични 
цени на хранителните продукти. 

(2) Единичните цени включват всички разходи по изпълнението на доставките, 
предмет на договора, в това число транспортни разходи, осигуровки, разходи за 
материали, техника, труд и др., както и печалба за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(3) Изменение на договорените единични цени на отделните продукти по групи 
храни от ценовата оферта не се допуска за срока на действие на договора, освен ако 
същите бъдат намалени в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
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(4) (Хицата cmiinoci на извършените п изчетени но нас гоящия договор 
доставки, пс може да надвишава стойността по ч.и. 5, ал. 1 от настящия договор. 

(5) И случай, че размера па действително заявените количества на доставките е 
по-малък от предвидения, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма ангажименти към 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за компенсиране, под какиато и да било форма па по-малкия обем. 

Чл. 7.(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ издава фактури на всяко от обслужвани те заведения 
по чл. 1, ал. 1 при всяка доставка ма хранителни продукти придружена със стокова 
разписка за получените количества, към която се прилагат съпроводителните 
документи за качество, срок на годност и произход/ сертификат на доставените стоки. 

(2) В 3-дневен срок от получаване на издадените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
финансово- отчетни документи упълномощените лица по чл.12, ал.1 на всяко от 
обслужваните заведения извършват проверка за съответствие с направените заявки. При 
установяване на разминавания писмено уведомяват ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като сумата, 
подлежаща на плащане се изплаща след отстраняване на несъответствията. 

(3) Заплащането на доставените хранителни продукти се извършва по банков 
път въз основа на издадени фактури в срок до 30 /тридесет/ календарни дни след 
доставката по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(4) Разплащанията ще се извършват от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в български левове, 
с платежно нареждане по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

Обслужваща банка:, НС" АД 
Град/клон/офис: Костинброд 
BIC код: 1 
IB AN: L _ 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

Чл. 8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, чрез упълномощените лица от обслужваните 
заведения е длъжен: 

1.Да представя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ заявки за необходимите количества 
хранителни продукти, предмет на настоящия договор, по вид и количество; 

2. Да приеме заявената стока, ако няма претенции към качеството на 
доставените продукти и/или пълнотата на прудружаващите ги документи, в деня на 
доставката или да направи съответните рекламации в уговорените срокове по реда на 
чл. 14, ал.З от този договор; 

3. Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок съответното възнаграждение за 
извършената доставка, съгласно чл. 7, ал.З от настоящия договор. 

4. Да осъществява чрез своите контролни органи контрол върху изпълнението на 
договора. 

Чл. 9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

1. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от посочените в заявката количество 
и вид хранителни продукти по настоящия договор, да откаже приемането на част или 
цялото количество, като не дължи заплащане на съответното възнаграждение, докато 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни своите задължения съгласно договора. 

2. да откаже плащане по представена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ фактура, в която 
единичните цени са различни от предложените единични цени в количествено-
стойностната сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
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3. мри кпноино 4;iu;ii»iiic на достанктс по чаянснп количества 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ със тави проткол, конто представя ча подпис от ITil Г1>Л 11ИТЕЛЯ. 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ с длъжен и 3 (ipn)- дневен срок да подпише протокола н.пи да 
възрази пиемепо. При ие постигане на съгласие или ме иодмнсиапе па протокола в 
дого1Юрепия срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има прано да реализира праната си по чл.16„ ал.1. 
от договора. 

Чл.10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен: 

1. да доставя в срок и съгласно получените заявки, хранителни продукти до 
адресите на обслужвани те заведения по чл. 1, ал. 1 съгласно чл.4 от договора; 

2. да доставя хранителни продукти с остатъчен срок на годност не по-малък от 
48 часа и отговарящи на изискванията за качество и безопасност на храните съгласно 
Наредба № 9 от 16.09.2011 г. за специалните изисквания към безопасността и 
качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата, както и към 
храни, предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици, за обслужваните 
заведения по обособена позиция №1, а хранителните продукти за обособена позиция 
№2 да отговарят на изискванията за I-во качество; 

3. да поддържа складови наличности, позволяващи спазването на срока за 
доставка; 

4. да приема заявките за необходимите количества продукти, предмет на 
настоящия договор; 

5. да подписва протокол/и при забава на доставка/и в 3-дневен срок от 
представянето му от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

6. да предоставя на упълномощените лица от обслужваните заведения всички 
придружаващи доставката документи съгласно чл. 12, ал. 2 от договора; 

7. да заменя доставени некачествени стоки в срока по чл. 14, ал. 3; 

8. да осъществява доставянето на. продуктите само с регистрирани по реда на 
Закона за храните (ЗХ) транспортни средства; 

9. да носи отговорност за всички вреди, нанесени на трети лица по време на 
изпълнението на настоящия договор. 

V. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл. 11. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира изпълнението на произтичащите от 
настоящия договор свои задължения с гаранция за добро изпълнение, която е в размер 
на 0,5 % от прогнозната стойност за всяка една обособена позиция, за която е 
определен за изпълнител, както размера на гаранцията е: 

• за първа обособена позиция - 1 100,00 (хиляда и сто) лева, 
• за втора обособена позиция - 220,00 (двеста и двадесет) лева, 

(2) Гаранцията/-ите за добро изпълнение са със срок на валидност не по-малко 
от 30 дни след датата на приключване на договора за изпълнение на обществена 
поръчка. 

(3) При липса на възражения по изпълнението на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
освобождава гаранцията/-ите за изпълнение в срок до 30 календарни дни след 
окончателно приемане на извършените доставки и/или датата на приключване на 
настоящия договор, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ие дължи лихви за периода през който 
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гараищппе законно са престояли при исю. 

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа час i нчпо или изцяло гаранцията ча добро 
изпълнение вслучаи, че: 

1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ системно пе изпълнява някое от задълженията си по 
договора, както и когато прекъсне или забави изпълнението на задълженията си по 
договора е повече от 24 (двадесет и четири) часа. 

2. при констатиране на нередности, довели до неправомерно получени суми, в 
случай, че същите ие бъдат възстановени в размера и в указания за това срок. 

3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои сумата от гаранцията, без това да го 
лишава от правото да търси обезщетение за претърпени вреди. 

(5) Гаранцията за изпълнение не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в 
процеса на изпълнение на договора е възникнал спор между страните относно 
неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване 
пред съд. При решаване на спора в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ той може да пристъпи 
към усвояване на гаранцията за изпълнение. 

VI. ДОСТАВЯНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА ХРАНИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ. 

Чл. 12. (1) Заявените хранителни продукти ще бъдат приемани от длъжностни 
лица определени от директора на съответното обслужвано заведение. 

(2) Стоката се приема в складовете срещу стокова разписка или търговски 
документ съдържаща вида на хранителния продукт, количеството, номер на партида, 
регистрационен номер на предприятието, след оценяване на съответствието й с 
изискванията на договора и нормативните актове, което се удостоверява от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с представяне на съответните документи. 

(3) Транспортните разходи по доставянето на хранителните продукти до 
адресите на обслужваните заведения, както и тези по разтоварването им са за сметка на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл. 13.(1) При приемането на доставената стока, длъжностните лица по чл.12, ал.1 
проверява количеството, срока на годност и документите, придружаващи стоката, в 
присъствие на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(2) При възникване на спор относно съответствието на доставената стока с 
техническите спецификации от офертата на изпълнителя или с ТД на производителя, 
контролни проби се вземат от оторизиран, съгласно закона, орган в присъствието на 
представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощени от тях 
лица, в същия ден. За арбитражен ще се счита протокола от анализа на оторизирания 
орган - БАБХ или акредитирана лаборатория, като разходите за това са за сметка на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(3) При откриването на скрити недостатъци или несъответствия на стоката, за 
които представителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не са знаели и не са могли да узнаят при 
приемането й, те са длъжни незабавно да уведомят ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(4) Продуктите по чл.13, ал.З се пазят лица по чл. 12, ал.1, като се съхраняват 
отделно от годните за употреба продукти и същите се предоставят за преглед на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или на нарочно определено от него за тази цел лице. 

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска замяна на стоката с нова, ако 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е действал добросъвестно и не е изпълнил задълженията си, 
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посочени в договора н чакопа. 

Чл. 14. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да очкаже да приеме част иди цялата 
доетамка ако доставените хранителни продукти не съответстват па техническите 
с п е ц и ф и к а ц и и , оферирани от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са с изтекъл срок на годност, пс са 
представени документи но чл.12, ал.2 от настоящия договор. За посочените 
обстоятелства се съставя двустранен констативен протокол, удостоверяващ 
констатираното несъответствие е надлежно остойностяване ча изчисление на 
стойността па неизпълнението. 

(2) При рекламация, в която се твърди, че стоката ие съответстват на 
техническите спецификации, оферирани от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, страните прилагат чл. 
13, ал. 2 от настоящия договор. 

(3) В случай че с протокол от анализ на акредитирана лаборатория, извършен 
по реда на чл. 13, ал. 2 се установи, че стоките не съответстват на техническите 
спецификации, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да замени цялата или част от доставената 
стока с такава съответстваща на изискванията в срок от ЗО(тридесет) минути от 
съставянето на протокола 

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ чрез лицата по чл.12, ал.1 си запазва правото на 
рекламация и отказ от плащане при установяване на отклонения в количеството и 
несъответствие с техническите спецификации, оферирани от изпълнителя, на стоката 
въз основа на представените анализи при условията на договора, като всички 
произтичащи от това неблагоприятни последици са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл. 15. (1) Доставянето на хранителните продукти е на риск на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(2) Рискът от случайното погиване или повреждане на хранителните продукти 
преминава върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от момента, в който продуктите бъдат предадени 
на лицата по чл.12,ал.1 на посочените в места в настоящия договор. 

VII. НЕУСТОЙКИ И САНКЦИИ 

Чл. 16.(1) При забавено изпълнение по конкретната заявка от страна на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ същият заплаща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ трикратния размер на 
направените разходи за обезпечаването на тази доставка, от трети лица. Наред с това 
право и независимо от него, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ има право да реализира правата си, 
заложени в чл.22 от настоящия договор. 

(2) При виновно неизпълнение на задълженията по договора от страна на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право едностранно да развали договора, 
със седемдневно писмено предизвестие отправено до другата страна /чл.87, ал.1 от 
ЗЗД/, като задържи гаранцията за изпълнение по договора като неустойка за 
неизпълнение /чл. 92 ЗЗД/. 

Чл. 17. (1) В случай че с протокол от анализ на акредитирана лаборатория, 
извършен по реда на чл. 13, ал. 2 се установи, че стоки от доставка не съответстват на 
техническите спецификации, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ тяхната 
стойност и неустойка в размер 10 % от стойността на несъответстващата част от 
доставката. 

(2) При рекламация от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по отношение на стока, за 
която по предвидения в договора ред, а именно протокол от анализ на акредитирана 
лаборатория, е установено, че съответства на договорените и нормативно 
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установените пчпскваппя, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дъл/ки па ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка 
it рачмср на дспствт слно н чвьршвапп те рачходн по апаличнте п доставката па стоката, 
ча която с предявена необоснована рекламация. Мри погиване па стоката, обек т на 
рекламацията, останала при ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, рискът по оиачвапето, както и 
разходите за съхранението й е изцяло за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл. IX. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност и поема за своя сметка всички 
вреди, нанесени на грети лица по време на изпълнение па договорените доставки, в 
следствие па негови действия или бездействия. 

Чл. 19. Неустойките и санкциите, вредите и пропуснатите ползи по този договор 
се установяват и събират, съгласно Закона за задълженията и договорите /ЗЗД/ и по 
реда на Гражданския процесуален кодекс /ГПК/. 

VIII. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА 

Чл. 20. (1) Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени 
вреди и загуби, в случай че последните са причинени от непреодолима сила. 

(2) В случай че страната, която е следвало да изпълни свое задължение по 
договора, е била в забава при настъпване на събитие по ал. 1, тя не може да се позове на 
непреодолимата сила. 

(3) Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички 
действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и 
загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок до 24 (двадесет и четири) 
часа от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи 
обезщетение за настъпилите от това вреди. 

(4) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на 
свързаните с тях насрещни задължения се спира. 

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 21. Настоящият договор се прекратява: 

1. С изтичане па срока по чл. 2 или с достигане на предвидената в чл. 5, ал. 1 
стойност; 

2. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма; 
3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - с 

7-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна; 
4. При констатирани нередности и/или конфликт на интереси - с изпращане на 

едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 
5. С окончателното му изпълнение; 
6. По реда на чл. 116 от Закона за обществените поръчки; 
7. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената 

поръчка - предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той 
не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено 
уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата. 

Чл. 22. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ: 

1. забави изпълнението на задълженията си по договора с повече от 24 (двадесет и 
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четири) часа н работен леи: 
2. ле отстрани в предложения срок в техническото си предложение, конезатирили 

недостатъци и/или отклонения от качес твото па доставяните хранителни продукти; 
3. ие изпълни точно някое от задълженията си по договора; 
4. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва 

подизпълнител, кой то е различен от този, посочен в офертата му; 
5. бъде обявен в несъстоя телност или когато е в производство по несъстоятелност 

или ликвидация. 

Чл. 23. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно с 7 (седем) 
дена предизвестие, без дължими неустойки и обезщетения и без необходимост от 
допълнителна обосновка. Прекратяването става след уреждане на финансовите 
взаимоотношения между страните за извършените от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и 
одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дейности по изпълнение на договора. 

Чл. 24. В случай на прекратяване изпълнението на една обособена позиция от 
страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, изпълняващ повече обособени позиции, това не води до 
прекратяването на договора като цяло. 

Чл. 25.(1) Всички съобщения, свързани с изпълнението на настоящия договор са 
валидни, ако са направени в писмена форма, с превод на български език и са подписани 
от упълномощените лица. 

(2) За дата на съобщението се смята: 

а) датата на предаването - при ръчно предаване на съобщението; 
б) датата на пощенското клеймо на обратната разписка - при изпращане по 

пощата; 
в) датата на приемането - при изпращане по факс или електронна поща. 

(3) Валидни адреси и данни на страните са: 

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 
гр. Костинброд 2230, област1 Софийска ул. „Охрид" № 1 
тел./факс: 0721 68 701; 0721 68 777 
e-mail: obshtina@kbrod.net. 

За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 
с. Петърч, община Костинброд, п.к. 2234, ул. „Шопска комуна" №62, 
тел.: 0888/346401, факс: 02/ 984 21 49, 
е- mail: gosho74@abv.bg, Георги Кръстанов 

(4) При промяна на горните данни съответната страна е длъжна да уведоми 
другата в 3 (тридневен срок) от промяната. 

Чл. 26. Когато някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за новия 
си адрес другата страна, съобщенията ще се считат за надлежно връчени и когато са 
изпратени на стария адрес. 

Чл. 27. Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по 
изключение, при условията на чл. 116 от Закона за обществените поръчки. 

Чл. 28. Всички спорове по този договор ще се уреждат чрез преговори между 

XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
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странни. ' , а нрн н с н о с п н а н с на съгласие - ще сс о ш а с я ! ча р е ш а в а н е oi к о м п с к ч п пия 
с | . д в I'cny'Плика 1>ь.ш'ария. 

Чл. 29. За нснчки неуредени и точи договор въпроси се прилагат разпоредбите па 
действащото законодателство. 

Чл. 30. Пи то една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, 
произтичащи от точи договор, па трета страна, освен в случаите по чл. 116, ал. 1, т. 4 
301J. 

Чл. 31. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително 
уговорени условия, ие води до нищожност на други клаузи или на договора като цяло. 

Настоящият договор съставляващ 11 /единадесет/ страници и се подписа в девет 
еднообразни екземпляра - един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и осем за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Неразделна част от настоящия договор са описаните по-долу приложения: 
1. Техническо предложение 
2. Ценово предложение. 
3. Документи по чл.67, ал. 6 от ЗОП. 
4. Документ, удостоверяващ внасянето на гаранция за добро изпълнение. 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

ТРАЙКО МЛАДЕНОВ. 
Кмет на община Коcmинop&pjf g-р Сн 

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ: /HU ' ' 
Анита Кръстанова 

Съгласувал:^ 

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

„КРИСИ 200 

ГЕОРГИ КР 

У 

Ангел Милчев старши юрисконсулт 

При подписали Договор №^ff/^..J2Р.9.9...2016 г. в уверение на поемане на 
произтичащите от него задължения за второстепенните разпоредители с бюджетните 
средства във връзка с изпълнението и контрола на същия, се подписаха, както следва: 

1. ДГ „Пролет"- гр. Костинброд 

- Директор - КрасаКрилашка . 

Счетоводител - Тинка Александрова 

2. ДГ „Радост"- гр. Костинброд / ^ j j 

- Директор - Зоя Йорданова . 
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Счетоводител - Камелия ( ' т я п о в а ^ 

3. ДГ1 „Внолнпа"- с. Негьрч у ^ .ч 
Директор - Светлана Славкова ... ^ . . . ^ . j . . 

Счетоводител - Камелия Стоянова .. 

4. ДГ „Детелина" - с. Драговищица 

Директор - Елена Лесева ^ ^ ^ ^ ̂  ^ 

Счетоводител - Павлинка Лозанова (... . 

5. НУ „Отец Паисий"- с. Драговищидгг*^ 
- Директор - Юлиана Лозанова-Анчева 

Счетоводител - Павлинка Лозанова . ч .V. 

6. СУ „Д-р Петър Берон"- гр. Костинб 

- Директор - Ели Виденова 

- Счетоводител - Вергиния Христова... 

II 1 
Забележка: Измененията в изписването на абревиатурата на детските заведения и 
училищата, участващи в настоящата обществена поръчка е съгласно чл. 310, ал. 5 и чл. 
311, ал. 2, т. 1 от Закона за предучилищна и училищно образование и § 1, ал. 1 и ал. 2 от 
Наредба №9 от 19.08.2016г. за институциите в системата на предучилищното и 
училищното образование, обн. в ДВ, бр. 68 от 30.08.2016г. 

3 d / ) и * ъ а > в и / / и Я п п < х PCL П Г л а ш о 2 огг) 
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