
£-л.

СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СМЯДОВО"

Адрес: гр.Смядово,ПК 9820, ул."Ришки проход" N92,тел.05351/2280,email: dgs.smiadovo(5)dpshumen.bg; dgs_smiadovo@abv.bg

СТАНДАРТИЗИРАН ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ
ПРОДУКТИ № 58/06.06.2018 г.

Днес, 06.06.2018 г., в гр. Смядово се сключи настоящият договор между:
1. „СИДП” ДП Шумен Териториално поделение „ДГС Смядово”, ЕИК 2016174120042,
ид. номер по ЗДДС: BG201617412, със седалище и адрес на управление: гр. Смядово, ул. 
“Ришки проход“ № 2, представлявано от ин: ZJ\ X  Директор, като
упълномощено лице, съгласно Заповед № 46'//1У.I^.2U 1 / г. на ^

\  к. 1 качеството му на Директор на „Североизточно държавно предприятие ' Д11 
Шумен и , 2. ЗЗЛ<А ■ Ръководител счетоводен отдел-главен счетоводител,
наречено по-нататък за краткост в  ьЗЛОЖИТЕJI 

и
2. „АННА - МАРКЕТ” ЕООД, ЕИК 200139525, регистрирано и вписано в Търговския 
регистър към Агенция по вписванията, със седалище и адрес на управление гр. Смялойо 
обттт. Смяттгжо. обл. Шумен, ул. „Беласица” № 5, вх. Б, ап. 37, представлявано от is

X  3 3 л £  в качеството й на управител, наричано по-нататък за краткост
ИЗПЪЛНИТЕЛ.

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, наричани заедно „Страните“, а всеки 
поотделно „Страна“, на основание чл. 112 от Закона за обществените поръчки и 
Решение № 127/24.04.2018г. за определяне на изпълнител на Директора на ТП „ДГС 
Смядово”се сключи този договор („Договорът/Договора“) за възлагане на обществена 
поръчка с предмет: „Доставка, чрез покупка на храни и напитки за
осъщ ествяване на дейности при провеждане на организиран ловен туризъм  
от ТП „ДГС Смядово за срок от една година, считано от датата на сключване 
на договора по следните обособени позиции: Позиция № 1 „Доставка на месо 
и месни продукти“, Позиция № 2 „Доставка на мляко и млечни продукти“, 
Позиция № 3 „Доставка на кафе, чай и какао“, Позиция № 4 „Доставка на 
безалкохолни напитки и минерална вода““ при след н и те  услови я:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1 Предмет

1.1.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извършва периодична 
доставка на хранителни продукти („Продуктите“) за нуждите на ТП „ДГС Смядово“ по 
обособена Позиция № 2 „Доставка на мляко и млечни продукти“, описани 
съгласно „Техническата спецификация“ -  Приложение № 7, както и в Техническото и 
Ценово предложение на Изпълнителя (Приложения № 3), неразделна част от настоящия 
Договор.

1.2. Доставките се извършват периодично по заявка на Възложителя. Възложителят има 
задължение да приеме и заплаща само количествата по видовете, които е заявил, и които 
са доставени при условията на настоящия Договор.
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1.3. Доставките ще бъдат заявявани при настъпила необходимост за Възложителя. 
Доставките ще се извършват в рамките на работното време на стопанството.

Чл. 2 Цена
2.1. Общата прогнозна стойност на доставките, предмет на Договора за горепосочената 
обособена позиция в размер на: 100,00 лева (словом: сто лева) без вкл. ДДС и 120,00 
лева (словом: сто и двадесет лева) с вкл. ДДС.

2.2. Доставените Продукти се заплащат по единични цени за всеки Продукт с включен 
ДДС, в зависимост от доставените количества, съгласно „Техническата спецификация“ -  
Приложение № 7, както и в Техническото и Ценово предложение на Изпълнителя 
(Приложения № 3) към настоящия Договор. Цената, която Възложителят се задължава да 
заплаща на Изпълнителя за извършените доставки на Продуктите, е крайната доставна 
цена с ДДС и включва всички разходи за доставка на продуктите на Изпълнителя, 
включително, но не само -  стойността на продуктите, транспортни разходи, застраховки 
данъци, такси и други. Посочените в настоящия Договор единични цени и общи цени 
остават непроменени за срока на действието му.

Чл. 3 Начин на плащане:
3.1. Заплащането на всяка доставка ще бъдат извършени на база на документ, 
удостоверяващ приемането на стоката (протокол за доставка), подписани от 
представители на Страните, съдържащи видовете, количеството, партидните номера на 
доставяните Продукти, тяхната единична и обща цена, както и срещу издадена фактура, 
съдържаща данни за доставката, както и всички законови реквизити. Фактурата може да 
бъде изпратена, чрез системата Е-фактура на имейл: dgs.smiadovo @dpshumen.bg.

3.2 Заплащането ще се извършва в български лева по банков път в срок от 30 (тридесет) 
дни от датата на подписване на документ, удостоверяващ приемането на стоката 
(протокола за доставка) и от издаване на фактурата.

3.3. Плащанията се извършват в български лева, с платежно нареждане по следната 
банкова сметка. ппг,очр«я пт т-^гт^лНИТЕЛЯ:

Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено Възложителя за всички последващи 
промени на банковата му сметка в срок до 2 (два) дни, считано от момента на промяната. 
В случай, че Изпълнителят не уведоми Възложителя в този срок , счита се, че 
плащанията по посочената в настоящия член банкова сметка са надлежно извършени.
3.4. За дата на плащането, се счита датата на заверяване на банковата сметка на 
Изпълнителя със съответната дължима сума.

И. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ:

IB AN: ^  Я З З Л Л  6
BIC: Тж, Z
При ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД

IILCPOKOBE
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Чл. 4.

4.1. Настоящият Договор влиза в сила от 06.06.2018 г. и е със срокът на действие: 1 
/една/ година, считано от датата на подписването на настоящия договор.

4.2. Изпълнителят е длъжен да доставя заявените Продукти в срок от 1 календарен 
ден от получаването на завката от страна на Възложителя.

IV. МЯСТО И УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКАТА
Чл. 5

5.1. Място на доставка: административната сграда на стопанството с адрес -  ул. „Ришки 
проход“ 2, гр. Смядово, ПК 9820, общ. Смядово, обл. Шумен. Доставката на 
продуктитедо мястото на доставка се извършва от Изпълнителя с транспорт, отговарящ 
на всички нормативни, технически и технологични изисквания за доставка на 
съответния вид продукт, предмет на доставка.

5.2.Доставяните хранителни продукти следва да отговарят на изискванията на:
5.2.1. Закон за българската агенция по безопасност на храните;
5.2.2. Закон за ветиринарно-медицинска дейност;
5.2.3. Закон за храните, ДВ, бр. 90 от 15.10.1999 г.
5.2.4. Наредба № 1 от 26 януари 2016 г. за хигиената на храните, ДВ. бр.Ю от 
5.02.2016 г;
5.2.5. Наредба за изискванията към соковете от плодове и някои сходни продукти, 
предназначени за консумация от човека;
5.2.6. Наредба за изискванията за етикетирането и представянето на храните, ДВ, 
бр. 102 12.12.2014 г.;

5.3. Доставяните Продукти:
5.3.1. За Позиция №1- месо и месни продукти, Позиция № 2- мляко и млечни 

продукти, Позиция № 3- кафе и др. трябва да са:
5.3.1.1. с не по-малко от 80% остатъчен срок на годност, считано от датата на 

доставка;
5.3.1.2. да са безопасни и годни за консумация, неувреждащи здравето на хората;
5.3.1.3. да отговарят на изискванията на ЗХ (Закон за храните), Наредба № 

5/25.05.2006г. за хигиената на храните, гарантиращо възможност за тяхното съхранение 
при обичайни за продукта условия;

5.3.2. За Позиция № 4 - безалкохолните напитки:
5.3.2.1. Всички предлагани продукти следва да са фабрично нови, в запечатани 

опаковки, без скрити и/или явни дефекти, с етикети, съдържащи информация за 
съдържание, производител, дата на производство и срок на годност;

цл. Л цi\-А
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5.4. Заявката следва да се предостави в писмена форма по електронен 
път/факс/електронна поща/на на изпълнителя и да бъде изготвена по установен от 
страните образец, като съдържа подробно описание на заявените артикули, техните 
количества и срок за доставката им. Изпълнителят уведомява Възложителя 
предварително и своевременно за часа на планираното пристигане на доставката, за да 
може той да вземе необходимите мерки за прибирането и складирането й.

5.5. Всяка доставка се удостоверява с подписване в два екземпляра на двустранен 
документ, удостоверяващ приемането на стоката (протокол за доставка) от Страните или 
техни упълномощени представители, след проверка за съответствието на доставката с 
изискванията на настоящия Договор и съответствието на Продуктите с Техническото и 
Ценовото предложение на Изпълнителя, Техническата спецификация на Възложителя, 
както и с направената заявка.

5.6 При констатиране на частично или цялостно несъответствие на доставените 
Продукти съобразно алинея 5.7 от този Договор, Възложителят има право да откаже да 
подпише документа, удостоверяващ доставката, както и да откаже изцяло или частично 
да приеме доставката. В тези случаи, Страните подписват констативен протокол, в 
който се описват констатираните недостатъци, липси и/йли несъответствия, дефинирани 
в алинея 5.7 по-долу („Несъответствия“) и се посочва срокът, в който същите ще бъдат 
отстранени по реда, посочен в настоящия Договор. След отстраняване на 
Несъответствията, Страните подписват двустранен документ, удостоверяващ приемането 
на стоката.

5.7 Възложителят има право на рекламации пред Изпълнителя за:

(i) несъответствие на доставените Продукти със заявеното/договореното количество 
и/или със заявения/договорен вид;

(ii) несъответствието на доставените Продукти с Техническата спецификация на 
Възложителя (Приложение № 7);

(iii) несъответствие на срока на годност на Продуктите с изискванията на настоящия 
Договор;

(iv) несъответствие на доставените Продукти с изискванията за безопасност;
(v) нарушена цялост на опаковката на доставяните Продукти;

5.8 Рекламации за явни Несъответствия, съгласно алинея (5.7) на доставката с 
Техническата спецификация (Приложение № 7) или с изискванията за безопасността на 
доставения Продукт се отбелязват в констативния протокол по алинея (5.6). Рекламации 
за скрити Несъответствия се правят при откриването им, като Възложителят е длъжен да 
уведоми писмено Изпълнителя - незабавно. В рекламациите се посочва номерът на 
Договора, документа, с който е удостоверено приемането на стоките, партидният номер 
на Продукта, точното количество на получените Продукти, основанието за рекламация и 
конкретното искане на Възложителя.

ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СМЯДОВО“
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5.9 Независимо от обекта на рекламация Възложителят е длъжен да съхранява 
продуктите съобразно температурните режими и условия, посочени на етикета.

5.10 (i) Рекламация относно явни Несъответствия на доставените Продукти със 
заявеното/договореното количество и/или със заявения/договорен вид и/или 
несъответствие на партидни номера с указаните в етикета на доставените Продукти и/или 
Несъответствие на срока на годност на Продуктите с изискванията на настоящия 
Договор, както и Несъответствия, свързани с нарушена цялост на опаковката на 
Продуктите се вписват в констативния протокол по алинея (5.6) и са обвързващи за 
Изпълнителя.

(ii) При рекламации относно скрити Несъответствия на доставените Продукти с 
Техническата спецификация (Приложение № 7) или с изискванията за безопасността на 
доставения Продукт и при извършен лабораторен анализ по предвидения в договора ред, 
установяващ, че стоката не съответства на договорените и нормативно установените 
изисквания, Изпълнителят изпраща свой представител за констатиране на скритите 
несъответствия в срок от 3 (три) дни от уведомяването. Несъответствията се отразяват в 
констативния протокол алинея (5.6) подписан от представители на Страните, като при 
отказ за изпращане на представител от Изпълнителя, или отказ на представителя на 
Изпълнителя да подпише протокола, Възложителят изпраща протокол подписан от негов 
представител на Изпълнителя, който е обвързващ за последния.

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ II ГОРИТЕ

5.11 При Несъответствия на доставените Продукти с изискванията на Договора, 
констатирани по реда на предходните алинеи: ; (i) Изпълнителят заменя 
несъответстващите Продукти с нови, съответно допълва доставката в срок от [7] дни от 
подписване на съответния протокол от Страните или от издаване на протокола от 
анализа на оторизирания орган; или (ii) цената по Договора се намалява съответно с 
цената на Несъответстващите Продукти, ако не води до съществени изменения на 
договора.

5.12 В случаите на Несъответствия посочени в констативния протокол по член (5.6), 
Възложителят дължи заплащане на цената на съответната доставка по отношение, на 
която същите са констатирани, само след отстраняването им, по предвидения в Договора 
ред, съответно при установяване, че Продуктите съответстват на договорените и 
нормативно установени изисквания по реда на ал. (5.9) и подписването на документ, 
удостоверяващ приемането на стоката и при другите условия на настоящия Договор.

5.13 Възложителят не носи отговорност за погиване на доставени количества, 
надвишаващи заявените, като същите се връщат на Изпълнителя, за негова сметка. В 
хипотезата на алинея (5.11), точка (ii), Възложителят има право да прихване цената на 
Несъответстващите Продукти срещу цената на Продуктите, предмет на следващата
доставка на 4зпълнитрЛя.

ч  / \ . Д. Цл. А
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МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

5.14 Когато Изпълнителят е сключил договор/до говори за иодизпълнение, работата на 
подизпълнителите се приема от Възложителя в присъствието на Изпълнителя и 
подизпълнителя или упълномощени от тях представители.

Чл. 6

Собствеността и риска от случайно повреждане или погиване на Продуктите, предмет на 
доставките преминават от Изпълнителя върху Възложителя от датата на приемането им, 
вписана в документа, удостоверяващ приемането на стоката.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
Чл. 7

7.1. Изпълнителят се задължава да доставя Продуктите, предмет на настоящия Договор, 
отговарящи на изискванията на Договора, както и на условията на Техническото 
предложение на Изпълнителя и на Техническата спецификация на Възложителя по 
единични и общи цени, посочени в Ценовото предложение на Изпълнителяили при 
условията на чл. 2 ал.(2.2).
7.2. Изпълнителят е длъжен да изпълни задълженията си по Договора и да упражнява 
всичките си права, с оглед защита интересите на Възложителя.

7.3 Изпълнителят се задължава да изпълнява в договорения срок заявките на 
Възложителя. При невъзможност за доставяне на определените Продукти или количества 
по получената заявка, незабавно писмено да уведоми Възложителя за отказа за доставка. 
При системен отказ на Изпълнителя (повече от 3 пъти в рамките на 1 месец) да изпълни 
направена заявка, Възложителят има право да прекрати Договора.

7.4 Изпълнителят е длъжен да извършва транспортирането на хранителните Продукти за 
своя сметка.

7.5 Изпълнителят е длъжен да приема и урежда по уговорения ред надлежно предявените 
от Възложителя рекламации по реда на настоящия Договор.

7.6 При точно и навременно изпълнение на задълженията си по настоящия Договор, 
Изпълнителят има право да получи цената по Договора, съгласно определения начин на 
плащане.
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7.7 Изпълнителят има право да иска от Възложителя необходимото съдействие за 
осъществяване на работата по Договора, включително предоставяне на нужната 
информация и документи за изпълнение на Договора.

7.8 Изпълнителят се задължава да подпише лично или чрез надлежно упълномощени 
представители протокола/документа за доставка и/или констативните протоколи, както и 
другите документи съпътстващи доставката и/или предвидени в настоящия Договор. При 
отказ на Изпълнителя или на упълномощено от него лице да подпише протокол, 
предвиден в този договор, Възложителят изпраща на Изпълнителя констативен протокол 
подписан от свой представител, който е обвързващ за Изпълнителя.Констатации относно 
Несъответствието/съответствието на доставенитеПродукти с Техническото предложение 
към Договора, с Техническата спецификация (Приложение № 7 към Договора) или с 
изискванията за безопасността на доставения Продукт се вписват в протокола след 
извършване на лабораторен анализ от Акредитиран орган.

7.9 Изпълнителят носи отговорност за съответствието на доставените Продукти с 
изискванията на Техническата спецификация и всички останали изисквания по този 
Договор и е длъжен да обезщети всички вреди, нанесени на Възложителя и/или трети 
лица от Несъответстващи Продукти.

7.11 Изпълнителят не носи отговорност за забава на доставка, която не е заявена в 
необходимия срок .

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
Чл. 8
8.1. Възложителят се задължава да заплаща определената цена на доставяйте Продукти 
по размер, начин и срок, уговорени между страните в договора.
8.2. Възложителят се задължава да приеме доставените продъкти по реда на чл. 5, ако 
отговарят на договорените изисквания;
8.3. Възложителят се задължава да осигури свои представители, които да приемат 
доставките в уговореното време;
8.4 Възложителят има право да иска от Изпълнителя да изпълнява доставката на 
Продуктите до посоченото в алинея (5.1) от Договора място на доставка, в срок и без 
отклонения от договорените изисквания.
8.5 Възложителят има право да получава информация по всяко време относно 
подготовката, хода и организацията по изпълнението на доставката и дейностите, 
предмет на Договора.

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

ч а  а
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8.6 Възложителят има право на рекламация на доставените по Договора Продукти, при 
условията посочени в настоящия Договор.
8.7 Възложителят има право да изисква от Изпълнителя замяната на несъответстващи с 
изискванията на Договора Продукти, или съответно намаляване на цената по реда и в 
сроковете, определени в член (5.12) от този Договор.
8.8 Възложителят има право да откаже приемането на доставката, когато Изпълнителят 
не спазва изискванията на Договора и Техническата спецификация, докато Изпълнителят 
не изпълни изцяло своите задължения съгласно условията на Договора, или да откаже да 
изплати частично или изцяло договорената цена.
8.9 Възложителят има право да изисква от Изпълнителя да сключи и да му представи 
копия от договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители.
8.10 Възложителят е длъжен да не разпространява под каквато и да е форма всяка 
предоставена му от Изпълнителя информация, имаща характер на търговска тайна и 
изрично упомената от Изпълнителя като такава в представената от него оферта.

9.1 При забавено изпълнение на задължения по Договора от страна на Изпълнителя, 
същият заплаща на Възложителя неустойка в размер на [0.2] % (две на сто) от стойността 
на Продуктите, чиято доставка е забавена, или по отношение на които не са отстранени 
констатираните Несъответствия в договорения срок, за всеки просрочен ден, но не 
повече от (0,2)% (две на сто)от цената на стоката, за която се отнася забавата.
9.2 При забава на Възложителя за изпълнение на задълженията му за плащане по 
Договора, същият заплаща на Изпълнителя неустойка в размер на [0,1] % (едно на сто) от 
дължимата сума за всеки просрочен ден, но не повече от [0,1] % едно на сто от размера на 
забавеното плащане.
9.3 При забава на доставка от страна на Изпълнителя, или забава на Изпълнителя да 
отстрани констатирани Несъответствия, продължила повече от [1] ден, Възложителят 
има право да прекрати настоящия Договор, като даде на Изпълнителя минимум 
двудневен срок за изпълнение. В този случай Възложителят има право на неустойка 
равна на [0,2]% (двена сто)] от разликата между прогнозната стойност на Договора по 
алинея 2.1 и цената на извършените доставки в изпълнение на Договора.
9.4 В случай на 3 (три) и повече рекламации в рамките на.,1 месец, чиято основателност е 
установена по предвидения в Договора ред, Възложителят има право да прекрати 
Договора едностранно, както и на неустойка равна на [0,1]% (едно на сто)] от разликата

VII. НЕУСТОИКИ
Чл. 9
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между прогнозната стойност на Договора по алинея 2.1 и цената на извършените 
доставки в изпълнение на Договора.
9.5 При прекратяване на настоящия Договор от Възложителя на някое от основанията по 
алинея (12.2), точки (i) или (ii), Възложителят има право да получи неустойка в размер на 
на [0,2]% (две на сто)] от разликата между прогнозната стойност на Договора по алинея
2.1 и цената на извършените доставки в изпълнение на Договора.
9.6 Възложителят може да претендира обезщетение за нанесени вреди и пропуснати 
ползи по общия ред, независимо от начислените неустойки.
9.7. Неустойките се заплащат незабавно, при поискване от Възложителя, по банковата му 
сметка. В случай че банковата сметка на Възложителя не е заверена със сумата на 
неустойката в срок от [5 (пет)] дни от искането на Възложителя за плащане на неустойка, 
Възложителят има право да задържи съответната сума.
9.8 В случай,че Възложителят прекрати или развали настоящия договор без основание 
без основание, той дължи на Изпълнителя неустойка равна на 1 % от разликата между 
прогнозната стойност на договора и цената на извършените до момента на прекратяване 
доставки.

VIII. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ
Чл. 10

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

10.1 За извършване на дейностите по Договора, Изпълнителят има право да ползва само 
подизпълнителите, посочени от него в офертата, въз основа на която е избран за 
Изпълнител.
10.2 Процентното участие на подизпълнителите в цената за изпълнение на Договора не 
може да бъде различно от посоченото в офертата на Изпълнителя.
10.3 Изпълнителят може да извършва замяна на посочените подизпълнители за 
изпълнение на Договора, както и да включва нови подизпълнители в предвидените в 
ЗОП случаи и при предвидените в ЗОП условия.
10.4 Независимо от използването на подизпълнители, отговорността за изпълнение на 
настоящия Договор и на Изпълнителя.
10.5 Сключването на договор с подизпълнител, който не е обявен в офертата на 
Изпълнителя и не е включен по време на изпълнение на Договора по предвидения в ЗОП 
ред или изпълнението на дейностите по договора от лице, което не е подизпълнител, 
обявено в офертата на Изпълнителя, се счита за неизпълнение на Договора и е основание 
за едностранно прекратяване на договора от страна на Възложителя и за усвояване на 
пълния размер на гаранцията за изпълнение.
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При сключването на Договорите с подизпълнителите, оферирани в офертата на 
Изпълнителя, последният е длъжен да създаде условия и гаранции, че:
(i) приложимите клаузи на Договора са задължителни за изпълнение от 

подизпълнителите;
(и) действията на Подизпълнителите няма да доведат пряко или косвено до 

неизпълнение на Договора;
(iii) при осъществяване на контролните си функции по договора Възложителят ще може 

безпрепятствено да извършва проверка на дейността и документацията на 
подизпълнителите.

12.1 Настоящият Договор се прекратява в следните случаи:

(i) по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма;
(и) с изтичане на уговорения срок;
(ш)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;

(iv) При настъпване на невиновна невъзможност за изпълнение -  непредвидено или 
непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването 
на Договора („непреодолима сила“) продължила повече от [1] дни;

(v) С развалянето му по реда на чл. 87 от Закона за задълженията и договорите
12.2 Възложителят може да прекрати едностранно настоящия Договор:

(i) при системни (три или повече пъти) в рамките на 1 месец;
(ii) а) забавяне на доставка на Продукти; и/или (б) забавяне или отказ за отстраняване 

на Несъответствия на Продукти, констатирани по реда на Договора; и/или (в) 
отказ за извършване на доставка; и/или (г) доставки на Продукти с 
Несъответствия с изискванията на Договора, констатирани по реда на Договора;

( iii)B  случай че Изпълнителят използва подизпълнител, без да е декларирал това в 
документите за участие, или използва подизпълнител, който е различен от този, 
кой шяната, съответно включването на

IX. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 12
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подизпълнител е извършено със съгласието на Възложителя и в съответствие със 
ЗОП и настоящия Договор;

12.3 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл.118, ал.1 от ЗОП, без да 
дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на Договора 
вреди, освен ако прекратяването е на основание чл.118, ал.1, т.1 от ЗОП. [В последния 
случай, размерът на обезщетението се определя в протокол или споразумение, 
подписано от Страните, а при непостигане на съгласие -  по реда на клаузата за 
разрешаване на спорове по този Договор.]

12.4 Прекратяването влиза в силаслед уреждане на финансовите взаимоотношения 
между Страните за извършените от страна на Изпълнителя и одобрени от Възложителя 
дейности по изпълнение на Договора.

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ II ГОРИТЕ

Член 13
Настоящият Договор може да бъде изменян или допълван от Страните при условията на 
чл. 116 от ЗОП1.

НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Член 14.

(14.1) Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията си, 
когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила. Никоя от 
Страните не може да се позовава на непреодолима сила, ако е била в забава и не е 
информирала другата Страна за възникването на непреодолима сила.

(14.2)Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички разумни 
усилия и мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми 
писмено другата Страна незабавно при настъпване на непреодолимата сила.

(14.3)Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира.
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(14.4) Не може да се позовава на непреодолима сила онази Страна, чиято небрежност или 
умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнение на 
Договора.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл. 15.

15.1 За всички неуредени в настоящия Договор въпроси се прилага действащото 
българско законодателство.

15.2 Упълномощени представители на Страните, които могат да приемат и правят 
изявления по изпълнението на настоящия Договор са:

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
_ t v г  20АА Я Сл 2 ______ 3]

• ;л £  W f i ________ '
Email: [dgs.smiadovo@dpshumen.bg;dgs_smiadovo_zop@abv.bg]

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

email: [anna.market(a^abv.bg]

15.3 Всички съобщения и уведомления, свързани с изпълнението на този Договор, следва 
да съдържат наименованието и номера на Договора, да бъдат в писмена форма за 
действителност.

15.4 Страните се задължават да се информират взаимно за всяка промяна на правния си 
статут, адресите си на управление, телефоните и лицата, които ги представляват.

15.5 Официална кореспонденция между Страните се разменя на посочените в настоящия 
Договор адреси на управление, освен ако Страните не се информират писмено за други 
свои адреси. При неуведомяване или несвоевременно уведомяване за промяна на адрес, 
кореспонденцията изпратена^ на адресите по настоящия член 21 се считат за валидно 
изпратени и получени рудоугата Страна._____

la А. ЪЪ л А

12

mailto:dgs_smiadovo@abv.bg
mailto:dgs_smiadovo_zop@abv.bg
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15.6 Всички съобщения и уведомления се изпращат по пощата с препоръчана пратка или 
по куриер. Писмените уведомления между Страните по настоящия Договор се считат за 
валидно изпратени по факс с автоматично генерирано съобщение за получаване от 
адресатаилипоелектроннатапощанастраните, подписани с електроненподпис.

15.7 Изпълнителят няма право да прехвърля своите права или задължения по настоящия 
Договор на трети лица, освен в случаите предвидени в ЗОП.

15.8 Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, ще бъдат 
разрешавани първо по извънсъдебен ред чрез преговори между двете Страни, като в 
случай на спор, всяка Страна може да изпрати на другата на посочените адреси за 
кореспонденция по-долу покана за преговори с посочване на дата, час и място за 
провеждането им.2

15.9 В случай на непостигане на договореност по реда на предходната алинея, всички 
спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, включително споровете, 
отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване 
ще бъдат отнасяни за разглеждане и решаване от компетентния съд на Република 
България по реда на ГПК.

Чл. 16

Нищожността на някоя от клаузите по Договора или на допълнително уговорени условия 
не води до нищожност на друга клауза или на Договора като цяло.

Чл. 17

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО» ХРАНИТЕ II ГОРИТЕ

При подписването на настоящия Договор се представиха следните документи: 
Свидетелство за съдимост, Удостоверение за липса на задължения към НАП, 
Удостоверение за липса на задължения към Община Смядово, Удостоверение от „Главна 
инспекция по труда“, Справка от Агенцията по вписванията;
Неразделна част от настоящия Договор са следните приложения:
1. Приложение №  1 -  Техническа спецификация на Възложителя;
2. Приложение №  2 -  Техническо и Ценово предложение на Изпълнителя;

ч i\ X Ч л .  А
УЬ1\А
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СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
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МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

Настоящият Договор се подписа в 2 [два] еднообразни екземпляра -  [1] за Възложителя и 
[1] за Изпълнителя.

ЗА В Ъ З Л О Ж И ^
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СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
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Приложение № 1 към Договор № 58/06.06.2018 година;

„Доставка, чрез покупка на храни и напитки за осъществяване на дейности при 
провеждане на организиран ловен туризъм от ТП „ДГС Смядово за срок от една 
година, считано от датата на сключване на договора по следните обособени 
позиции: Позиция № 2 „Доставка на мляко и млечни продукти““

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

№ Наименование Разфасовка Мерна единица

Предложена 
единична 
цена без 
вкл.ДДС

1
Краве сирене - в ПВЦ кутия със 
саламура 400 гр. 1 брой разфасовка

5,00

2
Краве кашкавал - във вакумна 
опаковка 400 гр. 1 брой разфасовка 12,50

3
Прясно краве мляко - масленост най- 
малко 3%, пастьоризирано 1 литър 1 брой разфасовка 1,60

4
Краве кисело мляко - масленост най - 
малко 3,6% 400 гр. 1 брой разфасовка 0,75

5
Краве масло - най-малко 82% 
масленост 250 гр. 1 брой разфасовка 2,00

С рок на д о с тав к а  -  сто ки те , п р ед м ет  на н асто ящ ата  обособена 
п о зи ц и я , сл ед в а  да  бъдат д о ставян и  в срок  до 1 (един) работен  
ден , счи тан о  от деня в който е н ап р ав ен а  зая в к ата ;
С рок за и зп ъ л н ен и е  на п оръчката: 1 (ед н а) год и н а, считано от 
д атат а  на п о д п и сван е  на д о го во р а  за  к о н к р етн ата  п озиц и я;
З аявки  за  д о став к а  на стоки те, п р ед м ет  на н асто ящ ата  обособена 
п о зи ц и я  ще бъ д ат  осъ щ ествяван и  при в ъ зн и к н ал а  необходи м ост в 
рам ки те  на п р о гн о зн и я  ф инансов  р есу р с  в р азм ер  до 100,00 (сто) 
лева  без вкл . ДДС
В ъ зл о ж и тел я т  ням а задъ лж ен и е за ц ял о стн о  усвояван е  на 
п о зи ц и я та  по вид и стой н ост  на ар ти ку л и те ;
Стоките следва да са с не по-малко от 80% остатъчен срок на годност, 
считано от датата на доставка, да са безопасни и годни за консумация, 
неувреждащ и здравето на хората, да о тго в ар я т  на и зи ск ван и ята  на 
ЗХ (З ако н  за х р ан и те ), да бъдат о п ак о ван и  в съ о тветстви е  с 
и зи с к в ан и я та  към о п ако вки те , р егл ам ен ти р ан и  от Р еглам ен т (ЕО ) 
№ 19 3 5 /2 0 0 4 , отн осно  м атер и ал и те  и п р ед м ети те , п редн азначен и  
за к о н так т  с храни ;
М ясто на д о став к а : а д м и н и с т р а т и в н а т а  с г р а д а  на  с т о п а н с т в о т о  
с а д р е с :  гр.  С м я д о в о ,  ул.  „ Р и ш к и  п р о х о д “ № 2

■ 1а. А  . X
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]
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Z .

ч / у .  X
/2280,email: dgs.smiadovo(5)dpshL

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ
3  >/1<А

( 2 а .х  ъ ъ ^ Ъ ________
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