
05- 56/OJ,
Днес, .........^J..:.9.̂ .‘.........  2018 г., в гр. София, бул. "Васил Левски" № 54, между
"Специализирани болници за рехабилитация - Национален комплекс" ЕАД, ЕИК 
130344823, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Васил Левски“ № 54, 
представлявано от Плумелина Димитрова Минева -  изпълнителен директор, наричано 
за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна и

„ПАНДА-И.П.“ ЕООД, ЕИК 131318482, представлявано от Ивайло Николаев Пандов, 
със седалище и адрес на управление: гр. София, район Искър, ул. „Проф. Цветан 
Лазаров“ № 33, ет. 3, ап. 10, тел. 029745988, факс: 02/978 35 17, e-mail: office@panda- 
ip.com, наричано по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна

в изпълнение на Решение № РД-09-246-4/ 31.10.2017 г. от проведена открита процедура 
(Процедурата е открита с Ретение № РД-09-246-1/17.11.2016 г., вписана в РОП под № 
00120-2016-0016), на основание чл. 112 и при условията на чл. 20, ал. 1, т. 1 от ЗОП, се 
подписа настоящия договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

ЧлЛ.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извършва: 
„Доставки на хранителни продукти на едро за нуждите на "Специализирани болници за 
рехабилитация - Национален комплекс" ЕАД“.

(2) Доставките се извършват по предварителни седмични заявки до следните 
филиали: Баните (Смолянско), Кюстендил, Момин проход. Баня, Карловско, Павел 
баня, Велинград, Поморие, Овча могила, Сандански, Хисар, Наречен, Вършец.

(3) Прогнозните количества, единичните цени, видът, характеристиките и 
параметрите на хранителните продукти наричани по-нататък „СТОКАТА“ или 
„СТОКИТЕ” са описани в Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ -  Образец № 1, 
представляващи неразделна част от договора.

(4) Доставките на СТОКИТЕ ще се извърщват периодично, както следва: - на хляб 
и закуски -  ежедневно; на всички останали продукти -  два пъти седмично. Доставките 
ще се извършват в рамките на установеното работно време на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(5) Доставките на СТОКИТЕ се извършват след писмена заявка от страна на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, предоставяна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всеки четвъртък до 16.00 часа за 
следващата седмица, чрез обектите-краен получател. Заявката следва да се представи 
чрез електронен достъп директно в сайта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да бъде изготвена по 
установен от страните образец, като съдържа подробно описание на заявените 
артикули, техните количества и график за доставката им. Обектите крайни получатели 
могат да правят промени в заявката в зависимост от реалните им потребности не по- 
късно от 24 часа преди доставката, като уведомят за това ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(6) Количествата хранителни продукти, посочени в Ценовото предложение -  
Образец № 1 към договора, са ориентировъчни/прогнозни, за срок от 36 месецаг" 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, чрез определените лица от обектите - крайни получателц^ имй"' 
правото да ги променя (увеличава или намалява) съобразно потребностите им.

(7) Обектите - краен получател представят ежегодно към тридесети ноември.. 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ актуализирани заявки в зависимост от 
им потребл^ие за следващата година в срока на договора.

ДОГОВОР
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Чл. 2. Договорът се сключва за срок от 36 месеца, считано от датата на 
регистрационния индекс на договора.

III. ЦЕНИ, ЦЕНООБРАЗУВАНЕ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 3. (1) Доставната цена включва ДДС и всички разходи по доставката франко 
складовете на обектите - крайни получатели.

(2) Доставната цена се определя като се спазва полученото процентно 
съотношение между предложената от Изпълнителя цена за съответния продукт и 
осреднената цена на продукта за страната по бюлетина на „Системата за агропазарна 
информация“ ЕООД -  Министерство на земеделието и храните /САПИ/ валидна към 
крайната дата за подаване на офертите. Полученото процентно съотношение между 
двете цени се запазва спрямо действащите цени в периодичните бюлетини на „САПИ” 
ООД през целия период на договора

(3) На всяко тридесето число от съответния месец след влизане в сила на договора 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, чрез съответния санаториум контролира определените по ал.4 на 
доставки цени на хранителните продукти и на всяко петнадесето число от съответния 
месец определените по ал.4 на доставки цени на плодове и зеленчуци, с оглед 
спазването на посоченото процентно съотношение, като в случай на несъответствие 
уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предоставя за своя сметка бюлетина на 
“САПИ” ЕООД на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ два дни преди сроковете, посочени в ал. 3 заедно 
с определени доставки цени при спазване на полученото процентно съотношение по 
ал.2.

Чл. 4. Заплащането на доставената стока се извършва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок 
до 30 календарни дни от датата на представената оригинална фактура и търговски 
документ от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по следната банкова сметка:
IBAN: BG46UNCR96601016396407
BIC: UNCRBGSF
Банка: Уникредит Булбанк

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

II. СРОК НА ДОГОВОРА

Чл. 5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
1. Да достави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на свой риск, в посочените в договора срокове, 
срещу съответната цена СТОКИ.
2. Да доставя само безопасни, годни за консумация и неувреждащи здравето на 
хората хранителни продукти по смисъла на чл. 20 от Закона за храните. 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, ако открие, че стоката не е безопасна за консумация е длъжен:

да изтегли от склада на съответния обект стоките, представляващи заплаха за 
живота и здравето на потребителите, като незабавно информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за 
всички рискове, свързани с употребата на продуктите.

незабавно да предприеме действия за заместване на продуктите с други годн^.ва' 
употреба в срок от 24 часа, при спазване на изискването за извършване на съотве'^® 
лабораторни контроли и анализи. /  О
3. Да доставя СТОКАТА с етикети на български език, съгласно изисквания'! 
Нар^бата за изискванията за етикирането и представянето на храните.



4. Да достави СТОКАТА в опаковка подходяща за ръчна и механизирана товарно- 
разтоварна дейност.
5. Да доставя СТОКИТЕ при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания 
за доставка и транспорт на хранителни продукти. Храните, изискващи специално 
съхранение да се доставят със специализиран транспорт.
6. Да съхранява СТОКАТА при подходящи условия до предаването й на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
7. Да доставя СТОКИ, с остатъчен срок на годност към датата на доставката, не 
по-малък от 50 % (петдесет процента) от обявения от производителя.
8. Да осигури за своя сметка транспорта на СТОКАТА до местоизпълнението на 
доставката.
9. Да достави и предаде СТОКИТЕ в рамките на установеното работно време на 
съответния обект или друго предварително определено време.
10. Да замени СТОКАТА с нова при извъргпена рекламация от страв:а на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за своя сметка.
11. При доставка на стоката да предоставя търговски документ, съдържащ вида на 
хранителния продукт, номер на партида, доставено количество, регистрационен номер 
на предприятието, от който да се удостоверява съответствието на доставената и приета 
стока със заявената и договорена.
12. При доставка в обектите- крайни получатели стоката да се придружава от лице, 
упълномощено да се подписва от името на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на търговския документ, с 
реквизитите по предходната точка, включително и по отношение количеството на 
доставените продукти.
13. Да спазва стриктно договорения срок за изпълнение на доставките.
14. За собствена сметка да получава и извозва от обектите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
амбалажа от доставената стока.

Чл.6 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да прилага техническите решения посочени в 
Техническата оферта Приложение № 2, неразделна част от настоящия договор.

Чл. 7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1. да получи дължимото възнаграждение по определения в раздел III от настоящия 
договор начин и размер.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:
1. Да приеме в рамките на установеното работно време или друго предварително 
определено време доставената СТОКА в склада на съответния обект.
2. Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цената на доставените количества СТОКИ съгласно 
раздел III от договора.
3. След изтичане на договора да освободи гаранцията за изпълнение на договора, при 
условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е изпълнил задълженията си по договора.
4. Чрез съответния обект да съхранява амбалажа на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и след 
освобождаването му да го връща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във вида, в който са го получили.
5. Да оказва необходимото съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на дшззвдра;
6. В случай на отправена рекламация за съответствието на доставената сток^ д 
изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, или с изискванията за безопасност, 1|#%сд0фва'йЗе̂  
страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на констатациите в рекламацията, ВЪЗЛрЖЙДрЛЯ-^ 
длъжен да посочи ден и час за взимане на контролни проби по чл. |^^ал . 5 
уведоми за това ИЗПЪЛНИТЕЛЯ минимум 24 часа предварително. \ ^ \

Чл. 9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: '



1. Да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни доставката съгласно договорените условия.
2. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от изискванията за доставката по договора, 
да откаже приемането на част или цялото количество, както и да откаже да заплати 
съответна цена, докато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни своите задължения съгласно 
договора.
3. Във всеки момент от действието на договора да извърши проверка относно 
безопасността на доставяните стоки и стадия на изпълнение на доставката, без да пречи 
на оперативната дейност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
4. Да открива филиали през времетраенето на договора до които също ще се извършват 
доставки по изрична заявка.

VI. ПРИЕМАНЕ И РЕКЛАМАЦИИ

Чл. 10. (1) При предаването и съответното приемане на СТОКАТА в съответния 
обект, същата се придружава от търговски документ с реквизитите по чл. 5, т. 12 от 
договора, подписан в 2 (два) екземпляра от упълномощен представител на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) За дата на доставката се счита датата на подписване на търговския документ 
от двете страни. От този момент рискът от случайното погиване или повреждане на 
СТОКАТА преминава върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл.11. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ -  чрез съответният санаториум може да предявява 
рекламации пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за:

- количество;
- несъответствието им с изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, или с изискванията 

за безопасност (скрити или явни недостатъци):
- несъответствие на партидни номера с указаните в етикета на стоките, както и за 

срока на годност.
(2) Рекламации за количество се предявяват на предетавител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

от представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при приемане на стоката. Изпълнителят е длъжен 
да достави недоставеното количество стока в рамките най-късно до следващата 
доставка, а при доставка на по-голямо количество стока от заявеното -  да получи 
обратно допълнителното количество за своя сметка.

(3) Рекламации за скрити недостатъци и за стоки не от договорения вид се 
правят през целия срок на годност на стоките, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да 
уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за установените недостатъци незабавно при 
констатирането им. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отговори писмено дали оспорва 
направената рекламация в срок от 24 часа от получаване на рекламацията.

(4) В рекламациите се посочва номерът на договора, номерът на търговския 
документ, партидният номер на стоката, точното количество на полученото, 
основанието за рекламация и конкретното искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(5) При отправена рекламация и възникване на спор относно съответствието на 
стоката и безопасността на доставената стока, контролни проби се вземат от 
оторизиран, съгласно закона орган в присъствието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ^^^и 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощени от тях лица, в деня на оспорване на реклдтйацият;а_....̂ \. 
от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или най-късно на следващия ден. За обвързващ страй^тф»11]фе се- 
счита протоколът от анализа на оторизирания орган Българска агенция по Дез0парнбсС^ 
на храните или на акредитирана лаборатория, като разходите за изпитв; 
сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

:то са̂ '



(6) при липса на спор относно отправената рекламация за несъответствие на 
стоката или за несъответствие с правилата за безопасност на доставената стока, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да замени етоката със съответстваща на изискванията за 
безопасност в срок до следващата доставка.

(7) При спор относно отправената рекламация за несъответствие на стоката или 
за несъответствие с правилата за безопасност на доставената стока и при извършен 
лабораторен анализ по предвидения в договора ред, установяващ, че стоката не 
съответства на договорените и нормативно установените изисквания, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да замени стоката с нова за своя сметка в ерок до 
следващата доставка след получаване на протокола за анализ.

VII. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 12. (1) Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3% без ДДС от 
прогнозната стойност на договора. Гаранцията се задържа до приключване на 
изпълнението на договора.

(2) Гаранцията за изпълнение ее освобождава в срок от 30 /тридесет/ дни след 
приключване изпълнението на договора.

(3) Въз основа на писмено искане от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след изтичане 
на първата година от срока на договора. Възложителят освобождава част от гаранцията 
за изпълнение равна на 3% от стойността на доставките за първата година. След 
изтичане на втората година от срока на договора, Възложителят освобождава част от 
гаранцията за изпълнение равна на 3% от стойността на доставките за втората 
година.Окончателното освобождаване на гаранцията за изпълнение ее извършва в срок 
от 30 дни след приключване ерока на договора.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в 
процееа на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за 
решаване от компетентен съд. Гаранцията се задържа до окончателното решаване на 
спора.

VIII. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ И НЕУСТОЙКИ

Чл. 13. (1) При забавяне на доставка на стока, повече от 24 часа, без да са налице 
обективни причини, посочени в протокол на двете страни /или между представители на 
двете страни/, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,2 % на ден от 
етойността на конкретната доставка, но не повече от 10 % от нейната етойност.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не дължи заплащане на неустойката по ал. 1 в случая на 
забава на заявката в сроковете на чл. 1, ал.5 от настоящия договор от страна на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез обектите -крайни получатели за доетавената със закъснение 
стока.

Чл. 14. При забава в плащането с повече от 10 работни дни след определения 
срок в чл. 4 от договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,2 % на ден 
от стойността на забавеното плащане, но не повече от 10 % от него.

Чл. 15. Страните запазват правото си да търсят обезщетение за вреди' по общи 
ред, ако тяхната стойност е по-голяма от изплатените неустойки по реда на то.зи разде.

Чл.16. (1) При забава на доставка от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ-здявена при 
условията на чл.1, ал. 5, продължила повече от пет дни, ВЪЗЛОЖИТЕОДТ имадщавр 
да развали договора едноетранно по реда на чл. 87, ал. 1 ЗЗД ,\^то  да/ф: 
ЦЗПЪЛНИТЕЛЯ минимум двудневен срок за изпълнение. . г: '"̂1



(2) При разваляне на договора поради неизпълнение ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има 
право на неустойка равна на 2 % от разликата между прогнозната стойност на договора 
и цената на извършените доставки в изпълнение на договора.

Чл. 17. (1) В случай на 3 /три/ и повече рекламации в рамките на един 
календарен месец, чиято основателност е установена по предвидения в чл. 11, ал. 5 ред, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали договора едностранно, както и на неустойка 
равна на 2 % от разликата между прогнозната стойност на договора и цената на 
извършените доставки в изпълнение на договора.

(2) При възникване на спор относно съответствието на стоката с договорената, за 
арбитраж ще се счита анализът на оторизирания орган Българска агенция по 
безопасност на храните” или на акредитирана лаборатория, който ще бъде основание за 
предприемане на действия от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по ал. 1 в случай на отказ от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за подмяна на стоката в срок от 24 часа.

Чл. 18. (1). В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни 2 (две) последователни 
заявки в цялост, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали договора с предизвестие по 
реда на чл. 87, ал. 1 ЗЗД, освен ако неизпълнението не се дължи на обективни причини. 
При разваляне на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на неустойка равна на 2 % от 
разликата между прогнозната стойност на договора и цената на извършените доставки 
в изпълнение на договора.

(2) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 
едномесечен срок от подписването на договора доказателства, че е въвел техническите 
решения за изпълнение на поръчката, посочени в предложението за изпълнение на 
поръчката- Образец № 2, неразделна част от договора, той дължи неустойка в размер на 
5% от прогнозната стойност на договора без ДДС.

Чл. 19. (1) При рекламация от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при условията на 
чл.П ал. 5 по отношение на стока, за която по предвидения в договора ред, а именно 
протокол от анализ на оторизиран орган, е установено, че съответства на договорените 
и нормативно установените изисквания, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
неустойка в размер на действително извършваните разходи по анализите и доставката 
на стоката, за която е предявена необоснована рекламация. При погиване на стоката 
обект на рекламацията, същата се заплаща от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) В случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекрати или развали настоящия договор без 
основание, той дължи на изпълнителя неустойка равна на 5 % от разликата между 
прогнозната стойност на договора и цената на извършените доставки в изпълнение на 
договора.

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 20. Договорът се прекратява в следните случаи:
1 .С изтичане срока на договора;
2.Преди изтичане срока на договора:
2.1. По взаимно съгласие, изразено писмено.
2.2. При неизпълнение на задълженията на една от страните no/fe)P^o,pa^

(петнадесет) дневно писмено предизвестие от изправната до неизправна1аО:зграна,_..  ̂ Д'
2.3. Едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с едноседмично писмено ’п^дизве(^й&^

хипотезата на чл. 18 от договора. \  ^
2.4. при ликвидация или обявяване в несъстоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, за 

което той е длъжен да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в тридневен срок от 
настъпването на промяната.

У



2.5. едностранно от Възложителя, когато в резултат на непредвидени 
обстоятелства същият не е в състояние да изпълни своите задължения. В тези случаи 
възложителят дължи на изпълнителя обезщетение за претърпените вреди до 
прекратяването на договора в съответствие с уговореното в него.

X. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 22. Отговорниците на обектите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ могат да променят 
определените количества в заявките в зависимост от реалните потребности на обектите, 
но не по -  късно от 24 часа преди доставката, като писмено и по телефона уведомят за 
това ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 23. Страните по този договор не могат да го изменят, освен в предвидените в 
чл. 43, ал. 2 от ЗОИ основания.

Чл. 24. Всички съобщения или уведомления между страните по настоящия 
договор ще бъдат в писмена форма, която ще се смята за спазена и при отправянето им 
и по e-mail или факс. Съобщенията ще се получават на следните адреси:
- за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 1. За филиал - Баните, Смолянско, с. Баните 4940, тел. 
0887392346, лице за контакти: д-р Алекси Каров - директор; 2. За филиал - Кюстендил, 
гр. Кюстендил 2500, ул. „Цар Симеон I” № 28, тел. 0887472116, лице за контакти: д-р 
Живко Неделчев -  директор; 3. За филиал -  Момин проход, гр. Момин проход 2035, 
тел. 0888543526, лице за контакти: д-р Пламен Стоев -  директор; 4. За филиал -  Баня, 
Карловско, гр. Баня 4360, ул. „Липите” № 1, тел. 0884810390, лице за контакти: 
Божанка Иванова -  директор; 5. За филиал Павел баня, гр. Павел баня 6155, ул. 
„Освобождение” № 2, тел. 0888767490, лице за контакти: д-р Йордан Гечев -  директор;
6. За филиал Велинград, гр. Велинград 4600, ул. „Гоце Делчев” № 38, тел. 0887385072, 
лице за контакти: д-р Илза Попова -  директор; 7. За филиал Поморие, гр. Поморие 
8200, ул. „проф. Парашкев Стоянов” № 7, тел. 0877904334, лице за контакти: 
Маргарита Михайлова -  директор; 8. За филиал Овча могила, с. Овча могила 5295, общ. 
Свищов, ул. „Детелина” № 2, тел. 0887363291, лице за контакти: д-р Виргиния Цолова
-  директор; 9. За филиал Сандански, гр. Сандански 2800, кв. „Смилово” /санаториум/, 
тел. 0887592721, лице за контакти: д-р Стефка Иванова -  директор; 10. За филиал 
Хисаря, гр. Хисар 4180, ул. „Гурко” № 2, тел. 0876904737, лице за контакти: Величка 
Шопова -  директор; 11. За филиал Наречен, с. Нареченеки бани 4880, общ. Смолян, ул. 
„Родопи” Хо 2, тел. 0888710220, лице за контакти: д-р Атанас Бучков - директор; 12. За 
филиал Св. Мина, Вършец, гр. Вършец 3540, „Паркова зона”, тел. 0882805510, лице за 
контакти: Боряна Бончева -  директор;
- за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: гр. София, бул. “Професор Цветан Лазаров“ X» 33, ет. 3, ап. 10, 
тел. 02/978 35 17, e-mail: office@panda-ip.com, лице за контакт: Ивайло Пандов - 
управител;

Чл. 25. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при 
и по повод изпълнението на договора или свързани с договора, или с неговото 
тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с 
писмени споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване 
пред компетентния съд по реда на Гражданския процесуален кодекс.

Чл. 26. За неуредени въпроси по настоящия договор ще се ^грилагатл; 
разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Чл. 27. При условие, че възложителят своевременно е открил 
поръчка с аналогичен предмет, съобразявайки законовоустановените |с^'рове 
обжалването й, но към момента на изтичане на срока на настоящия^щогов 
процедурата не е приключила с влязло в сила рещение за избор на изпълнител,пр

mailto:office@panda-ip.com


изпълнение на изискванията на чл.116 от ЗОП, то възложителят има право да удължи 
срока на договора до сключване на договор за изпълнение на новооткритата поръчка, 
но с не-повече от 8 месеца.

Неразделна част от настоящия договор са:
1. Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ /Образец № 1/;
2. Предложение за изпълнение на поръчката от офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ / Образец 
№2/;
3. Бюлетин на “САПИ” ЕООД, съдържащ ценова информация, валидна към крайната 
дата за подаване на офертите

Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра -  по един за 
всяка от страните.

При сключване на настоящия договор Изпълнителят представи следните документи:
1. Документ за предоставена гаранция за изпълнение на договора;
2. Свидетелства за съдимост на лицата, посочени в чл. 54, ал. 2 от ЗОП;
3. Удостоверение за наличието или липсата на задължения за МДТ, издадено от 
общината по седалище на възложителя и на изпълнителя;
4. Удостоверение за наличието или липсата на задължения, издадено от НАП или 
друг компетентен орган;
5. Удостоверение за липса на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП, издадено 
от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“;
6. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП за лицата, 
посочени в чл. 54, ал. 2 от ЗОП;
7. Декларация-описание на обекта/обектите, регистрирани по чл. 12 ЗХ, от които се 
извършва дейността, както и удостоверение за регистрация по чл. 12 ЗХ за търговия на 
едро, с обхват, съответстващ на поръчката;
8. Сертификат ISO 9001:2008 или еквивалентен с обхват „доставка на хранителни 
продукти“ -  заверено от участника копие;
9. Сертификат ISO 22000:2005 или еквивалентен с обхват „доставка на хранителни 
продукти“ -  заверено от участника копие;
10. Списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената 
поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за 
извършената доставка.
11. Списък на персонала, който ше изпълнява поръчката, в който е посс 
професионална компетентност на шщата;

ВЪЗЛОЖ]

/Плумелй1^^и1У111^рЪва''Щичева/

OtfXfKjlo-A : /Ш  I i

/Ивайло Н; равител/


