
Д О Г О В О Р 
за доставка на хранителни продукти 

 
№ ЗОП-27 

 
Днес, 20.03.2017 год. между  ОБЩИНА РУСЕ, представлявана от  Кмета 

ПЛАМЕН ПАСЕВ СТОИЛОВ адрес: пл. „Свобода” №6, ЕИК по Булстат: 000530632, 
наричана по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна 
и 
„НОЙМА - 2003” ЕООД,  представлявано от управителя (изп. директор) – Петър 
Стоянов Николов със седалище и адрес на управление: гр. Русе, ул. „Коледница” №22, 
ЕИК: 117602471, наричан по–долу за краткост “ИЗПЪЛНИТЕЛ”, на основание чл.41, 
ал.1 от Закона за обществени поръчки /отм./ и решение № РД-01-2032 от 07.07.2016 г. 
на Кмета на Община Русе се сключи настоящият договор за следното: 
         

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
         Чл.1.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема  да извърши:  
доставки на хранителни продукти за нуждите на Доставка на хранителни продукти 
за Домашен социален патронаж, Домове за стари хора, Социално предприятие 
обществена трапезария, Детска  ясла Ново село, Детска млечна кухня, проект 
"Интегриран подход на Община Русе за интеграция на ромите и други уязвими 
групи на територията на общини от Област Русе"  
         Чл.2.   Място на изпълнение на поръчката  - складовете на горепосочените обекти. 
        Чл.3. Доставките да се извършват със собствени или наети специализирани 
транспортни средства,  които да отговарят на съответните изисквания за превозването 
им. 
         Транспортните средства следва да са с валидни документи за извършване на 
дейността; 
   
         2. ЦЕНА, СРОКОВЕ, ПЛАЩАНИЯ 
         Чл.4. Ориентировъчната цена на договора е в размер на 20 090 лева с ДДС, за  
действително доставени количества хранителни стоки, образувана съгласно ценовото 
предложение в офертата, представляващо неразделна част от договора по единични 
цени за видове продукти, както следва: 
 

Вид на продукта Мярка 
ориентировъчно 

количество ед. цена обща 
стойност 

      
1 2 3 4 5 

Варива       
Зрял боб - І кач. кг 2700 

                   2,90     
                       
7 830,00     

Лющен зрял боб(без 
люспи), съгласно чл.30(1) 
и (2)от Наредба 
№9)16.09.2001г.) в 
опаковки от 1 кг 

кг 600 

                   3,90     
                       
2 340,00     



Леща лющена, 
оранжева), съгласно 
чл.30(1) и (2)от Наредба 
№9)16.09.2001г., в 
опаковки от 1 кг. 

кг 1000 

                   4,00     
                       
4 000,00     

Леща  -   І кач.в опаковки 
от 1 кг 

кг 1850 
                   3,20     

                       
5 920,00     

 
         Чл.5. Срокът за изпълнение на обществената поръчка е една година от датата 
на сключване на договора. 
         Чл.6. Изпълнението  на доставките ще се осъществява след подаване на заявка 
от Длъжностните лица на съответните заведения: Доставка на хранителни продукти 
за Домашен социален патронаж, Домове за стари хора, Социално предприятие 
обществена трапезария, Детска  ясла Ново село, Детска млечна кухня, проект 
"Интегриран подход на Община Русе за интеграция на ромите и други уязвими 
групи на територията на общини от Област Русе",  чрез периодично повтарящи се 
ежедневни и седмични  доставки по позиции. 
         Чл.7. Срок за доставка на хранителните стоки: ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен  да 
достави хранителните стоки  на  уговорените с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ обекти не по-късно от 
30 минути от предварително уговорения седмичен график. 
         Чл.8. Изпълнението на всяка заявка следва да отговаря на изискванията за 
качество, което се удостоверява със сертификат за качество, произход и годност  на 
стоките .   
         Чл.9. Начин на плащане  
          Разплащанията ще се извършват по банков път в срок до 30 дни, след 
представяне на фактура – оригинал и двустранно подписан приемо- предавателен 
протокол. Платци ще бъдат второстепенните разпоредители с бюджетни кредити 
по договора, според реално доставените стоки. 
      
НАИМЕНОВАНИЕ АДРЕС БУЛСТАТ МОЛ 

Филиално 
счетоводство " Детски 
ясли , детска млечна 
кухня и МОО" 

гр.Русе, ул."Черно 
море" №2 

0005306320126 Мариела Личева 

ОССД гр.Русе, "Алеи 
Възраждане"№86 

0005306320179 Мариела Личева 

ОП 
"СПОТ"/Трапезарията/ 

гр.Русе, 
бул."Липник", 
Средношколско 
общежитие - 
сутерен, № 117 

0005306320336 Мариян Димитров 

 
    
         Чл.10.ал.1. Изпълнителят е длъжен преди подписването на настоящия договор да 
внесе гаранция за изпълнението му в размер на 3 % от договорената цена. 
          ал.2. Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка  се освобождава след 
изтичане срока на договора. 

ал.3. Възложителят има право да удържи  от стойността на гаранцията за 
изпълнение начислената неустойка по чл.21 от настоящия договор при неточно 
изпълнение на задълженията на Изпълнителя. 



 
3. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

        Чл.11. ал.1. Възложителя се задължава да изплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ стойността 
на доставените стоки, след представяне на фактура  и двустранно подписан приемо – 
предавателен протокол при условията на договора. 
         ал.2. Заявка по смисъла на този договор е писмено изявление на директорите на  
горепосочените заведения или определени от тях лица,  отправено към 
“ИЗПЪЛНИТЕЛЯ”, което съдържа искане за доставяне на конкретно, измеримо в 
килограми и/или броя, в зависимост от видовете и количества хранителни продукти. 
         Чл.12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право по всяко време да изисква отчетна 
информация за реализацията на заявките.   
 

4. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
         Чл. 13.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 
         1.  Да изпълни поръчката в интерес на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
         2. Да изпълни поръчката при договорените цени, посочени в ценовото му 
предложение, което е неразделна част от настоящия договор, а именно: цена за всеки 
артикул с включени ДДС, транспортни и други разходи. 
         Чл.14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ исканата от 
него информация, свързана с доставките на договорените количества хранителни стоки. 
         Чл.15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да доставя хранителните продукти на 
уговорения с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ обект. 
         Чл.16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да подменя некачествените или 
несъответстващи по договора артикули или да извършва допълнителни доставки на 
заявени, но недоставени продукти в срок максимум 1 /един/  астрономически час при 
предявена рекламация от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или от упълномощените длъжностни лица. 
         Чл.17. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва нормативно определените здравни и 
хигиенни норми при доставянето и транспортирането на хранителните продукти; 
         Чл.18. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извършва в срок доставката на 
хранителните продукти, с необходимото качество и вид, съгласно предварителни 
заявки от съответното длъжностно лице, франко складовете  на ДСП, домовете за стари 
хора и домовете за деца, лишени от родителски грижи, Детска ясла Ново село,  ДМК  
на територията на гр. Русе и Социална предприятие „Обществена трапезария”. 

Чл.19. Да сключи договор за подизпълнение, ако е обявил в офертата си 
ползването на подизпълнители, както и да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация 
за плащанията по договорите за подизпълнение. 

 
5. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

         Чл 20.  ал.1. Настоящият договор се прекратява при: 
         а/ взаимно съгласие между страните, изразено писмено. 
         б/ изтичане на уговорения срок. 
         в/ от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай, че отпадне нуждата от зареждане с хранителни 
продукти, като уведоми писмено за това ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок от 10 дни. 
         ал.2. Настоящият договор  може да бъде развален едностранно от изправната 
страна, при неизпълнение на задълженията по договора, след писмено уведомление. 
 

6. ОТГОВОРНОСТ И НЕУСТОЙКИ 
         Чл.21 ал.1. При забава от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на доставката по заявените 
количества хранителни продукти, той дължи неустойка в размер на 5 % от стойността 



на заявката за всеки ден на забавянето, считано от датата, на която е трябвало да 
изпълни доставката. 
         ал.2. В случай на забавяне на изпълнението на подадената заявка повече от три 
работни дни, считано от датата, на която е трябвало да изпълни доставката, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати договора едностранно, като само уведоми 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмено за това. 
        ал.3. При неизпълнение на повече от две доставки по отношение  на количество и 
качество в рамките на 1/един/ месец, при което изпълнителят не е изпълнил 
задълженията си по чл. 16 от настоящия договор, Възложителя има право да  развали 
договора . 
         Чл.22. При пълно неизпълнение на задълженията по договора, Изпълнителя дължи 
неустойка в размер на 20 %  от стойността на договора по чл. 4 от  договора. 
 

7. ПРЕХОДНИ ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
         §.1. За всички неуредени въпроси по настоящия договор се прилагат разпоредбите 
на Закона за задълженията и договорите на българското законодателство. 
         §.2. Адреси за кореспонденция   на страните са адресите, посочени в този договор.       

Настоящият договор се сключи в три  еднообразни екземпляра – два за 
Възложителя и един за Изпълнителя. 
    
 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:    ИЗПЪЛНИТЕЛ: 
 
ПЛАМЕН СТОИЛОВ/П/   ПЕТЪР НИКОЛОВ/П/ 
Кмет на Община Русе     Управител  на „НОЙМА-2003“ ЕООД 
 
САБИНА МИНКОВСКА/П/ 
Началник отдел ФС 
 
 Вярно с оригинала, подписан на хартия! 
 Подписите са заличени на основание чл. 2, ал. 2, т. 5 от ЗЗЛД 

 


