ЗА ДОСТАВКА НА ГОТОВА ХРАНА
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ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна

в
гр.Казанлък
между
;ъс седалище и адрес на управление
представлявано
Ш
- директор, в качеството на

и
2. ЕТ ”Янко Мермеклиев”, притежаващ удостоверение изх. № 240725/
11.01 -2016г. със седалище и адрес на управление: БЪЛГАРИЯ, гр. Казанлък, ж.к.
Изток, бл.72, вх.А, ет.3,ап.7, Булстат 833149907 Банкова сметка
В0258Т8А93000018535467 банков код 8Т8АВ08Е Банка „ДСК” гр. Казанлък , в
качеството му на ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна.
1.

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема :
1.2.Ежедневно да приготвя и доставя готова храна със собствен транспорт
за обедно хранене на учениците включвщо супа, основно ястие и десерт.
2. Доставената храна следва да съответства на изискванията на Наредба №
23/ 17.05.2001г. за условията и изискванията за представяне на хранителна
информация при етикирането на храните, Наредба № 37 / 21.07.2009г. за
здравословно хранене на учениците, Наредба №9/16.09.2011г. за специфичните
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.
3. Доставките се осъществяват ежедневно по предварително заявени
бройки от предходния ден.
II.

ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.2. Общата стойност на възложената с настоящият договор доставка на:
2.1
Единичната цена на обедно меню за едно дете е 3,10лв. /три лева и десет
стотинки/ с ДДС
2.3 Цената на обедното меню се заплаща от родител и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл.З. В цената са включени стойността на обяда, разходите по опаковка и
транспорт до място, определено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Чл.4. Плащането се извършва в края на всяка седмица в брой.
III.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е длъжен да уточнява броя и да дава точна заяв
за следващият ден на емейл: тегтекНеу 1@етаИ.сот или телефон: 08885

Чл.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ има право да извърши проверка относно реално
извършените доставки и заявките дадени от предходния ден, както и качеството
на храната и всички придружаващи я документи.
Чл.7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е длъжен да заплаща цената на извършените
доставки от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в сроковете, начина и условията посочени в този
договор.
IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл. 8 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
1. Да доставя обядите със собствен транспорт до място уточнено от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
2. Броят на доставените обяди да отговаря на реално подадените от предния
ден, като заявка брой от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
3. Да предоставя ежемесечна информация за констатирани проблеми,
пропуски и други подобни в хода на изпълнението на договора с оглед
своевременното им отстраняване.
V.

СРОК НА ДОГОВОРА

Чл. 9. Настоящият договор се сключва за периода от
ДО ... .^.С..?.{?. :.$9..1^ .......... Г.
VI. САНКЦИИ, НЕУСТОЙКИ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл.10. Настоящият договор се прекратява в следните случаи:
1. С изтичане на срока;
2. С писмено уведомление от изправната страна, при неизпълнение на
задълженията по договора;
3. При промени в нормативната база, свързани с предмета на договора, което
водят до отпадане на неговото основание;
4. С двуседмично писмено уведомление.

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.11. Настоящият договор влиза в сила от .. .А 8..-9.
.^.... г.
Чл.12. Настоящият договор може да бъде изменян и допълван.
Чл.13. Споровете между страните се уреждат чрез преговори, а ако не се
постигне съгласие - по съдебен ред.
Чл.14. За неуредените въпроси по договора се прилагат разпоредбите на
действащото законодателство.
Чл.15. Неразделна част от настоящия договор е финансовата
/ х
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Настоящият договор се сключи в два еднообразни екземпляра, един за
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и един за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
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