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ОБЩИ УСЛОВИЯ
УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТИТЕ
Офертата се изготвя съгласно приложения образец и дадените
указания към настоящата документация.
Офертата се представя всеки работен ден от 9.00 до 16.30 часа, в
деловодството на СБДПЛРДЦП “Света София” ЕООД, адрес : гр.София
1330, бул.Възкресение №1в.
Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника
или от упълномощен от него представител лично или по пощата с
препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът посочва
адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен
адрес.
Предлаганата с офертата цена /Приложение 2/ се представя в
отделен запечатан непрозрачен плик с надпис “Предлагана цена”,
поставен в плика с офертата.
При приемане на офертата върху плика се отбелязва поредния
номер, датата и часа на получаване и посочените данни се записват във
входящ дневник, за което на приносителят се издава документ.
Офертите се подават в срок до 21.11.2012 г. В случаите, когато
офертата е подадена след посочения срок или в незапечатан, прозрачен
или скъсан плик, Възложителят не приема офертата за участие и тези
обстоятелства се отразяват във входящия дневник.
Крайният срок за подаване на офертите е 16.30 ч. на 21.11.2012 г.
Всеки кандидат в има право да представи само една оферта.
Всяка оферта трябва да съдържа следните документи:
І. Данни за лицето, което прави предложението
1. Удостоверение

за

актуално

състояние

или

единен

идентификационен код – за българско юридическо лице; документ
за регистрация на чуждестранно лице, съобразно националното му
законодателство, а когато е физическо лице – копие от документ за
самоличност;
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2. Доказателства за икономическо и финансово състояние по чл.50 от
ЗОП и за технически възможности и квалификация по чл.51 от ЗОП;
3. Удостоверение от компетентен орган за липса на обстоятелствата по
чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП.
4. Декларация за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП;
5. Информация

за

подизпълнителите,

които

ще

участват

при

изпълнението на поръчката и дела за неговото участие, ако
кандидатът предвижда подизпълнител;
6. Референции

за

добро

партньорство,

удостоверяващи

добрата

търговска репутация на кандидата;
7. Документи, удостоверяващи представителната власт на лицето, от
което изхожда предложението, в случай, че това не е законния
представител на кандидата;
8. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от
кандидата.
ІІ. Предложение за изпълнение на изискванията на чл.101б, ал.1,
т.3 от ЗОП
Съгласно Приложение №3

„Образец на оферта за оценка по

показатели /без цена/ от комплексната оценка на офертата”
ІІІ. Ценово предложение
Съгласно Приложение №2 „Образец на ценова оферта”
Предложената цена следва да бъде окончателна и не търпи промени
за целия срок на доставка.
ІV. Срок на валидност на офертата
Срокът на офертата се посочва в календарни дни от датата на
отваряне на офертата от комисията.
Срок за изпълнение на поръчката – едногодишен.
Комисията, назначена със Заповед на Управителя на СБДПЛРДЦП
Света София” ЕООД, в съответствие с изискванията на чл.101г на глава
осма „а” от ЗОП, разглежда предложенията от 10.00 ч. на 22.11.2012 г., в
сградата на СБДПЛРДЦП “Света София“ ЕООД, в кабинета на Началник
АСБ.
Лице за контакти : Елина Бояджиева, тел.8281441; 8281869;
0886401049.
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ПОКАЗАТЕЛИ, ОТНОСИТЕЛНАТА ИМ ТЕЖЕСТ И МЕТОДИКАТА
ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА
За всяка отделна оферта, която отговаря на изискванията на ЗОП и
условията на настоящата документация, комисията изготвя комплексна
оценка на базата на посочените в Заповед № РД 090/ 06.11.2012 г.
критерии.
Комисията приема най-изгодната оферта при спазване на следните
показатели за определяне на комплексната оценка и тяхната относителна
тежест:
•

Цена - относителна тежест 50;
При оценяване по този критерий комисията взема предвид освен
единичната цена на всяко ястие и дневния ориентировъчен брой
порции, посочен в Приложение 1.

•

Обем

на

седмичен

асортимент

за

месечен

период–

относителна тежест 40;
•

Срок за плащане – относителна тежест 10.
Методиката за определяне на комплексната оценка на офертата се

състои в:
1. оценка за критерий - намиране на съотношение между найизгодното предложение и предложението на всеки един от участниците
в процедурата, умножено с относителната тежест на съответния
критерий;
2. комплексна оценка – сбор от оценките по всички критерии.
Първите трима кандидати се класират по низходящ ред, въз основа
на комплексната оценка, като първият от тях се определя за изпълнител
по договор за доставка на готови ястия.
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Приложение № 1
ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА
Обект на обществена поръчка е доставка на готови ястия за
пациенти, придружители и персонала на СБДПЛРДЦП “Света София” ЕООД
- код по НКОП 15894220 и следва да се изпълнява ежедневно в рамките на
една календарна година след сключването на договор.
Необходимият брой порции по вид се определят по заявка на
Възложителя, която се прави, както следва /количествата са
ориентировъчни/ :
№
Вид на
по
хранене
ред
1. Сутрешна
закуска :
- от 2 до 7 г.

- от 7 до 18 г.

10
5

- от 2 до 7 г.
- от 7 до 18 г.
- Персонал

30
20
4

- от 2 до 7 г.
- от 7 до 18 г.

20
10

- от 2 до 7 г.
- от 7 до 18 г.
- Персонал

10
5
2

2.

Обяд:

3.

Следобедна
закуска :

4.

Ориентировъчен
брой порции,
дневно

Вечеря :

Време
за
заявка
до 17-18ч.
предходен
ден

Време
за
доставка
от 07.00 ч.
до 07.30 ч.

Време
за
хранене
от 07.30 ч.
до 08.00 ч.

до 10-10,30
ч. текущ ден

от 11.00 ч.
до 11.30 ч.

от 12.00 ч.
до 13.00 ч.

до 12-12,40
ч. текущ ден

от 14.30 ч.
до 15.00 ч.

от 15.30 ч.
до 16.00 ч.

до 16 ч.
текущ ден

от 17.00 ч.
до 17.30 ч.

от 18.00 ч.
до 18.30 ч.

От всяко заявено ястие задължително се предоставя безвъзмездно
по една порция за дегустация от главната медицинска сестра и за
съхранение в хладилник до следващия ден.
Изисквания към готовите ястия :
- да са висококачествени, пълноценни и безопасни;
- да е приготвена с хранителни продукти, които по количество и
качество отговарят на изискванията, предвидени в Закона за храните и
свързаните с него подзаконови нормативни актове
/Наредба
№37/21.07.2009 г. на Министерство на здравеопазването за здравословно
хранене на учениците; Наредба №23 от 19.07.2005 г. за физиологичните
норми на хранене на населението; Наредба №6/10.08.2011 за
здравословното хранене на децата от 3 до 7 годишна възраст в детските
заведения, Наредба №9/16.09.2011 г. за специфичните изисквания към
безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения
и училищата; рецептурник за детски градини; рецептурник за ученически
столове и други/
- да е приготвена от Изпълнителя в съответствие с добрата
производствена и хигиенна практика, технологичните изисквания,
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стандартите по НАССР система, ISO 22000:2005, да съответства на
посочените изисквания и да не създава предпоставки за застрашаване или
увреждане здравето на пациентите, придружителите и персонала на
Възложителя.
Количествата на отделните порции в грамове са определени в
зависимост от възрастта на пациентите и се разделят в две групи, както
следва :
№
по
ред
1.
2.

3.
4.

Вид на хранене

сутрешна закуска
напитка
обяд

Количество,
в
от 2 до 7
години
100
150-200

грама
от 7 до 18
години
100
150-200

супа
основно ястие
десерт
хляб
следобедна закуска
напитка
вечеря

100
130-150
150-200
100
100
150-200

200
150-180
150-200
150
100-120
150-200

основно ястие
десерт
хляб

130
150-200
100

180
150-200
150

персонал

съгласно
стандарт за
възрастни

съгласно
стандарт за
възрастни

Всеки участник в конкурса изготвя примерни седмични менюта за
месечен период, съгласно изискванията, които съдържат вид на ястието,
количество и стойност.
Изисквания към примерното седмично меню :
1. Менюто да бъде изготвено съгласно изискванията за хранене
на подрастващия организъм, като основните хранителни
вещества

се

намират

в

най-подходящото

за

възрастта

съотношение на белтъци-масти-въглехидрати /3-4-14/.
2. Храната да доставя необходимите количества от минерални
соли и витамини, необходими за детския организъм.
3. Най-малко 50% от белтъчините, доставяни с храната да са
незаменими /пълноценни, от животински произход – мляко,
млечни продукти, яйца, месо/
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4. Мазнините да бъдат предимно от животински произход –
краве масло. Не се препоръчва маргарин.
5. Въглехидратите да се внасят чрез хляб, картофи, зеленчуци,
плодове, тестени изделия. За предпочитане е обикновения
хляб.
6. В менюто да се съдържа достатъчно количество сурова храна
/плодове и зеленчуци/, според сезона.
7. Да се избягва пържената храна.
Същата се препоръчва не повече от веднъж седмично
/пържена филия, мекици, пържени кюфтета и др./
8. Храната да има добър външен вид, да се държи сметка за
миризмите, вкусовите прибавки, да е разнообразна.
9. С оглед на обслужвания контингент се препоръчва пилешко,
свинско и мляно месо.
10. Пилешкото и свинското месо да са нарязани на малки
кубчета.
11. Колбасите се избягват, не се препоръчват.
12. Храната да е приготвена екстемпоре и доставена веднага в
термофони, като количеството да е разделено на две – за
пациенти от 2 до 7 и за пациенти от 7 до 18 години.
13. Дневното количество храна, изчислено в калории, да бъде
разпределено, както следва:
Закуска 20%
Обяд 40%
Следоб.закуска 10-15%
Вечеря 25-30%
/вечерята да е основно постно готвено и квасено мляко/
14. Задължително един ден от седмицата /понеделник/ да е
постен ден и липсата на месо да бъде компенсирана с друг
вид белтъчни продукти.
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Приложение № 2
ОБРАЗЕЦ НА
ЦЕНОВА ОФЕРТА
ДО
................................................
От фирма
.....................................................................................................................
/наименование, седалище /
представлявана
......................................................................................................

от

След като се запознахме с условията за участие при възлагане на
обществена поръчка за доставка на готови ястия – код по НКОП 15894220,
заявяваме следното:
1. Предлагаме доставка на готови ястия, с крайна цена на доставката
до обекта на Възложителя, включваща всички разходи и ДДС в лева, както
следват:
№

НАИМЕНОВАНИЕ

І.

ІІ.

ІІІ.

ЕДИНИЧНА ЦЕНА,
лв. при котлова
доставка
/разпределение
то на порции се
извършва от
ВЪЗЛОЖИТЕЛ/

За пациенти на възраст
от 2 до 7 години:
Храноден, в т.ч.:
Сутрешна закуска

СТОЙНОСТ,
лв. на един
храноден
/ориентиро
въчните
количества
са от
Приложение
1/

ЦЕНА, лв.
при
доставка
на
порциите в
еднократни
индивидуа
лни
опаковки

СТОЙНОСТ,
лв. на един
храноден
/ориентировъ
чните
количества са
от
Приложение
1/

........лв.
........лв.

........лв.
........лв.

........лв.
........лв.

........лв.
........лв.

Обяд /с хляб/

........лв.

........лв.

........лв.

........лв.

Следобедна закуска

........лв.

........лв.

........лв.

........лв.

Вечеря /с хляб/

........лв.

........лв.

........лв.

........лв.

За пациенти на възраст
от 7 до 18 години :
Храноден, в т.ч.:

........лв.

........лв.

........лв.

........лв.

Сутрешна закуска

........лв.

........лв.

........лв.

........лв.

Обяд /с хляб/

........лв.

........лв.

Следобедна закуска

........лв.

........лв.

Вечеря /с хляб/

........лв.

........лв.

За персонал :
Обяд /с хляб/

........лв.

........лв.

Вечеря /с хляб/

........лв.

........лв.

Подпис на представляващия:
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Приложение №3

ОБРАЗЕЦ НА ОФЕРТА
ЗА ОЦЕНКА ПО ПОКАЗАТЕЛИ /БЕЗ ЦЕНА/
ОТ КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА

1. Желаем да участваме с оферта и приемаме всички условия в
документацията за участие.
2. Прилагаме примерни седмични менюта, с количества и стойности за
всяко ястие, които да отговарят на посочените в Приложение № 1
изисквания.
3. Предлагаме
срок
за
плащане
.....................................................................
4. Нашето предложение е със срок ......... календарни дни от крайния
срок за подаване на оферти, съгласно условията в документацията.
5. Приемаме да доставяме готови ястия в срок от 1 година от
подписване на договор, като гарантираме, че доставката ще се
осъществи в сроковете, съгласно Приложение №1.
6. Заявяваме, че при изпълнение на поръчката / ще използваме
подизпълнител / няма да използваме подизпълнител.
7. Гарантираме доставки на готови ястия отговарящи на стандартите
НАССР и ISO 22000:2005.

Подпис на представляващия:
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Приложение № 4
ДОГОВОР
Днес, ........2012 г. в град София, се сключи настоящия договор
между:
1. СБДПЛРДЦП “СВЕТА СОФИЯ” ЕООД, наричана Възложител, адрес:
гр. София 1330 бул. Възкресение №1в, ЕИК 000693711, представлявано от
доц. д-р Иван Димитров Чавдаров, дм – Управител, от една страна
и
2.
...................................................................................,
наричано
Изпълнител,
адрес:
.................................................................................................................,
Идент.№
...................,
представлявано
от
............................................................, от друга страна, на основание чл.
101е от ЗОП и проведено получаване, разглеждане и оценка на оферти за
възлагане на обществена поръчка за доставка на готови ястия, като
страните се споразумяха за следното:

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1 (1) Изпълнителят приема по заявка на Възложителя да
приготвя и доставя готови ястия, срещу цени, които Възложителят се
задължава да му заплати в размер и при условията, уговорени по-долу.
(2) Изпълнителят се задължава да приготвя висококачествена,
пълноценна и безопасна болнична храна от продукти, които отговарят на
изискванията, установени в Закона за храните и свързаните с него
подзаконови нормативни актове, при спазване на добрата производствена
и хигиенна практика.
(3) Страните по този договор могат допълнително да договарят
промени в сезонното меню в зависимост от вкусовете на персонала и
пациентите, при запазване на предложените цени.
(4) Изпълнителят се задължава да извършва ежедневни доставки
на готови ястия, определени по количество в заявката на Възложителя,
подадена чрез требвателен лист до 12 ч.на предходния ден при доставката
на обяда. Допълнителна заявка се прави на телефон ................. на
Изпълнителя, както следва :
№
1.
2.
3.
4.

Вид на хранене
Сутрешна закуска
Обяд
Следобедна закуска
Вечеря

Време за заявка
17-18 ч. предходен ден
10-10,30 ч. текущ ден
12-12,40 ч. текущ ден
16 ч. текущ ден

Време за хранене
от 7.30 до 8.00 часа
от12.00 до 13.00 часа
от 15.30 до 16 часа
от 18.00 до 18.30 часа

(5) Изпълнителят се задължава да изготвя седмично меню
/според сезона/, като обемът на асортимента на включените в него ястия
трябва да отговаря на предложения в офертата за участие.
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ІІ. СРОК НА ДОГОВОРА
Чл. 2. Този договор се сключва за срок от 1 /една/ година, считано
от датата на подписването му.
ІІІ. ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ
Чл. 3. (1) Изпълнителят приготвя и доставя на Възложителя
готови ястия, за сутрешна закуска, обяд, следобедна закуска и вечеря на
цени, както следва :
За пациенти на възраст от 2 до 7 години :
Цена на храноден .......... лв., в т.ч.:
Цена на сутрешна закуска ...... лв.
Цена на обяд /с хляб/ ........ лв.
Цена на следобедна закуска ..... лв.
Цена на вечеря /с хляб/ ...... лв.
За пациенти на възраст от 7 до 18 години :
Цена на храноден ..... лв., в т.ч.:
Цена на сутрешна закуска ...... лв.
Цена на обяд /с хляб/ ..... лв.
Цена на следобедна закуска ...... лв.
Цена на вечеря /с хля/ ........ лв.
За дежурен персонал :
Цена на обяд / с хляб/ ....... лв.
Цена на вечеря /с хляб/...... лв.
(2) Възложителят заплаща цената за съответното заявено от него
количество и доставени готови ястия до .... /.............../ дни от датата на
издаване на фактура.
(3) Фактурата се придружава от справка, в която се описват
количествата сутрешна закуска, обяд, следобедна закуска и вечеря
поотделно, както и съответните им цени, съгласно чл.3, ал.1.
(4) Всички плащания Възложителят извършва с платежно
нареждане по банковата сметка на Изпълнителя : IBAN ........................
при банка ................ BIC ............, срещу издадена фактура.
(5) Изпълнителят гарантира изпълнението на договора по цени,
посочени в неговото предложение за целия му срок на действие.

ІV. СРОК, ВРЕМЕ И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 4. (1) Изпълнителят приготвя ястията, предмет на настоящия
договор екстемпоре и ги доставя със собствен превоз и в съдове
/термофони/, отговарящи на хигенните изисквания и посочените в
предложението му.
(2) Готовите ястия
се предават от лице, определено от
Изпълнителя на лице, определено от Възложителя в разливна за
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готова кулинарна продукция на СБДПЛРДЦП “Света София” ЕООД, на
посочения по-горе адрес, опакована без рискове за повреждане или
влошаване на хранителните й качества.
V. ОПАКОВКА И МАРКИРОВКА
Чл. 5. (1) Изпълнителят транспортира готовите ястия в собствени
термофорни контейнери, които осигуряват съхранението й от вредни
външни въздействия, в състояние годно за консумиране и запазват
температурата и хранителните й качества.
(2) Пакетираните храни трябва да са поставени в кашони (касетки)
и да имат етикети, съобразно изискванията на действащата нормативна
уредба.
(3) Съдовете, в които е поставена готовата храна в течно
състояние, трябва да имат маркировка, която да съдържа:
а/ името на Изпълнителя, така както е посочено в договора;
б/ отделението за което се доставя;
в/ датата на приготвяне на храната и трайността й;
г/ брой порции, грамаж на една порция и общо нетно тегло.
(4) Съдовете, в които е поставена готовата храна да са запечатани.
(5) Изпълнителят носи отговорност за вреди, произлезли от
неправилна или недостатъчна опаковка, неправилна маркировка и лош
транспорт.

VІ. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА
Чл. 6. (1) Собствеността върху готовите ястия, предмет на този
договор преминава върху Възложителя след приемането й от
Изпълнителя, за което се съставя и подписва двустранен приемнопредавателен протокол от упълномощени представители на страните. От
момента на подписване на протокола върху Възложителя преминават и
всички рискове от повреждане или унищожаване.
(2) В приемно-предавателния протокол се указват получените
количества (бройки пакетирана и порции насипна храна), което се
удостоверява като се претегли цялото доставено нетно съдържание и се
раздели на съответния регламентиран грамаж; отразяват се видимите
отклонения в количеството или качеството на съответната доставка.

VІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл. 7. (1) Изпълнителят има право:
1. да получи цената на доставените готови ястия в размер, по начин и
в сроковете, определени в раздел ІІІ от този договор;
2. да получи заявка за количествата готови ястия;
3. да получи обратно при следващата доставка измитите съдове, в
които е доставена храна.
(2) Изпълнителят се задължава:
1. да приготвя и доставя на Възложителя висококачествени,
пълноценни, разнообразни и безопасни готови ястия, в съответствие
със зададените от Възложителя количества на порция;
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2. да доставя на Възложителя заявеното от него количество готови
ястия и безвъзмездно по една порция за дегустация, както следва:
- за сутрешна закуска
- от 07.00 часа до 07.30 часа ;
- за обяд
- от 11.00 часа до 11.30 часа ;
- за следобедна закуска - от 14.30 часа до 15.00 часа ;
- за вечеря
- от 17.00 часа до 17.30 часа ;
3. да предава храната на лице, посочено от Възложителя;
4. до 10-то число на месеца да предава необходимите фактури и други
платежни документи за готови ястия, доставени през предходния
месец;
5. да транспортира готови ястия, съобразно предвиденото в чл. 4, ал. 2
и чл. 5 от настоящия договор;
(3) Изпълнителят е длъжен да изготвя седмично меню, съгласувано с
главната медицинска сестра на Болницата и да го представя за одобрение
в срок до три работни дни преди седмицата за изпълнение на доставката.
(4) Упълномощен представител на Изпълнителя подписва двустранен
приемно-предавателен протокол, съгласно чл.6, ал.2, който удостоверява
предаването на съответните количества готови ястия.

VІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл. 8. (1) Възложителят има право да получи готовите ястия,
предмет на този договор в сроковете, в заявеното количество и по цени,
определени в настоящия договор.
(2) Възложителят се задължава:
1. да заплати реално доставените готови ястия в срок и по цени,
съгласно условията на настоящия договор;
2. да получи готовите ястия на уговореното място, да ги прегледа, да
ги дегустира и съхрани в хладилник 48 часа;
3. да върне обратно при следващата доставка измитите съдове, в
които е извършена доставката.
(3) Упълномощен представител на Възложителя подписва двустранен
приемно-предавателен протокол, който удостоверява получаването на
съответните количества готови ястия.

ІХ. ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИИ
Чл. 9. (1) Изпълнителят гарантира качеството, количеството и
разнообразието на доставяните готови ястия.
(2) В случай, че при подписването на приемно-предавателен
протокол за получаване на съответното количество готови ястия,
Възложителят установи разлика в броя (грамажа) на заявените порции,
броя (грамажа) на порциите, указани върху съда за транспортиране и броя
(грамажа) на фактически доставените порции, той рекалкулира
липсващото количество и приспада двойния размер на неговата стойност
от дължимата цена.
(3) При рекламации, свързани с отклонения в качеството, които не
могат да бъдат констатирани при обикновен оглед, проби от храната се
предоставят от Възложителя и от Изпълнителя в лабораторията на
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РИОКОЗ за становище, като и двете страни по договора се задължават да
приемат получените лабораторни резултати.
(4) Когато отклоненията в качеството са толкова големи, че я
правят негодна за консумиране, Изпълнителят доставя до 1 (един) час
суха храна, съобразена с изискванията на Възложителя към храненето на
пациентите, като в този случай доставената повторно храна е изцяло за
сметка на Изпълнителя.
(5) При доставка на ястия преди съответния начален час, посочен в
Раздел VІІ., чл.7, ал.2, т.2, Възложителят има право да не приеме
ястията, като се съставя Протокол за несъответствие, а на пациентите се
сервира храна при условията на чл.9, ал.4.

Х. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 10.
(1) При закъснение на плащането от страна на
Възложителя с повече от 10 (десет) дни, той дължи на Изпълнителя
неустойка за всеки просрочен ден в размер на 0,01% от цената на
съответното количество доставени за съответния месец готови ястия, но
не повече от 10%.
(2) При забава на доставка с повече от 15 /петнадесет/ минути се
налага санкция в размер на 10% /десет процента/ от стойността на
забавената дневна поръчка.
(3) Забава с повече от 60 минути, както и доставка на негодни за
консумация готови ястия от страна на Изпълнителя е равностойно на
неизпълнение на неговите задължения. Тези случаи са основание за
прекратяване на договора при условията на чл. 11, ал. 1, т. 3, след
писмено информиране и за задържане в полза на Възложителя на
направената от Изпълнителя гаранция за добро изпълнение по чл. 12,
ал. 2, т. 1 от този договор.
(4) При установяване от страна на Възложителя на отклонения в
обема на седмичния асортимент на доставяните ястия от предложения в
офертата, неразделна част от този договор, Изпълнителят дължи
неустойка в размер, равен на процентното намаление в разнообразието на
ястията.
(5) В случай на неизпълнение на други клаузи от договора,
виновната страна отговаря за всички вреди и пропуснати ползи.
(6) Финансовите санкции в полза на Възложителя, наложени
съгласно чл.10, ал.2, ал.4 се удържат от следващото разплащане с
Изпълнителя.

ХІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 11. (1) Договорът се прекратява:
1. с изтичане на неговия срок;
2. по взаимно писмено съгласие на страните;
3. преди изтичане на срока по чл.2, ако стойността на договора
превиши горния праг на чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП;
4. с едностранно предизвестие от страна на Възложителя, в случай,
че:
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а/ Изпълнителят забави две последователни доставки или общо
три доставки месечно, с повече от час;
б/ Изпълнителят направи поне две последователни доставки или
общо три в месеца с отклонение в качеството, количеството или
асортимента (брой, грамаж, вид);
(2) Възложителят може да прекрати договора, ако в резултат на
обективни обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в
състояние да изпълни своите задължения.

ХІІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ
Чл. 12. (1) Този договор не може да бъде допълван или изменян.
(2) При подписването на настоящия договор Изпълнителя представя
документите изискуеми по ЗОП, съгласно чл.101е, ал.2 от ЗОП.
(3) За неуредени в този договор въпроси се прилагат общите
разпоредби на българското търговско и гражданско законодателство.
Настоящия договор се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра
– по един за всяка от страните.
за Възложителя: …………………..

за Изпълнителя: …………………….
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