
Д О Г О В О Р 
За приготвяне и доставяне на храна по диети за стационарно болни пациенти в 

„МБАЛ-ХАРМАНЛИ „ ЕООД 

Днес, &..1..-.А.1.. 2015г. в гр.Харманли между: 
"МБАЛ-ХАРМАНЛИ»ЕООД", със седалище гр.Харманли, адрес на управление: 

ул. "В.Левски» №66, ЕИК 126529734, представлявано от Д-р Златка Георгиева Чанкова -
Управител, наричано по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна ^ 

^ Ш Ж ^ М А " СЪС седалище и адрес на управление г р 5 . ^ / ^ у л . ^ ^ Г ^ 
Л ' 1 " " ЕИК Ж Щ Г Ж п р е д с т а в д я в Х от ^ 
ЕГН :СХ. у<%/?\. к.?./.?.{ наричано за краткост по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, 

на основание чл. 101а от Закона за обществените поръчки и в резултат на проведена 
процедура, открита със заповед № 45/27.11.2012г. на управителя на «МБАЛ-Харманли»ЕООД, 
издадена на основание чл.14, ал.4, т.2 и чл.101а от ЗОП, се сключи настоящият договор за 
следното: 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 
Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да приготвя и 

доставя храна по диети за стационарно болни пациенти и дежурен персонал в «МБАЛ-
ХАРМАНЛИ»ЕООД, наричана по-нататък "болнична храна", за цена, при срокове и условия, 
договорени с настоящия договор. 

И. СРОК НА ДОГОВОРА 
Чл. 2. Настоящият договор се сключва и влиза в сила с подписването му и има срок на 

действие 12 (дванадесет ) месеца, считано от датата на сключването му. В случай че при 
изтичане на срока на договора Възложителят по обективни причини не е успял да приключи 
процедурата по определяне на нов доставчик на храна за нуждите на болни в «МБАЛ-
ХАРМАНЛИ»ЕООД, настоящият договор продължава да е в сила до окончателното 
приключване на процедурите и сключване на нов договор. 

III. КАЧЕСТВО 
Чл. 3. Болничната храна следва да отговаря на изискванията за качество, според 

действащите в страната стандарти и нормативни документи. 
Чл. 4. (1) Предлаганите за доставка храни следва да отговарят на изискванията 

съгласно "Сборник рецепти за диетични ястия за заведенията за обществено хранене и 
лечебно-профилактичните заведения", изд. 1984 г. на МЗ и Наредба № 23/19.07.2005 г. на 
Министъра на здравеопазването за физиологичните норми за хранене на населението. 

(2) Изпълнителят ще доставя болничната храна при спазване грамажа на порциите, 
вкусовите качества, технологичните изисквания за приготвяне на диетични храни и добър 
външен вид и при стриктно съблюдаване на изискванията за хигиена, качество и енергийна 
стойност на храната, както и при прилагане на разнообразие на видовете ястия, съобразно 
нормите за болнично хранене. 

(3) Доставките на храната следва да отговарят на изискванията за количество, качество 
и калорийна стойност; за рационално и диетично хранене в съответствие с утвърдените диети 
и рецептурници за болнично хранене. 

(4) За приготвяне на ястията следва да се използват висококачествени продукти, 
несъдържащи вредни за здравето примеси и добавки. 



IV. ЦЕНА НА ДОГОВОРА 
Чл. 5. Цената на 1 /един/ храноден е в размер, посочен в офертата на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ^еразделна част от договора, както следва: 
й л . Ж лв. без ДДС. 

Чл. 6. Общата стойност за изпълнение на услугите по договора за 12 (дванадесет ) 
месеца е в размер на / / лв. 
/словом: . . б е з ДДС, изчислена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на базата 
на прогнозиран© средномесечно количество порции и цената на 1 /един/ храноден предложен 
от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл. 7. Цената на 1 /един/ храноден, е окончателна и валидна до пълното изпълнение на 
договора и не подлежи на промяна. 

V. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 
Чл. 8. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща действително получените порции, като броят 

им трябва да съответства на заявените в Требвателен лист, допълнен или коригиран при 
необходимост, по ред, определен в договора 

(2) Плащането се извършва в лева, по банков път, след получаване на храната и 
констатация от Възложителя, че същата отговаря по вид, в количествено и качествено 
отношение на заявената и е доставена своевременно. 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща цената на доставената болнична храна в срок 
до . дни от края на месеца, за който се отнася съответното 
плащане, срещу издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ фактура и представен обобщен отчет , за 
доставената храна за пациентите, по банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

VI. УСЛОВИЯ, МЯСТО И СРОКОВЕ ЗА ДОСТАВКА 
Чл. 9. (1) Количествата и видовете храна за всяко хранене се определят в заявка 

/требвателен лист/, подадена от Възложителя до 12.00 ч. на предходния ден. Допълнителен 
требвателен лист се подава след обяд до 14.00 ч. и сутрин до 7.00 ч. за постъпилите болни 
след обяд и през нощта. 

(2) В случай на непланирано изписване на пациенти, Възложителят подава Коригиращ 
требвателен лист за брой порции вечеря, до 10.00 часа на същия ден. 

(3) Готовата храна ще бъде доставяна ежедневно в следните часове: 
- закуска: от 7:00ч до 7:30ч. 
- обяд: от 11:30ч. до 12:00ч. 
- вечеря : от 17:30ч. до 18:00ч. 

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
Чл. 10. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 
1. да приготвя храната при спазване изискванията за качество, визирани в раздел III , 

както и при стриктно съблюдаване на нормите и изискванията за хигиена, качество и 
енергийна стойност на храната и разнообразие на видовете ястия, съобразно нормите за 
болнично хранене; 

2. да приготвя храната при спазване грамажа на порциите, вкусовите качества и 
технологичните изисквания за приготвяне на диетични храни и добър външен вид; 

3. за приготвянето на ястията да използва висококачествени продукти, несъдържащи 
вредни за здравето примеси и добавки; 

4. да приготвя храните, съгласно изискванията на Възложителя . 
5. към всяка диета да предвиди и необходимото количество хляб; 
6. да доставя ежедневно готовата храна в сроковете, посочени в чл. 9; 



7. да доставя храна, която съответства изцяло на одобреното от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
меню за седмицата и в пълно съответствие със заявената по вид и количество, ведно с 
извършените към него коррекции при реда и условията на чл. 9; 

8. да издава експедиционен лист в два екземпляра, който да придружава храната до 
получаватнето й от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

9. да отразява данните в експедиционния лист вярно; 
10. до отстранява своевременно констатираните от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ пропуски или 

некачественно, частично или не съответно в количестветно отношение изпълнение; 
11. да предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ готовата храна в местата на доставка; 
12. да доставя храната в индивидуални термоустойчиви собствени съдове. 

Едновременно с предаването й, да приема и използваната посуда, която следва да бъде измита 
и дезинфекцирана от него. 

13. да доставя готовата храна със собствен транспорт, който отговаря на хигиенните 
изисквания за транспорт на хранителни продукти; 

14. да изготвя обобщен отчет , за приготвената и доставената храна през месеца, който 
да представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

15. да уведомява незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникването на технологични 
проблеми, които биха довели до промяна на уговореното меню. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира качеството на храната, предмет на договора и 
съответствието й с договореното по вид и количество, с оглед заповедта на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
за откриване на процедурата, завършила с подписването на настоящия договор и оферираното 
от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи уговорената цена, съгласно условията на 
този договор. 

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да наема други подизпълнители, освен посочените 
в офертата му и заявили съгласие за участие при изпълнение на поръчката. 

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за качественото, количественото и 
срочно изпълнение на дейностите, за които е ангажирал подизпълнители. 

VIII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
Чл. 11. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 
1. да подава заявка /требвателен лист/ за количеството и видовете храна за всяко 

хранене до 12.00ч на предходния ден, а за новопостъпили пациенти - допълнителен 
требвателен лист, който се подава след обяд до 14.00 ч. и сутрин до 7.00 ч. за постъпилите 
болни след обяд и през нощта. 

2. да подава Коригиращ требвателен лист за брой порции вечеря, до 10.00 часа на 
същия ден, в случай на непланирано изписване на пациенти. 

3. да проверява качеството на храната чрез упълномощено от него лице и да прави 
рекламации при необходимост; 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва правото да поръчва различни по вид и брой диети; 
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има правото в изключителни случаи да увеличава или 

намалява количеството на готовата храна, както и да изисква в рамките на цената за 1 
храноден промени в състава, калоричността и вида на храната. 

IX. ОТГОВОРНОСТ И НЕУСТОЙКИ 
Чл. 12 (1) При несъответствие на приготвената болнична храна с изискванията 

на договорените Диети, съгласно "Сборник рецепти за диетични ястия за заведенията за 
обществено хранене и лечебно-профилактичните заведения", изд. 1984 г. на МЗ и Наредба № 
23/19.07.2005 г. на министъра на здравеопазването за физиологичните норми за хранене на 
населението, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 
стойността на този вид доставена храна и договора може да бъде развален едностранно от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с писмено уведомление и без да бъде даван допълнителен срок. 



X. СПОРОВЕ 
Чл. 13. Възникналите през времетраене на договора спорове и разногласия между 

страните се решават чрез преговори между тях. 
Чл. 14. В случай на непостигане на договореност по предходната точка, всички 

спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, 
породени от или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение, 
разваляне или прекратяване ще бъдат решавани според българските материални и 
процесуални закони . 

XI. СЪОБЩЕНИЯ 
Чл. 15. Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този договор, 

са валидни, ако са направени в писмена форма и подписани от упълномощените 
представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Чл. 16. За дата на съобщението се смята: 
а) датата на предаването - при ръчно предаване на съобщението; 
б) датата на пощенското клеймо на обратната разписка - при изпращане по пощата; 
в) датата на приемането - при изпращане по телефакс. 
Чл. 17. За валидни адреси на съобщения, свързани с настоящия договор, се смятат 

адресите на управление на контрагентите. 
Чл. 18. При промяна на адреса, съответната страна е длъжна да уведоми другата в срок 

от 3 календарни дни за промяната. 

XII. ДРУГИ УСЛОВИЯ 
Чл. 19. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, 

произтичащи от този договор. 
Чл. 20. Срокът на договора се удължава до сключване на договор с определения за 

изпълнител участник, в случаите когато договора изтече преди завършване на нова процедура 
за приготвяне и ежедневна доставка на храна по диети за пациентите. 

Чл. 21. Изменение на настоящия договор се допуска само в случаите по чл. 43, ал. 2 от 
ЗОП; 

Чл. 22. Настоящият договор се прекратява: 
а) с изтичане на уговорения срок; 

Чл. 23. За всички неуредени въпроси във връзка със сключването, изпълнението и 
прекратяването на този договор, се прилагат разпоредбите на Търговския закон и на Закона за 
задълженията и договорите. 

Чл. 24. При съставянето на настоящия договор се представиха следните документи, 
които са неразделна негова част: / > ( ^ 

1. Копие от Заповед № на управителя «МБАЛ-Харманли»ЕООД за 
откриване на процедурата, (въз основа на която е сключен този договор; 

2. Копие от Предложение за изпълнение и Ценова оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 
3. Копие от Протокол на Комисията, одобрен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
4. Документ за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП по 

отношение на изпълнителя. 
5. Декларация от изпълнителя за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП. 

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



ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 

_»МБАЛ-ХАРМАНЛИ$ЕООД 
УПРАВИТЕЛ: 
/Д-р.З.Чанкова/ 

[ЗПЪЛНИТЕЛ: 


