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Днес 03.10.2014 г. в град Варна между :
• ВВМУ " Н.Й.Вапцаров ", със седалище и адрес на управление :
гр .Варна, ул . " Васил Друмев " Ns 73, Булстат 129004492, представлявано от
началника му капитан I ранг, проф .д. в. н . Боян Кирилов Медникаров и

главния счетоводител Милена Стоянова Банкова , наричан по

—

долу

ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна
И

"Залива 47-СП" АД, със седалище и адрес на управление гр . Варна
ж. к."Младост" бл . 139, вх.4 ?ет.4, ап.82, EHK 143765686, представляван от
Пламенка Страхилова Иванова, наричан по-долу за краткост Изпълнител от
друга страна,
се сключи настоящия договор за следното :
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл .1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да
извършва услуга приготвяне в хранителния блок на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и
раздаване на готова храна за ежедневно хранене на военнослужещи ,
курсанти , зачислени на храна и длъжностни лица от ВВМц "Н.Й. Вапцаров",
три пъти на ден при уточнени вид, количество , енергийни стойности и
стойности на храноден , съгласно М3 ОХ - 482/30.07.2010 г., изменена с М3
ОХ — 880/22.11.2011 г., и МЗ ОХ — 347/18.05.2012 г. и хранене срещу
заплащане на цивилни служители и студенти за обяд .
II. СРОК НА ДОГОВОРА
Чл .2. (1) Този договор влиза в сила от момента на подписването му, с
изключение на чл .S, ал .4 и 5.

(2) Този договор е със срок на действие 4( четири ) години от
датата на влизането му в сила.

Ш. ЦЕНИ, ЦЕНООБРАЗУВАНЕ И ПЛАЩАИИЯ
Чл .3. (1) Цената на услугата (готова храна), формираща се за един

храноден : закуска, обяд (предястие , основно ястие и десерт) и вечеря
(основно ястие и десерт) - на човек, е с включен ДДС с конкретна стойност,
посочена в Приложенията на М3 ОХ - 482/30.07.2010г., изменена с М3 ОХ —
880/22.11.2011 г., и МЗ ОХ — 347/18.05.2012г.
В цената на услугата не се включват режийните разходи . При промяна
на нормативната база, г;ената на готовата храна и режийните разходи се
актуализират от датата на влизането в сила на промяната.
(2)
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отделно от
цената на услугата режийни разходи, включващи всички разкоди по

приrотвянето и предлагането на храната, отсервирането и хигиенизирането
.:,. хранителния блок в размер на 1.40 лв. с ДДС, за храноден съответно за
=:- куска 25%, обяд 45% и вечеря 30о/о за военнослужещи и курсанти,
зачислени на храна и длъжностни лица от определените в заповед М3 ОХ 482/30.07.2010г., изменена с МЗ ОХ — 880/22.11.2011 г., и МЗ ОХ —
347/18.05.2012 г.
Режийни раsходи в размер на 45% за обяд за военнослужещи, цивилни
служители, имащи прав,о на предпазна профилактична храна от определените
в МЗ ОХ - 482/30.07.2010г., изменена с М3 ОХ — 880/22.1 1.201 l г., и М3 ОХ —
347/18.05.2012r.
При заплащането им се запазва процентното съотношение на
предложените режийни разходи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ към момента на
подаване на офертата, спрямо определените режийни разходи в действащага
нормативна база.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща 0.68 (шестдесет и осем стотинки)
лева/км с вкпючен ДДС за транспортни разходи, извършени от фирмата за
доставка на готови ястия и хранителни продукти при осигуряването им извън
територията на ВВМУ "Н.Й.Вапцаров" при необходимост.
(4) Заплащането на услугата се извършва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за
календарен месец с платежно нареждане в срок 14 дни след предоставянето
на услугата въз основа на фатrгура, издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ iго посочена
от същия банкова сметка.
(5) Седмичните менюта да се изготвят по обраsец ПД — 209 от албума на
първични счетоводни документи, отдаден със МЗ ОХ — 655/25.10.2006r. В
същото калкулирането на ястията да се извършва по цени не по-високи от
средностатистическите за региона, обявени в седмичните бюлетини на
"Сапи"ЕООД. Бюлетинът да се осигурява от фирмата за тяхна сметка в
следните срокове :
- за дребните бакаnски стоки — сол, оцет,ориз, захар, брашно и всички

видове подправки — един път годишно ;
- за всички останали стоки - веднъж на три месеца ;

(6)Отчетът на количеството и стойността на извършената услуга се
извършва на месец, както следва:
6.1. На базата на изготвено от служител на Възложителя , определен със

~аповед на Началника на ВВМУ, месечно количествено — стойностно
~зедение за хранодните. Същият се изготвя на базата на сведения от
l:едневната заповед на Възложителя за бройките на военнослужещите и

цивилните служители, зачислени на храна. Месечното количествено —
стойностно сведение за хранодните се подписва от комисия на Възложителя
и представител на Изпълнителя, с което се уреждат взаимоотношенията за
съответния месец .
6.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва всички изисквания на
Наредба No Н — 1 8/ 1 3. 1 2 .2006г. на Минисrьра на финансите за регистриране и
отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства.
IV. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ИА ПОРЪЧКАТА
Чл . 4. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приготвя храната по сезонни рецепти за
тинарни изделия , одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ .

(2)Влаганите

~

хранителни

продукти

в

приготвяната

от

ri3ПЪЛНИТЕЛЯ храна следва да отговарят на качество " първо ".
(3) Готовият хранителен продукт, като количество , химически
състав и енергийна стойност следва да отговаря на изискванията на МЗ ОХ 482/30.07.2010г., изменена с МЗ ОХ — 880/22.11.2011 г., и МЗ ОХ —
347/1 8.05.2012 г.
(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигурява за всяко
хранене през деня (закуска, обяд и вечеря ) 20 броя ястия .
(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава по изключение да
осигури хранене на военнослужещи , които не са включени по обективни
причини в денонощната ведомост ( изписване от болница и други ).
Чл .5.(1 ) Услугата ( приготвяне и раздаване на храна) ще се
извършва от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в производствените помещения и площи

на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ .
(2) Всички консумативни разходи свързани с ползването на
хранителния блок на ВВМУ, като ток, вода, телефон са за сметка на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ . Същите се възстановяват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ежемесечно на база показания на индивидуални
измервателни уреди . Измервателните уреди се монтират от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
за негова сметка.
Отчитането на консумативните разходи става в изведени книги от
::iълномощени от двете страни лица с протокол между ИЗПЪЛНИТЕЛЯ И
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

в добро
(3) Поддръжката на предоставеното имущество по ал .1
, стояние е за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ .
(4) Подобренията за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на стойност 153 000 лева
в
материапната
включен
ДДС
база
ВВМУ
на
се извършват в срок .до 2 години от сключване на договора , след
съгласуване между страните по договора . Стойността на извършените
подобрения се съгласува предварително с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
по
количества и единични цени с КСС и се доказва с количествено
стойностна сметка, копия от фактури и други документи , доказващи
направени разходи за материали и труд . След извършване на подобренията
се изготвя констативен протокол , подписан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за действително направените подобрения .
(5) При прекратяване на договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛSi ,
тnавените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ подобрения в инфраструктурата на
~ii ителния
блок
на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ остават за негова сметка.
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи възстановяване на стойносrга на направените от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ подобрения .
Чл .6. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ използва за приготвяне и сервиране на
храна освен предоставеното от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оборудване и собствени

~

съдове и дребен кухненски инвентар (прибори , покривки , салфетки .
порцеланови чинии и др.).
(2) Прането на покривки и завеси е за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ .

V.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл . 7. ИЗПЪЛНЧТЕЛЯТ се задължава при подписването на
настоящия договор да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неотменима и
безусловна гаранция за изпълнение на договора в размер на 32707.34
/тридесет и две хиляди седемстотин и седем 0.34/лева , валидна за

срока на изпълнение на договора, удължена с 60 работни дни след
изтичането му .
Чл . 8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи възнаграждение за
услугата и режийни разходи , съгласно условията на раздел трети от

договора.
Чл . 9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да издава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
кадлежно оформени фактури ежемесечно .

Чл.10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предоставя услугата на
дЪЗЛОЖИТЕЛЯ , спазвайхи изискванията на Наредба Ns 5/25.05.2046 г. за

хигиената на храните, издадена от минисrьра на здравеопазването и
минисrьра на земеделието и горите , обнародвана в ДВ , бр .55/07.07.2006 г.
Чл.11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заделя ежедневно по една порция от всеки

вид ястие за контролна проба в присъствие
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ .

на представител на

-

Чл.12. ( 1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съгласува с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всеки
петък на предходната седмица до 16.00 часа седмично меню форма
ПД - 209 от МЗ 655/25.1 о .2006 г .
предоставя услугата
(2)
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
по олределено от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ разписание за закуска, обяд и вечеря , според утвърденото
разпределение на времето за деня .
Чл.13.
При извънредни ситуации (учения, командировки , полеви
занятия, природни бедствия и др .) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да
предостави необходимата храна в сух вид по предварителна заявка на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в посуда за еднократно ползване по нормативите на МЗ

ох - 4 вг/зо .о7.го 1 ог., изменена с мз ох - ввоiгг.11.го 11 г., и мз ох 347/18.05.2012 г. ,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ .

-~

Приложение N2 25,

която

същият

заплаща

на

Чл .14.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
регистрира
хранителния
блок
на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ , като обект по смисъла на чл .12 от Закона за храните в
едномесечен срок от сключването на настоящия договор и носи пълна
отговорност за санитарно - хигиенното състояние на обекта .
VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл . 15.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да контролира количеството и
качеството на предоставяната услуга от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ , съобразно
действащите нормативни актове и клаузите на настоящия договор .
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да контролира :

- количеството и качеството на влаганите продукти в готовата

`-

храна ;
- количеството и качеството на предлаганата готова храна ;
- хигиенните условия при приготвянето и предлагането на храната;
- хигиенните условия в хранителния блок;
(3) Извършването на контрола в хранителния блок се осъществява и по
реда на Устава за войсковата служба на Въоръжените сили на

Република България от контролните органи на Министерство на
отбраната и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ , без да се пречи на технологичния процес .
Чл.16. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цената на
услугата и режийни разходи , съобразно раздел трети от насrоящият

договор , както и застраховането на сградният фонд на хранителният
блок .
Чл .17.
ВЪЗЛоЖИТЕЛЯТ
предоставя
на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
данните от денонощната ведомост обр . 3 Р до 14.00 часа всеки ден , за
броя на военнослужещите , курсанти и длъжностни лица , които ще се
хранят на следващия ден (закуска , обяд и вечеря ).

Чл .18.(1) Възложителят
изпълнение когато :

има

право

да

задържи

гаранцията

за

- Изпълнителят едностранно откаже да изпълнява сключеният

договор
-

след изтичане срока на договора не е заплатил консумативните

разходи за ток и вода - до момента на заплащането им .
(2) Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение след

уреждане на всички финансови взаимоотношения с Изпълнителя в срока
по чл . 7 от настоящият договор .

VII. РЕКЛАМАЦИИ И САНКЦИИ
Чл .19. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали договора и да
задържи гаранцията
за изпълнение
в случай на виновно
неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на клаузи от договора , след
като го уведоми писмено за неизпълнението и му даде подходящ срок за

изпълнение.
на

Чл .20. (1) При забава на предоставянето на готова храна о г страна
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ , той дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ кумулативна

неустойка в размер на два процента от стойносrга на услугата за всеки
просрочен ден, но не повече от тридесет процента от стойността на
услугата.
(2) Ако забавата продължи повече от пет дни , ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
има право да прекрати цоговора, като задържи гаранцията за изпълнение .
Чл .21. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва правото на рекламация и отказ
от плащане при установяване на отклонения в количеството и качеството
на предлаганата от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ храна .

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл .22. Договорът се прекратява :
1. По взаимно съгласие на страните ;
2. С изтичане срока на договора;
3. С 3 месечен срок на предизвестие от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ,
осигуряващ възможност за организиране храненето на • дежурните
длъжностните лица и курсантите ;
4. При форс мажорни обсгоятелства, изискващи прекратяване на договора;

IX. ДРУГИ УСЛОВИЯ
Чл .23. Всички съобщения или уведомления между страните по
настоящият договор ще бъдат в писмена форма , която ще се смята
за спазена и при отправянето им и по факс .

~
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Чл .24. Страните по настоящият договор ще решават възникнan ите

спорове във връзка с изпълнението му по споразумение въз основа на
действуващите нормативни актове .
Чл .25 . За неуредените с настоящият договор въпроси ще се
прилагат разпоредбите на ЗЗД, Търговският закон , Закона за храните и
други действащи нормативни актове .

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

ИЗПЪЛНИТЕЛ

»

НАЧАЛНИК НА ВВМУ " Н.
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