
Д О Г О В О Р 
за доставка 

Днес, 31.08.2018 год., в с. Царев брод, Шуменска обл., между Държавна 
психиатрична болница с адрес: с. Царев брод ул. Христо Ботев № 30, тел. 05315/2121, 
факс 05315/2023, ЕИК 127074403, представлявана от Д-р Нели Николова Тодорова -
Директор, наричана по - долу за краткост "КУПУВАЧ" от една страна и „Деа" ООД, гр. 
Шумен, ул. Цветан Зангов № 12, тел. 054 801 861, ЕИК 127074403, представлявано от 
Благой Русев Белчев - управител, от друга страна, наричана за краткост по - долу 
"ПРОДАВАЧ " на основание чл. 112 от ЗОП и Заповед № 910/03.08.2018 год. на 
Директора на ДПБ с. Царев брод се сключи настоящият договор за следното: 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 
1.1 .ПРОДАВАЧЪТ се задължава да достави на КУПУВАЧА хранителни 

продукти съгласно Приложение № 1 /Ценово предложение/ , неразделна част от този 
Договор. 

II. ЦЕНИ И ОБЩА СТОЙНОСТ НА ДОСТАВКИТЕ ПО ДОГОВОРА 
2.1. Единичната цена на хранителните продукти се определя съобразно 

Офертата на ПРОДАВАЧА съгласно Приложение № 1 . Общата стойност на доставките 
по договора е 22 725,13 лв. /двадесет и две хиляди лева седемстотин двадесет и пет 
лева и тринадесет стотинки/ без ДДС. 

2.1. Цената е определена при условията на доставка до краен получател без 
ДДС и не се променя за целия срок на договора. 

III. УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 
3.1. Плащането по настоящия договор се осъществява в български лева чрез 

банков превод от страна на КУПУВАЧА по банкова сметка на ПРОДАВАЧА, в срок до 
60 /шестдесет/ календарни дни за всяка отделна доставка. 

3.2. Заплащането на стоките се извършва след представяне на доставна фактура, 
съобразно заявените количества. 

IV. СРОК НА ДОСТАВЯНЕ 
4.1. Доставянето на стоките, предмет на настоящия договор, се извършва в срок 

до 48 /четиридесет и осем/ часа, а за хляб до 24 /двадесет и четири/ часа от приемане на 
заявката франко склада на КУПУВАЧА. 

V. МЯСТО НА ДОСТАВЯНЕ 
5.1 Място на доставяне на стоките по този договор е до краен получател ДПБ с. 

Царев брод. 
5.2.Рискът от случайното погиване или повреждане на стоките преминава върху 

КУПУВАЧА от момента на приемането им на мястото на доставяне. 

VI .ДАТА НА ДОСТАВЯНЕ НА СТОКИТЕ 
6.1 За дата на доставяне се счита датата, на която хранителните продукти са 

пристигнали при крайния получател. 



VII. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРОДАВАЧА 
7.1. ПРОДАВАЧЪТ се задължава : 
1. Да достави стоките в договорения срок, придружени със съответните 

документи удостоверяващи доставката /фактура или стокова разписка/. 
2. Да предаде стоките в съответния вид, количество и качество на мястото на 

доставяне. 
3. След доставяне на стоките до крайния получател да представи на 

КУПУВАЧА доставна фактура. 
4. Да сключи договор за подизпълнение с за .... % от доставките 

/ако е предвидено с предложената от участника оферта/ и да предоставя на възложителя 
информация за плащанията по договорите за подизпълнение. 

5. Преди сключване на настоящия договор да представи гаранция за 
изпълнението му в размер на 227,25 лв. /двеста двадесет и седем лева двадесет и пет 
стотинки/. Гаранцията се освобождава след изтичане на срока по т.14, без по нея да се 
дължат лихви. 

6. Купувачът може да задържи гаранцията за изпълнение в следните случаи : 
а/ при разваляне на този договор от страна на КУПУВАЧА във връзка с 

неизпълнението му от страна на ПРОДАВАЧА ; 
б/ в случаите по т.15.2. от договора. 

VIII. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КУПУВАЧА 
8.1.КУПУВАЧЪТ се задължава: 
1.Да приеме доставените в срок и на място стоки, съответстващи по вид, 

количество и качество на описаното в настоящия договор. 
2. Да заплати доставените стоки в уговорените срокове. 

IX. ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА СТОКИТЕ 
9.1.Приемането на хранителните продукти се осъществява в присъствието на 

упълномощен представител на КУПУВАЧА. 
9.2. При приемането на медикаментите се подписва доставната фактура или 

стоковата разписка, удостоверяваща получаването. 

X. КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИИ И СРОК НА ГОДНОСТ 
10.1. Качеството на стоките, предмет на настоящия договор, следва да отговаря 

на техническите стандарти на производителя. 

XI. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕТОЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ. РЕКЛАМАЦИИ 

11.1. КУПУВАЧЪТ може да предявява рекламации пред ПРОДАВАЧА за: 
а/ количество, различно от посоченото в придружаващите документи 
б/ при доставяне на стоки не от договорения вид, посочен в т 1.1 или по заявката 

за всяка конкретна доставка. 
в/ при доставяне на стоки с превозно средство, неотговарящо на изискванията за 

транспортиране на стоките. 

11.2. Рекламацията се урежда при получаване на стоките, като ПРОДАВАЧЪТ в 
еднодневен срок заменя неточно доставените стоки с такива от договорения вид и 
количество. 



XII. ОТГОВОРНОСТ ПРИ ЗАБАВА. НЕУСТОЙКИ 
12.1. За неизпълнение на задълженията си по настоящия договор, неизправната 

страна дължи неустойка в размер на 0,02 % на ден върху стойността на неизпълненото 
в договорените срокове задължение, но не повече от 5% (пет процента) от стойността 
на неизпълнението, както и обезщетение за претърпените вреди в случаите, в когато те 
надхвърлят договорената неустойка. " 

12.2. Когато, при наличие на рекламации, ПРОДАВАЧЪТ не изпълни 
задълженията си по т.11.2. от настоящия договор в срок, същият дължи на КУПУВАЧА 
неустойка в размер на 0,5 % от цената на стоките, за които са направени рекламациите. 

12.3. При виновна забава на една от страните, продължила повече от 25 
(двадесет и пет) дни, другата страна има право да развали едностранно и без 
предизвестие този договор. 

ХШ. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА 
13.1. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за понесени вреди 

и загуби, ако последните са причинени в резултат на непреодолима сила. 
13.2. Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора е 

била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила. 
13.3. "Непреодолима сила" по смисъла на този договор е непредвидено и/или 

непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на 
договора. 

13.4. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички 
действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и 
загуби, както и да уведоми писмено другата страна в двуседмичен срок от настъпването 
на непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от 
това вреди. 

13.5. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и 
свързаните с тях насрещни задължения се спира. 

13.6. Не представлява "непреодолима сила" събитие, причинено по небрежност 
или чрез умишлено действие на КУПУВАЧА или на негови представители и/или 
служители, както и недостига на парични средства на КУПУВАЧА. 

XIV. СРОК 
14. Този договор се сключва за срок една календарна година, считано от датата 

на подписването му. 

XV. СПОРОВЕ 
15.1. Възникналите през времетраенето на договора спорове и разногласия 

между страните се решават чрез преговори между тях. Постигнатите договорености се 
оформят в писмена форма и се превръщат в неразделна част от договора. 

15.2. В случай на непостигане на договореност по предходния член, всички 
спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, 
породени от или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение 
или прекратяване ще бъдат разрешавани според българските материални и 
процесуални закони от компетентния съд по реда на ГПК. 

XVI. СЪОБЩЕНИЯ 



16.1. Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този 
договор са валидни, ако са направени в писмена форма, подписани от упълномощените 
представители на ПРОДАВАЧА или КУПУВАЧА. 

16.2. За дата на съобщението се смята : 
- датата на предаването - при ръчно предаване на съобщението: 
- датата на пощенското клеймо на обратната разписка - при изпращане по 

пощата; 
- датата на приемането - при изпращане по телефакс или телекс. 
16.3 За валидни адреси за приемане на съобщения, свързани с настоящия 

договор се смятат: 

ЗА ПРОДАВАЧА: «ДЕА» ООД , ул. Цветан Зангов № 12, гр. Шумен 

ЗА КУПУВАЧА: Държавна психиатрична болница 
ул. Христо Ботев № 30 
9747 с.Царев брод 

16.4 При промяна на адреса, съответната страна е длъжна да уведоми другата в 
тридневен срок от промяната. 

XVII. ДРУГИ УСЛОВИЯ 
17.1. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, 

произтичащи от този договор. 
17.2. За неуредените въпроси в настоящия договор се прилага действащото 

българско законодателство. 

XVIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
18.1. Договорът влиза в сила от датата на подписването му от двете страни и 

важи за срок от една година. 
18.2. При съставянето на настоящия договор се представиха следните 

документи, които са неразделна негова част: 
1. Документ за регистрация/ЕИК. 
2. Документи от съответните компетентни органи за удостоверяване на 

обстоятелствата по чл. 54 и 55 от ЗОП. 
3. Документ за внесена гаранция за изпълнение. 
4. Ценово предложение /Приложение/. 
18.3. Настоящият договор се състави в три еднообразни екземпляра на български 

език - един за ПРОДАВАЧА и два за КУПУВАЧА. 

w : А 

/ V КУПУВАЧ? 
а {с.Цар® Директор : 
*"У' о бК' J •!' 

/Д-р Нели Николова/ 
\оуч . / 3 7 / 

Гл.счетоводител: 
/Антоанета Живкова, 

ПРОДАВАЧ: 
Управител: 
/Благой 



ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
за участие 

в открита процедура по ЗОП 
"Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДПБ - Царев брод" 

Обособена позиция 9 
„Плодове и зеленчуЦи - преработени и консервирани" 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

Във връзка с обявената процедура за възлагане на горепосочения обект на поръчка, Ви 
представяме нашето ценово предложение, както следва: 

№ Продукт Разфасовка 

Прогнозно 
количество Цена без 

ДДС 
Обща 

стойност № Продукт Разфасовка 
Брой Мярка 

Цена без 
ДДС 

Обща 
стойност 

1 Домати небелени консерва 0,680 кг 4653 бр. 0,88 4094,64 
2 Зелен фасул консерва 0,680 кг 696 бр. 1,05 730,80 
3 Зелен грах консерва 0,680 кг 637 бр. 0,98 624,26 
4 Гювеч консерва 0,680 кг 516 бр. 1,03 531,48 
5 Паприкаш консерва 0,680 кг 1452 бр. 0,98 1422,96 
6 Доматено пюре 1,000 кг 100 кг 1,12 112,00 
7 Лютеница 1,000 кг 550 кг 2,15 1182,50 
8 Гъби стерилизирани 1,000 кг 116 кг 1,76 204,16 
9 Картофено пюре 1,000 кг 354 кг 4,54 1607,16 
10 Мармалад 1,000 кг 110 кг 1,80 198,00 
11 Конфитюр 1,000 кг 520 кг 0,60 312,00 
12 Конфитюр 0,010 кг 2800 бр. 0,10 280,00 
13 Компот сини сливи 0,720 кг 387 бр. 1,12 433,44 
14 Компот кайсии 0,720 кг 240 бр. 1,24 297,60 
15 Компот праскови 0,720 кг 412 бр. 1,19 490,28 
16 Зелен фасул замразен 1,000 кг 150 кг 1,75 262,50 
17 Зелен грах замразен 1,000 кг 200 кг 1,75 350,00 
18 Зеленчуци смес замразени 1,000 кг 240 кг 1,75 420,00 
19 Зеленчукова супа замразена 1,000 кг 50 кг 1,75 87,50 
20 Гювеч замразен 1,000 кг 70 кг 1,75 122,50 
21 Спанак замразен 1,000 кг 450 кг 1,83 823,50 
22 Карфиол замразен 1,000 кг 50 кг 1,60 80,00 
23 Пипер замразен 1,000 кг 43 бр. 2,42 104,06 
24 Смесени плодове сушени 1,000 кг 4 кг 0,60 2,40 
25 Кисело зеле 1,000 кг 72 кг 1,13 81,36 
26 Кисели краставички 1,000 кг 60 кг 1,81 108,60 
27 Туршия 1,000 кг 67 кг 1,32 88,44 
28 Плодов сок бистър 0,500 л 250 бр. 0,60 150,00 
29 Плодов сок нектар 0,500 л 290 бр. 0,67 194,30 

Общо « Р - ч 15396,44 

• Всички посочени цени са в лв. без ДДС, с 
получате. 

Подпис и печат : 
Блогой Белчев, Управ 

/Име , фамилия и длъжност на предстаа 

; шфючейи достабни разходи до краен 



ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
за участие 

в открита процедура по ЗОП 
"Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДПБ - Царев брод" 

Обособена позиция 11 
„Чай, кафе, какао" 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 
Във връзка с обявената процедура за възлагане на горепосочения обект на поръчка, Ви 

представяме нашето ценово предложение, както следва: 

№ Продукт Разфасовка 
Прогнозно 
количество Цена без 

ДДС 
Обща 

стойност № Продукт Разфасовка 
Брой Мярка 

Цена без 
ДДС 

Обща 
стойност 

1 Чай трапезен опак. с 20 бр. 
Пакетчета 937 бр. 0,60 562,20 

2 Кафе разтворимо 0,002 кг 2544 бр. 0,15 381,60 
3 Кафе мляно 0,100 кг 8 бр. 0,80 6,40 
4 Какао 0,100 кг 289 бр. 1,00 289,00 

Общо 1239,20 
D Всички посочени цени са в лв. без ДДС 

получ.афеф. ог ран^ 

Подпис и печат : il.L). 
Блогой Белчев, Управите. 

/Име , фамилия и длъжност на представлявали учг 

вни разходи до краен 



ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
за участие 

в открита процедура по ЗОП 
"Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДПБ — Царев брод" 

Обособена позиция 12 
„Други храни" 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 
Във връзка с обявената процедура за възлагане на горепосочения обект на поръчка, Ви 

представяме нашето ценово предложение, както следва: 

№ Продукт Разфасовка 
Прогнозно 
количество Цена без Обща № Продукт Разфасовка 

Брой Мярка ДДС стойност 

1 Сол 1,000 кг 333 кг 0,42 139,86 
2 Оцет 0,700 л 12 бр. 0,60 7,20 
3 Яйца размер S 1 бр. 360 бр. 0,18 64,80 
4 Яйца размер М 1 бр. 28440 бр. 0,19 5403,60 
5 Майонеза 1,000 кг 25 бр. 4,17 104,25 
6 Соев сос 0,200 л 18 бр. 1,58 28,44 
7 Лимонов сок 0,200 л 72 бр. 0,42 30,24 
8 Пунш 5,000 л 19 бр. 1,78 33,82 
9 Бульони опак. От 6 26 бр. 0,83 21,58 
10 Сода бикарбонат 0,080 кг 500 бр. 0,11 55,00 
11 Бакпулвер 0,010 кг 300 бр. 0,06 18,00 
12 Сода амонячна 0,010 кг 50 бр. 0,11 5,50 
13 Суха мая 0,010 кг 540 бр. 0,28 151,20 
14 Боя за яйца пакетче 30 бр. 0,20 6,00 
15 Плодова напитка газирана 2,000 л 20 бр. 1,00 20,00 

Общо 6089,49 

• Всички посочени цени са в лв. без ДДС, .с вкл: 
получател. 

Подпис и печат : Й- Д 
\ т? Блогой Белчев, Упра 

/Име , фамилия и длъжност на преде-

ени доставни разходи до краен 


