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ДОГОВОР  
за приготвяне и ежедневна доставка на храна по диети за пациентите  

на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД - гр. Варна, за период от три години 
 
 

 Днес, 12.12.2016 г. в гр. Варна, на основание чл.112 ал.1 от ЗОП и във връзка с Решение  
№ Р-841/18.11.2016 г.  за избор на изпълнител, между :  
 МБАЛ „Света Марина“ ЕАД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. „Христо Смирненски“ 
№1, вписано в Търговския регистър на Агенция по вписванията с ЕИК 103562052, представлявано от  
проф. д-р Валентин Игнатов, д.м. - Изпълнителен директор, чрез Марта Александрова Дракова, Директор 
„Икономически дейности“ - упълномощено лице по чл. 7, ал. 1 от ЗОП, съгласно Заповед № Р-355 от 
11.05.2016г. на Изпълнителния директор, наричано  по-долу за краткост 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, вписано  в Търговския регистър на Агенцията по вписванията  с ЕИК 103765686, представлявано от 
Пламенка Страхилова Иванова- Изпълнителен директор, определено за изпълнител след проведена открита 
процедура за възлагане на обществена поръчка с уникален  № 00502-2016-0018 в РОП с предмет: „Приготвяне 
и ежедневна доставка на храна по диети за пациентите на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД - гр. Варна, за период от 
три години“, наричано по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна, се сключи настоящият договор за 
следното:  
 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 
Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извършва кетъринг - услуга /УСЛУГА/, за 

реализиране на болничното хранене в МБАЛ „Света Марина“ ЕАД - гр. Варна, по график, определен от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и след предварителна заявка (Требвателен лист). 

Чл.2. Приготвянето и доставката на готовата храна, предмет на договора, е предвидена за пациенти на 
лечебното заведение, които са на определена диета, в зависимост от здравословното им състояние, и е в 
съответствие с действащите хигиенно - санитарни изисквания, изискванията за качество, състав и грамаж за 
една порция, съобразени със  „Сборник рецепти за диетични ястия за заведенията за обществено хранене и 
лечебно-профилактичните заведения”, издание 1984 г. на Министерство на вътрешната търговия и услугите 
(„Сборник рецепти“), както и с разпоредбите на действащото законодателство в Република България за срока 
на договора. 

Чл.3. Осигуряването на хранителните продукти и всичко друго, необходимо за приготвянето и 
доставянето на храната, е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, който носи отговорност, ако вложените хранителни 
продукти не са с нужното качество и влошават качеството на приготвената и доставена храна. 

Чл.4. Готовата и пакетирана храна се приготвя и транспортира в индивидуални контейнери за еднократна 
употреба и се доставя с температура, готова за консумация, по предварително подадена заявка от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както следва:  

4.1. за планови пациенти   - до 11.00 ч. на предходния ден;    
4.2. за новопостъпили пациенти  - до 14.00 ч. на същия ден; 
4.3. за пациенти, които са в лечебното заведение през почивните и/или в празнични дни - до 11.00 

ч. на последния работен ден, като заявката включва диети за всички почивни и/или празнични дни, 
включително и първи работен ден. 

Чл.5. Заявената храна се доставя от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както следва : 
5.1. закуска  - от 07.30 часа до 08.00 часа ; 
5.2. обяд    - от 12.00 часа до 12.30 часа ; 
5.3. вечеря   - от 17.30 часа до 18.00 часа.  

Чл.6. При приемането на храната във всяка една клиника и/или отделение на лечебното заведение се 
представят експедиционни листи (приемо-предавателни протоколи за доставената храна), в два екземпляра, 
по един за всяка от страните. 

Чл.7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ запазва правото си да поръчва различен брой и различни по вид диети храна. 
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II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 
Чл.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цена в размер на 5, 00лв. (пет) с вкл. ДДС за един цял 

храноден и 2, 40 лв. (два лева и четиридесет) с вкл. ДДС за еднократно хранене. В посочените цени са 
включени всички разходи по изпълнение на услугата и са крайни за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, определени при 
условията на доставка до клиниките и отделенията на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД - гр. Варна. 

Чл.9. Максималната стойност на договора е в размер на 1 185 000. 00 лв. (един милион сто осемдесет и 
пет хиляди лева) с вкл. ДДС, като същата е изчислена на база прогнозни 201 000 броя цели хранодни и 
прогнозни 75 000 броя еднократни хранения, приготвени по Диета 7 „б“ от „Сборник рецепти“, за период от 
три години.  

Чл.10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ фактурира доставената храна до 5-то число на месеца, следващ отчетния месец, 
като дължимата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума се заплаща по банков път в срок до 60 /шестдесет/ дни, считано от 
датата на издаване на оригинална данъчна фактура. 

Чл.11. Заплащането по настоящия договор ще се извършва след представяне на следните документи: 
11.1. оригинална данъчна фактура; 
11.2. справка за броя хранодни по клиники - месечен отчет по получатели (клиники и отделения 

на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ), подписана от страните по договора. 
11.3. требвателни листи - копия. 

Чл.12. Плащането се извършва по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: BIC: STSABGSF; 
IBAN BG76STSA93000022696625; при банка: ДСК ЕАД. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми писмено 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички последвали промени в срок до 3 (три) дни, считано от момента на промяната. В 
случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, се счита, че плащанията са надлежно 
извършени. 

Чл.13. Договорените единични цени, за един цял храноден и за еднократно хранене, са окончателни и не 
подлежат на промяна за срока на настоящия договор. 

 
III. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл.14. Договорът влиза в сила от 12.12.2016г. и е със срок на действие 36 (тридесет и шест) месеца. 
Чл.15. Място на изпълнение на услугата по този договор са: клиниките и отделенията на МБАЛ „Света 

Марина“ ЕАД - гр. Варна, находящи се на бул. „Христо Смирненски“ № 1 и на бул. „Цар Освободител“ № 100. 
 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 
Чл.16. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

16.1. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни УСЛУГАТА в уговорените срокове и без отклонения 
от представената оферта по проведената процедура по реда на ЗОП; 

16.2. Във всеки момент от изпълнението на договора, да извършва контрол относно качеството, 
количествата, етап на изпълнение, както и вида на приготвената храна. Указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ са 
задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

16.3. По своя преценка, да извършва проверки на производствения и/или техническия капацитет 
на изпълнителя, а в случай на необходимост, такива проверки да бъдат извършвани от БАБХ или друг 
компетентен орган, ако този орган е съгласен да извърши проверка от името на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

16.4. По всяко време да извършва санитарен и хигиенно-епидемиологичен контрол по отношение 
хигиената на доставките в контейнерите и целостта на опаковките; 

16.5. Да прави рекламации при установяване на нередности или липси в доставката, като 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да ги отстрани в срок до 45 (четиридесет и пет) минути. Рекламациите се 
отбелязват писмено върху експедиционния лист и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ съобщава незабавно за констатираната 
нередност на телефона, посочен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

16.6. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отстрани нередностите в срока по предходната точка, отклонил се 
е от договореностите и работата му е с недостатъци, се съставя констативен протокол, който се подписва от 
страните. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи плащане на цената на доставената храна и има право да 
иска заплащане на разходите, необходими за отстраняването на нередностите. 

Чл.17. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен: 
17.1. Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговореното възнаграждение в размер, при условия и в 

срокове, съгласно настоящия договор; 
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17.2. Да оказва необходимото съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при изпълнение на възложената му 
работа; 

17.3. Да осигури свои упълномощени лица за приемане на доставените количества готова храна в 
уговорените часове и на посоченото място; 

17.4. Да съгласува и утвърждава седмичното меню за храненето с представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 
17.5. Да предоставя своевременно на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ предварителните заявки за следващия ден, 

съгласно чл. 4. 
 

Чл.18. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 
18.1. Да получи уговореното възнаграждение при условия и в срокове, посочени в настоящия 

договор;  
18.2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация, която ще му е необходима при изпълнение на 

договора; 
18.3. Да изисква от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемане на доставените количества готова храна от 

длъжностни лица в уговорените часове и на посоченото място; 
18.4. Да получава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ своевременно заявки за вида и количеството храна по график, 

посочен в чл. 5. 
Чл.19. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен : 

19.1. Да изпълнява услугата качествено в съответствие с предложението в представената оферта 
по проведената процедура по реда на ЗОП; 

19.2. Да приготвя и доставя готова храна със свои сили и средства и на свой риск като 
количеството на отделните ястия, приготвени от него, да отговаря на посочения  на етикета грамаж; 

19.3. При приготвянето на храната да използва качествени, с неизтекъл срок на годност, 
хранителни продукти, с доказан произход, за които има съответните сертфикати и които да отговарят на 
нормативно-установените изисквания за качество и за безопаснот при употреба от крайни потеребители; 

19.4. Да не предоставя документи и информация на трети лица относно изпълнението на услугата, 
както и да не използва информация, станала му известна при изпълнение на задълженията му по настоящия 
договор; 

19.5. Да фактурира в срок до 5-то число от месеца услугите, изпълнени през предходния месец, 
въз основа на ежедневните доставки за съответния отчетен период; 

19.6. Да спазва всички нормативни изисквания и здравни разпоредби по отношение на 
доставянето на храна, съобразно действащото законодателство в страната. При промяна в нормативната база 
в срок до 3 /три/ работни дни писмено да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и вслучай че същия има нови изисквания с 
оглед настъпилите промени, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да се съобрази с тях; 

19.7. Да изпълнява указанията и препоръките на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ добросъвестно, качествено и в 
срок, да отстранява нередности и/или липси в доставките в срок до 45 (четиридесет и пет) минути; 

19.8. При необходимост от допълнителни количества по съответните диети, непредвидени в 
редовната заявка и заявени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до 14.00 ч. на същия ден по телефон, факс или електронна 
поща, да ги достави в срок, съгласно чл. 5; 

19.9. Да извършва УСЛУГАТА посредством приспособени за целта транспортни средства, в които 
готовата храна да е подредена по начин, недопускащ разливане, запазващ целостта, структурата и качеството 
й; 

19.10.  За възникнали затруднения в процеса на изпълнение на УСЛУГАТА, да информира незабавно 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, но без да прекъсва изпълнението й; 

19.11.  При поискване да предоставя за своя сметка хранителна проба от определена от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ диета, която в зависимост от часа на поръчване може да бъде закуска, обяд, вечеря, или 
еднократно хранене; 

19.12.  Да изготвя и представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за одобрение разнообразно седмично меню по 
диети за следващата седмица, най-късно до 10:00 часа на последния работен ден на всяка седмица; 

19.13.  Да носи отговорност за всички вреди, нанесени на трети лица по време на изпълнението на 
настоящия договор.  
 

V. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
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Чл.20. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира изпълнението на произтичащите от настоящия договор свои 
задължения с гаранция за добро изпълнение в размер на 29 645, 10 лв. (двадесет и девет хиляди шестстотин 
четиридесет и пет лева и десет стотинки), представляващ 3% (три на сто) от максималната стойност на 
договора без ДДС, посочена в чл. 9. 

Чл.21. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ избира сам формата на гаранцията за изпълнение, съгласно чл.111, ал. 5 ЗОП. 
Чл.22. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи гаранцията в следните случаи: 

22.1. За компенсиране на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за разходи, направени за отстраняването на 
констатирани недостатъци, свързани с предмета на договора, за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря; 

22.2. При удържане на неустойки, начислени съгласно настоящия договор, в случай на 
неизпълнение на задълженията по договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

22.3. При прекратяване на договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - в този случай се задържа пълния 
размер на гаранцията. 

Чл.23. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои сумата от гаранцията, без това да го лишава от правото да 
търси обезщетение за претърпени вреди. 

Чл.24. При липса на възражения по изпълнение на договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията 
по чл. 20, в пълен размер или частично, в случай че не са настъпили обстоятелства, обуславящи нейното 
пълно или частично усвояване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, без да дължи лихви за периода, през който средствата 
законно са престояли при него. При условие, че гаранцията за изпълнение е представена под формата на 
парична сума, тя се освобождава в срок до 7 (седем) календарни дни след изтичане срока на договора. 

Чл.25. Гаранцията за изпълнение не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса на изпълнение на 
договора е възникнал спор между страните относно неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и 
въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, той може да 
пристъпи към усвояване на гаранцията за изпълнение. 

 
VI. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

Чл.26. Приемането на УСЛУГАТА се извършва от упълномощени лица на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 
като от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ са определени представители от съответната клиника или отделение на 
МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, гр. Варна. 

Чл.27. При приемането на УСЛУГАТА страните подписват експедиционни листи, всеки, изготвен в два 
екземпляра, удостоверяващ че стоките са получени. 

 
VII. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕТОЧНО НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. РЕКЛАМАЦИИ 

Чл.28. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да предявява рекламации пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ като направи всички 
възражения за: 

28.1. Разлики в количествата спрямо направената заявка; 
28.2. Несъответствия спрямо представеното меню; 
28.3. Некомплекност- доставената храна не е в индивидуални контейнери за еднократна употреба 

и/или не е етикетирана съгласно правилата на Наредба за изискванията за етикетирането и представянето на 
храните; 

28.4. Качество - доставената храна е видимо негодна за употреба и/или при констатиране на 
несъответствия на качеството на готовата храна при органолептичен анализ или след употребата им. 

Чл.29. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за установените дефекти веднага след 
констатирането им, по реда определен в чл. 16.5. 

Чл.30. В рекламациите се посочва номерът на заявката, точното количество на готовата храна, 
основанието за рекламация и конкретното искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Чл.31. При основателни рекламации по чл.28 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен до 45 (четиридесет и пет) минути 
от получаването на рекламацията, да замени несъответстващата на заявката готова храна, със съответсваща 
такава или да достави лиспсваща готова храна за своя сметка и риск. 

 
VIII. НЕУСТОЙКИ 

Чл.32. В случай на забавяне при изпълнение на услугата, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
неустойка в размер на 5% (пет на сто) от стойността на забавената доставка,  изчислена въз основа на цените, 
посочени в чл. 8. 
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Чл.33. При основателни рекламации по чл.28 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да заплати на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
неустойка в размер на 10% (десет на сто) от стойността на заявената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ храна общо за 
съоветния ден, изчислена въз основа на цените, посочени в чл. 8, както и да обезщети пострадалите трети 
лица за причинените им вреди. 

Чл.34. Изплащането на неустойката не лишава изправната страна от правото да търси реално изпълнение 
и обезщетение за претърпени вреди. 

Чл.35. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се откаже и прекрати договора предсрочно, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа 
за себе си дадената за изпълнение на договора гаранция и има право на обезщетение за претърпените вреди. 

 
IX. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА 

Чл.36. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди и загуби, в случай че 
последните са причинени от непреодолима сила. 

Чл.37. В случай, че страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора, е била в забава, 
тя не може да се позовава на непреодолима сила. 

Чл.38. 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 срок до 24 часа от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи 
обезщетение за настъпилите от това вреди. 

Чл.39. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с тях насрещни 
задължения се спира. 

 
X. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл.40. Настоящият договор се прекратява: 
40.1. С изтичане на срока по чл.14. 
40.2. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма. 
40.3. При наличие на  основание по чл. 118, ал. 1 от Закона за обществените поръчки без писмено 

предизвестие; 
40.4. При прекратяване на дейността, ликвидация или обявяване в несъстоятелност на която и да 

било от страните.  
40.5. При констатирани системни нарушения на изискванията, залегнали в чл.2, чл.3, чл.4 и чл. 5, 

и/или конфликт на интереси, с изпращане на едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. За целите на настоящия договор системно нарушение е всяко виновно неизпълнение от 
страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, извършено повече от три пъти месечно. 

40.6. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка - 
предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да 
предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата. 

Чл.41. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ: 
41.1. Забави изпълнението на задълженията си по договора с повече от 1 /един/ работен ден; 
41.2. Не отстрани в срок констатирани недостатъци, установени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, повече от три 

пъти месечно; 
41.3. Извърши доставка на приготвена храна в несъответствие с условията на този договор, както и 

по отношение на изискванията за качество, повече от три пъти месечно, установено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 
41.4. Използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва 

подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му. 
 
XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл.42. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да прехвърля и/или залага правата и задълженията, произтичащи от 
този договор на трети страни. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ прехвърли свое право или задължение, 
произтичащо от настоящия договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи за себе си дадената за 
изпълнение на договора гаранция. 

Чл.43. Условията на договора могат да се променят и/или допълват само в случаите, регламентирани в 
ЗОП и ППЗОП, и при изрично взаимно писмено съгласие на страните. 

Чл.44. Всички спорове по повод настоящия договор ще се уреждат от страните чрез преки преговори. 
При непостигане на съгласие, спорът ще се отнася за решаване пред компетентния български съд. 
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