РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ
№……………/………………г.
за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на
„Ученическо и столово хранене“ ЕАД гр. Варна по единадесет
обособени позиции“
за обособена позиция №……… /………………/

Днес, ................. на основание чл.112, ал.6 от Закона за обществените
поръчки (ЗОП) и проведена открита процедура за сключване на рамково
споразумение, открита на основание чл.18, ал.1, т.1 от ЗОП, във връзка с
Решение №………../………… г. на Възложителя за определяне на
изпълнител между:
„Ученическо и столово хранене“ ЕАД с ЕИК: 103552229 със
седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Цанко Дюстабанов” №
1, представлявано от Изпълнителния директор Божанка Георгиева
Богданова с ЕГН **********, наричано за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ и
....................... ЕИК.................,. със седалище и адрес на
управление:.............., представлявано от .......................................................
наричан по-долу „ИЗПЪЛНИТЕЛ”, се сключи настоящото рамково
споразумение за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА РАМКОВОТО СПОРАЗУМЕНИЕ
Чл.1.(1) При изпълнение на поръчката следва да се извърши доставка на
хранителни продукти за „Ученическо и столово хранене“ ЕАД, град
Варна съгласно предложение за изпълнение на поръчката и ценова оферта
на Изпълнителя по обособена позиция № ………….., представляващи
неразделна част от настоящото споразумение.
(2) Хранителните продукти следва да отговарят на изискванията на
нормативните актове, съотносими към обществената поръчка, посочени в
стандартизирания проект на договор за доставка на хранителни продукти и
актуални към момента на изпълнението и съгласно Техническата
спецификация за всяка обособена позиция.

(3) Редът и условията по изпълнение на дейностите от предмета по ал.1, ще
се уреждат с договорите за възлагане на конкретни обществени поръчки.
Чл.2. Въз основа на потребностите на „Ученическо и столово хранене“
ЕАД и в рамките на определената сума за съответните доставки, предмет на
настоящата поръчка, през бюджетна година, възложителят или
упълномощеното от него лице на основание чл. 82, ал. 1 от ЗОП сключва с
Изпълнителя договор по обществена поръчка всеки за срок от 12 месеца,
като прилага условията на рамковото споразумение.
Чл. 3. Договорите за обществена поръчка се сключват по стандартизирания
образец на договор за доставка на хранителни продукти, одобрен от
министъра на финансите на Република България.
Чл. 4. Техническите и ценови предложения на участника, избран за
изпълнител са валидни за целия срок на рамковото споразумение.

II. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл.5. Общата стойност на поръчката е в размер до …………………………
лв1. без вкл. ДДС.
Финансирането за изпълнение на поръчката ще се осъществява от
бюджета на „Ученическо и столово хранене“ ЕАД за съответната година.
Чл.6.
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ поема задължението да заплати на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по всеки от договорите, сключен въз основа на
настоящото споразумение цена, съгласно ценовото предложение
(неразделна част от съответния договор), която не подлежи на промяна за
срока на договора.

III. ОБЩИ УСЛОВИЯ
Чл.7. За всички договори, сключени по това рамково споразумение се
прилагат правилата на стандартизирания образец стандартизирания образец
на договор за доставка на хранителни продукти, одобрен от министъра на
финансите на Република България, допълнен със специфичните изисквания
на Възложителя в проекта на договор.
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Съгласно техническата спецификация по съответната обособена позиция

IV. СРОК НА РАМКОВОТО
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

СПОРАЗУМЕНИЕ.

СРОК

ЗА

Чл.8. (1) Срокът на действие на настоящото споразумение е до 48 месеца от
датата на сключването му.
(2) Срокът на всеки един от договорите е до 12 месеца.
Сроковете на отделните договори следва да покриват срока на рамковото
споразумение.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл.9. (1) Без да се ограничават специфичните задължения на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съгласно конкретните договори, общите му задължения
са, както следва:
(2) Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договорените възнаграждения за
извършените дейности, при условията на конкретните договори и в
посочените в тях срокове;
(3) Да оказва необходимото съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение
на възложената му поръчка;
(4) Да приеме извършените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ работи.
(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да следи за изпълнението на възложените
действия и спазването на нормативните разпоредби без с това да затруднява
дейността па ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл.10. (1) Без да се ограничават специфичните задължения на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съгласно конкретните договори, общите му задължения
са, както следва:
(2) Да извърши възложените работи в договорения срок, в съответствие с:
- действащите нормативни документи в Република България;
- условията и изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
- представеното от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ предложение.

(3) Да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички пречки, възникнали по повод
изпълнението на възложените задачи;
(4) Да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за хода на изпълнението, както и за
допуснатите пропуски, взетите мерки и необходимостта от съответни
разпореждания от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(5) Да съгласува действията си с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(6) Да не допуска увреждане на трети лица и имоти, вследствие на
изпълнението на дейности по съответните договори.
(7) Да изпълнява законосъобразно видовете работи и с грижата на добър
стопанин.
(8) Всички глоби и санкции, наложени от контролни органи, се заплащат от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(9) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да се позове на незнание и/или
непознаване на условията, които биха повлияли на изпълнението на
договора.
(10) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава незабавно да информира
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички установени от него факти, които биха могли по
какъвто и да било начин да повлияят на изпълнението на договора.
Чл.11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи договореното във всеки
конкретен договор по рамковото споразумение възнаграждение, съобразно
условията на договора.

VІI. НЕУСТОЙКИ И САНКЦИИ. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл.12. Всички неустойки, санкции, размера на гаранциите за изпълнение,
както и тяхното усвояване, задържане и възстановяване са упоменати в
клаузите на договорите.

VIII.УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ
Чл.13. Настоящото рамково споразумение може да се прекрати:
1. по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;
2. при изчерпване на финансовите средства по рамковото споразумение;

3. ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ загуби интерес от изпълнението на споразумението. В
този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи на УЧАСТНИЦИТЕ в
споразумението обезщетение за претърпените вреди или пропуснати ползи.
4. възложителят може да прекрати настоящото рамково споразумение с
едностранно предизвестие до съответния Изпълнител, когато установи
неизпъление/пълно неизпълнение на предмет/част от предмета на договор,
сключен въз основа на настоящото споразумение.

IX. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.14. Всяка от страните по настоящото споразумение се задължава да не
разпространява информация за другата страна, станала й известна при или
по повод изпълнението на конкретен договор, освен в предвидените по
закон случаи.
Чл.15. Страните ще решават споровете, възникнали при и по повод
изпълнението на споразумението или свързани с споразумението, или с
неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване по
взаимно съгласие, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за
решаване пред компетентния съд на територията на Република България по
реда на Гражданския процесуален кодекс.
Чл.16. За неуредените условия относно изпълнението на поръчките по
настоящото споразумение, се прилагат клаузите на договорите, които ще
бъдат сключени въз основа на него, а при липса на такива клаузи в
договорите се прилагат разпоредбите на българското законодателство за
конкретния случай.
Чл.17. При противоречие между клаузите на настоящото рамково
споразумение и тези на конкретния договор за възлагане на обществена
поръчка, валидни ще бъдат клаузите на конкретния договор, само когато в
рамковото споразумение е изрично определено, че за тези условия в
конкретния договор може да бъде договорено различно от определеното в
споразумението.
Чл.18. Неразделна част от настоящото споразумение са Техническото
предложение за изпълнение на поръчката, Ценовото предложение на
Изпълнители и техническата спецификация.

Настоящото рамково споразумение се сключи в два еднообразни
екземпляра – по един за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и влиза в
сила от момента на подписването му от страните.
П О Д П И С И:
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛИ:

