ПРОЕКТ НА ДОГОВОР
ЗА ОТПЕЧАТВАНЕ И ДОСТАВКА НА ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНА

Днес 12.06.2014 г. в гр.Плевен между ЦСМП-Плевен в с адрес: гр.Плевен, ул.”Г.Кочев”
№8, тел.064 825064 и факс:064 830598 , БУЛСТАТ 000411973 , представлявано от Д-р
Мария Стоева Цочева- Директор , наричано по-долу за краткост “ВЪЗЛОЖИТЕЛ” от една
страна
и
……………………………………………,с адрес: ……………………………………………….
БУЛСТАТ……………..,представлявано от
……………………………………………….. Управител от друга страна, наричана за краткост по-долу “ИЗПЪЛНИТЕЛ”,
на основание чл.101 е ,от глава VІІІ „а”от Закона за обществените поръчки и Решение №
………………………. на Директора на ЦСМП-Плевен се сключи настоящият договор за
следното:
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл.1.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага ,а ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се съгласява да му предостави срещу
заплащане около 33600 броя ваучери за храна съгласно Наредба №11,с номинална стойност по
2/два/лева всеки,отпечатани от него по силата на получено разрешение от Министъра на
финансите,съгласно Наредба № 7/2003г. и при условията на този договор.
Чл.2.Предоставянето на ваучери за храна по този договор ще се извършва за срок от 12
/дванадесет/ месеца ,считано от датата на подписване на договора.
II.ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл.3.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ номиналната стойност
на заявеното и предоставено количество ваучери и разходите за отпечатването и доставянето
им с ДДС.Разходите по отпечатване и предоставяне на заявените през целия срок на действие
на договора ваучери за храна по Наредба №11/21.12.2005г.,са
в размер на
……лв../……………………….. / без ДДС.
Чл.4/1/.Плащането по този договор се извършва по банков път по сметки ,посочени от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
/2/.След получаване на заявката по чл.6 ,ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпраща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
“проформа” фактура ,в която са посочени броя и вида на заявените ваучери,номиналната им
стойност,стойността за отпечатване и доставянето им с ДДС.
/3/.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати сумите по чл.3 за всяка направена от него
заявка в двудневен срок от получаване на “проформа” фактурата.
/4/.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ издава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ фактури за извършените плащания.
Чл.5.За целия срок на договора размера на разходите за отпечатване и доставяна на ваучери
не може да се променя.
III.УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВАУЧЕРИТЕ
Чл.6/1/.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя ваучерите след получаване на писмена заявка от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ,в която са посочени броя и номиналната им стойност.Заявката може да бъде
изпратена по факс,куриер или по електронен път.
/2/.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прави заявки за ваучери ежемесечно и съобразно графика на
дежурствата на персонала.

Чл.7/1/.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя ваучерите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок не по-дълъг от три
работни дни от датата на плащането на дължимите суми съгласно чл.3 чл.4.Ваучерите се
предоставят на касата на ЦСМП-Плевен,бул.Г.Кочев №8.
Чл.9/1/.При предоставянето на ваучерите ,между страните се подписва приемо-предавателен
протокол,в който се вписват серийните номера,номиналната стойност на ваучерите и общата
им номинална стойност.
/2/.При предоставянето на ваучерите ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ прилага фактури и списък с
търговските обекти,които ги приемат,като този списък трябва да съответста на списъка с
търговските обекти на територията на гр.Плевен и Плевенска област ,приложен към офертата.
Списък с търговските обекти се прилага само при промяна на първоначално оповестените при
подписването на договора търговски обекти.
IV.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
Чл.10.Задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
1.Да отпечатва и предоставя ваучери,защитени срещу фалшифициране и съдържащи всички
елементи по чл.22,ал.2 от НАРЕДБА № 7 от 9.07.2003 г. за условията и реда за издаване и
отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и
осъществяване дейност като оператор със срок на валидност на ваучерите - 30 /тридесет/ дни
след прекратяване дейсвието на договора.
2.Да предоставя списък с търговските обекти,приемащи отпечатаните от него ваучери.
3.Да заменя ваучери,които са увредени по време на транспортирането им.
Чл.11.Задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
1.Да заплаща в срока по договора заявените количества ваучери и разходите за отпечатването
и доставката на ваучерите.
2.Да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок от 24 часа от констатирането в случай на увреждане
целоста на ваучерите при тяхното транспортиране.
3.Да предостави на ползувателите информация за условията за използване на ваучерите,както
и приложения списък с търговските обекти,които приемат ваучерите.
4.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не може да прехвърля правата си по този договор на трети лица.
V.ПРЕКРАТЯВАНЕ
Чл.12.Договора се прекратява:
1.По взаимно съгласие
2.С едномесечно предизвестие от всяка от страните.
3. При форсмажорни обстоятелства.
4. Настоящият договор не може да бъде изменян , освен в слечаите на :
- когато в резултат на непредвидени обстоятелства се налага промяна в сроковете на
договора;
- не по-късно от 6 месеца преди изтичане на срока на договора ,Възложителят е открил
процедура със същия предмет за последващ период,която не е завършила с избор на Изпълнител.
VI.СПОРОВЕ
Чл.13/1/.. 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.

/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.
VII.СЪОБЩЕНИЯ
Чл.14/1/. Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този договор са
валидни, ако са направени в писмена форма, подписани от упълномощените представители на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
/2/. За датата на съобщението се смята:
-датата на предаването – или ръчно предаване на съобщението;
-датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата;
-датата на приемането – при изпращане на телефакс или телекс.
/3/. За валидни адреси за приемане на съобщения, свързани с настоящия договор се смятат:
ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
гр.Плевен,бул.Г.Кочев№8

/4/. При промяна на адреса, съответната страна е длъжна да уведоми другата в тридневен срок
от промяната.
VIII.ДРУГИ УСЛОВИЯ
Чл.15/1/. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията
произтичащи от този договор.
/2/. За неуредени въпроси в настоящия договор се прилага действащото българско
законодателство.
/3/. При неизпълнение на предвидените в договора задължения, изправната страна може да го
прекрати с едномесечно предизвестие.

IХ.ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.16. Договорът се сключва за срок от 12 /дванадесет/ месеца от датата на сключването му.
Чл.17. Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра на български
език – един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и един за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ДИРЕКТОР:...................................
/Д-р М.Стоева/
ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ:..................
/Р.Добрева/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
УПРАВИТЕЛ:..........................

