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П Р О Е К Т  Н А  Д О Г О В О Р  

 
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

 

 

 

Днес, …................ 2014 г. в гр.Пловдив, между:  

 

1 УМБАЛ “Свети Георги” ЕАД – Пловдив, с адрес на управление: гр. 

Пловдив, бул. “Пещерско шосе” № 66, ЕИК115576405, представлявано от Проф. д-р 

Карен Джамбазов, д.м. – Изпълнителен директор и Марияна Гешева – главен 

счетоводител, наричани по-долу за краткост “ВЪЗЛОЖИТЕЛ” от една страна 

и  

    2……........................................................................................ ....................,  

 

 

на основание: чл. 14, ал.4, т.2 от ЗОП и Протокол на комисията от ..........2014 г. 

утвърден от на Изпълнителния Директор  на УМБАЛ „Свети георги„ ЕАД  – гр. 

Пловдив за определяне на изпълнител за обществена поръчка чрез публична покана 

по реда и условията на Глава осма „а” от ЗОП, се сключи настоящия договор за 

следното:   

 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 

1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема срещу 

възнаграждение да изпълни доставката и монтажа на система за вакум аспирация в 

клиника по токсикология при УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД, описана по 

характеристки, вид, цена и количество в Ценово предложение и Техническото 

предложение за изпълнение на поръчката на, неразделна част от настоящия договор.  

            1.2. Изпълнението на предмета на договора е под условие за наличие на 

финансов ресурс за съответните дейности на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

1.3. Изпълнението на предмета на договора започва след подписването на 

настоящия договор. 

1.4. Мястото на изпълнение на договора е клиника по токсикология при 

УМБАЛ “Свети Георги ЕАД, гр. Пловдив, бул. «Васил Априлов» №15а. 
 

ІІ. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

 

2.1. Общата стойност на договора е в размер на ..................... / цифром и словом, 

/ лева без ДДС съответно ..................... / цифром и словом, / лева с ДДС.   

2.2. Стойността на договора, посочена в т.2.1. не може да се надвишава. 

2.3. В цената по т.2.1. са включени всички разходи за изпълнението на 

предмета на поръчката, в това число  разходите за доставката на вакуум аспирацията и 

разходите за всички дейности, необходими материали и консумативи за монтажа и 

пускането й в експлоатация.  

2.4. Плащанията по настоящия договор ще се извършват в български левове, по 

банков път по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Банкови реквизити: 

Банка ……………………..... 

IBAN ….………………..…. 
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 2.5. Плащанията се извършват при следните условия: 

2.5.1 Плащането се извършва в лева по банков път при условията на отложено 

плащане в срок до 1 /един/ месец след доставката и монтажа. Плащането се извършва 

въз основа на следните документи: 

- подписан двустранен приемо-предавателен за действително извършените 

дейности по доставката, монтажа и пуска на вакуум аспирацията;  

- фактура. 

2.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е длъжен да заплати цената за дейности, които не 

са изпълнени при спазване на изискванията на настоящия договор. 

 

IІІ. РЕД И СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА. ПРЕМИНАВАНЕ 

НА РИСКА И СОБСТВЕНОСТТА 
 

3.1. Изпълнението на предмета на договора започва след подписването 

настоящия договор.  

3.2 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да достави, монтира и пусне в експлоатация 

вакуум аспирацията в срок до ……………………… от подписването на настоящия 

договор.  

3.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже да приемането на изпълнената 

работа и монтираната вакуум аспирацията, ако открие съществени недостатъци. 

Недостатъците се отстраняват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за негова сметка, като той дължи 

неустойка за забавата поради отстраняването на недостатъците.  

  3.4. Собствеността и риска от случайно погиване на вакуум аспирацията 

преминава у ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ след монтирането и въвеждането й в експлоатация. 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

4.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши възложената му работа съгласно 

уговореното в този договор с грижата на добър стопанин, като спазва предвиденото в 

в приложенията към настоящия договор, както и техническите и законови разпоредби 

в Република България, техническите и технологичните правила и нормативи за 

съответните дейности. 

 4.2. При изпълнението на предмета на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен 

да спазва изискванията на Наредба №49/2010г. за основните изисквания, на които 

трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните 

заведения и Наредба № Iз-1971 от 29.10.2009г. за строително-технически правила и 

норми за осигуряване на безопасност при пожар (04.12.2009г.). 

4.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва законовите изисквания, свързани с 

изпълнението на предмета на договора, включително относно опазването на околната 

среда и безопасността на монтажните работи. 

4.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички 

промени относно статута си, реорганизация, промени в съдебната, данъчната и други 

регистрации в тридневен срок от извършването им, като представя надлежно заверено 

копие от документа. 

4.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури извършването на 

задължителния инструктаж за безопасност на труда на наетите във връзка с 

изпълнение на този договор лица.  

4.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за 

нововъзникнали дейности или ако в хода на работата установи, че изпълнението на 

някои от изискванията на Възложителя е невъзможно или ще доведе до недостатъци 

на изработеното и/или до негодност за предвиденото предназначение. 

4.7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да работи с технически правоспособни лица 

при изпълнението на задълженията си. 
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4.8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълнява гаранционна поддръжка на 

вакуум аспирацията в срок …………………. ( съгласно Техническо предложение за 

изпълнение на поръчката) след пуска му в експлоатация.  

 4.9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отстранява за своя сметка след писмена 

покана от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  всички появили се по време на действие на договора и в 

гаранционния срок дефекти, скрити недостатъци и други неизправности на 

монтирания агрегат, възникнали при правилната му експлоатация. При 

неотстраняване от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на дефектите и скритите недостатъци в срок, 

посочен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, се прилага раздел VII  от настоящия договор.   

 4.10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отстранява за своя сметка след писмена 

покана от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  всички появили се по време на действие на договора и в 

гаранционния срок дефекти и скрити недостатъци на изпълнените от него монтажни 

работи. При неотстраняване от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на дефектите и скритите 

недостатъци в срок, посочен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, се прилага раздел VIII  от 

настоящия договор.   

4.11. В рамките на гаранционния срок ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен след 

покана от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да представи оферта, а при нейното писмено одобрение 

и възлагане от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, да отстранява неизправностите на 

агрегата и монтажните съоръжения, които неизправности са възникнали, извън 

случаите на т.4.9 и т.4.10. 

 4.12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен по всяко време да осигурява 

безпрепятствена възможност за проверка и контрол на изпълняваните отделни видове 

дейности от определено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ лице, без да се пречи на изпълнението 

на текущите работи. 

 4.13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с 

протокол всички документи, които следва да бъдат налични у ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

съгласно действащото българско законодателство във връзка с изпълнението на 

предмета на поръчката. 

4.14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигурява експерти, материали, 

оборудване, както и всичко друго необходимо за изпълнение на договора. 

Материалите се доставят със сертификат за качество на вложените материали. 

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

 

5.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

нужните документи и данни, които са необходими за реализиране целите на договора 

и са предмет на възлагането. 

5.2 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право упражнява цялостен, непрекъснат и 

компетентен контрол върху изпълняваните работи, предмет на договора чрез своите 

представители.  

5.3 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да съдейства за изпълнението на 

договорените работи, като своевременно решава всички технически проблеми, 

възникнали в процеса на работа. 

5.4 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема да заплати в договорените срокове и при 

условията на договора дължимите суми на Изпълнителя. 

5.5 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да отменя и/или възлага допълнителни 

дейности в процеса на изпълнението, включително при промяна на нормативната 

уредба, след сключването на този договор в границата на осигурените финансови 

средства за обектите по показатели, представени в този договор. 

 

VI. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ. НЕУСТОЙКИ 

 

6.1. При забава за изпълнение на задълженията си по т.3.2 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

дължи неустойка в размер на 3 на сро на ден за всеки просрочен ден, но не повече от 

50 на сто от стойността на договора. 
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 6.2. При отказ за изпълнение на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи 

еднократна неустойка в размер на 20% от стойността на договора 

6.3. При виновно некачествено изпълнени дейности от предмета на договора, 

освен задължението за отстраняване на дефектите и другите възможности, 

предвидени в чл. 265 от ЗЗД, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и неустойка в размер на 100 

на сто от стойността на некачествено извършените СМР. 

 6.4. Ако недостатъците, констатирани при въвеждането в експлоатация на 

вакуум аспирацията или в гаранционните срокове, не бъдат отстранени в договорения 

срок или ако такъв липсва – в един разумен срок, Изпълнителят дължи освен 

неустойката по предходната алинея и неустойка в удвоения размер на разноските за 

отстраняване на недостатъците. 

6.5. Дължимите неустойки ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прихваща от дължимите 

плащания към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а ако сумата е недостатъчна – от гаранцията за 

изпълнение на договора. 

6.6. При неизпълнение на задълженията си по заплащането на изпълнението на 

договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,02% от неизплатената 

сума за всеки ден забава, но не повече от 2% от стойността на неиздължената сума. 

Страните се съгласяват, че уговорената неустойка компенсира изцяло забавата и че не 

си дължат лихви за целия период на забавата. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ счита, 

че вследствие на забавата е претърпял вреди над предвидената неустойка, техният 

размер подлежи на доказване и не се презумира с размера на неустойката. 

6.7. Независимо от причините, при един или повече случаи на забава за 

изпълнение на задълженията си от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (освен в случаите на 

обективна невъзможност при форсмажорни обстоятелства), ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има 

право да прекрати едностранно изцяло или частично договора с предизвестие, като 

даде на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ подходящ срок за изпълнение с предупреждение, че след 

изтичането на срока смята договора за прекратен. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

не дължи неустойка и обезщетение за претърпените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ вреди от 

прекратяването на договора. 

6.8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи неустойка в размер на 50 лв. за всяко установено 

неизпълнение на условията поканата и неспазване на други условия от офертата. 

6.9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати този договор със 7-дневно 

писмено предизвестие до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и извън случаите на предходната алинея, 

когато в хода на изпълнение на договора и/или въз основа на възражение се установи, 

че не може да изпълни своите задължения в резултат на обстоятелства, възникнали 

след сключване на договора, като липсата на достатъчно приходи, отпадане на 

нуждата от съответнтие стоки и т.н. 

6.10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да отказва изпълнението на задълженията 

си по настоящия договор, поради забава до пет плащания от страна на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, дължими съгласно условията на настоящия договор. 

 

VII. СРОК НА ДОГОВОРА 

 

7. Настоящият договор е със срок от …………….. дни.  

 

 VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

 

8.1.  Договорът се преркатява при:  

1.  в случаите на чл.43, ал.4 от ЗОП; 

2. с изтичане на неговия срок; 

3. с изпълнение на предмета му; 

4. по взаимно съгласие между страните; 

5. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на работата. 

6. в други случаи, предвидени в настоящия договор; 
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8.2. Ако за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ стане явно, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще просрочи 

изпълнението на възложената работа с повече от 3 дни или няма да извърши 

възложените работи по уговорения начин и с нужното качество, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

може да развали договора. В този случай Възложителят заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

само стойността на изпълнената част от предмета на договора, която част е изпълнена 

качествено и може да му бъде полезна. За претърпените вреди ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

може да претендира обезщетение. 

8.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати едностранно договора с писмено 

уведомление до другата страна в случай, че възложеното не бъде изпълнено в 

предвидените срокове или стане явно, че то няма да бъде изпълнено в сроковете. В 

този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не заплаща цената на неизпълнената част от 

предмета на договора, като на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се начислява неустойка по раздел VI 

от договора.  

8.4. При прекратяване на договора на посочените основания ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

не дължи обезщетения за вреди, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е претърпял вследствие на 

прекратяването на договора. 

 

IХ. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА 

 

 9.1. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за понесените 

вреди и загуби, ако последните са причинени в резултат на непреодолимата сила. 

 9.2. Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора е 

била в забрава, тя не може да се позовава на непреодолима сила. 

 9.3. “Непреодолима сила” по смисъла на този договор е непредвидено и/или 

непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на 

договора. 

 9.4. 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. 

 9.5. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и 

свързаните с тях насрещни задължения се спира. 

 9.6. Не представлява “непреодолима сила” събитие, причинено по небрежност 

или чрез умишлено действие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на негови представители 

и/или служители, както и недостига на парични средства на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 

Х. СПОРОВЕ 

 

 10.1. Възникналите през времетраенето на договора спорове и разногласия 

между страните се решават чрез преговори между тях. 

 10.2. 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. 

 

ХI. СЪОБЩЕНИЯ 

 

 11. Страните следва да изпращат всички писма и уведомления на посочените в 

настоящия договор адреси. Промяната на адрес е противопоставима на изпращащата 

страна, само ако тя е била предварително и писмено уведомена за извършена от 

другата страна промяна. Ако изпращащата страна не е била надлежно уведомена за 

промяната, уведомлението се счита надлежно връчено. В тази връзка адресите за 

кореспонденция на страните са, както следва:  
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- за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:  УМБАЛ «СВЕТИ ГЕОРГИ» ЕАД, Бул. Пещерско шосе  

№ 66,  тел. 032/ 602974, ФАКС 032/644058 

- за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: .......................................................................... 

 

 

XII.  ДРУГИ УСЛОВИЯ 

 

12. Задържането на гаранцията за изпълнение и изплащането на неустойка не 

лишава изправната страна от правото да търси по съдебен ред обезщетение за вреди и 

пропуснати ползи над уговорените размери. 

13. Страните по настоящия договор решават споровете, възникнали в процеса 

на изпълнението му по взаимно съгласие и с писмени споразумения, а при 

непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред компетентния съд. 

14. За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на 

действащото в Република България законодателство. 

16.Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, 

произтичащи от този договор. 

   

Този договор се състави и подписа в три еднообразни екземпляра - два за 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 1. Приложение №2 – Ценово предложение на изпълнителя; 

 2. Приложение №3 – Техническо предложение за изпълнение на 

поръчката. 
 

 

 

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:                                                 ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 
 

……………………………….                       ....................................................       

Проф.д-р Карен Джамбазов, д.м. 

Изпълнителен Директор 

 

 

 

………………………………... 

Марияна Гешева 

Главен Счетоводител 

 

 

 

……………………………… 

юрисконсулт 


