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Днес,Л>.С;.С!3.'.2016 г. в гр. София, се сключи настоящия договор между:

УМБАЛ"Царица Йоанна - ИСУЛ" ЕАД със седалище и адрес на управление гр. 
София - 1527, район "Оборище", ул. "Бяло море" № 8, тел: 02/9432 215, факс: 02/9432 180; 
вписано в Търговския регистър на Министерство на правосъдието под ЕИК 831605806, 
представлявано от доц. д-р Григорий Неделков, дм - Изпълнителен директор, наричано 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна, и

Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/
със седалище и адрес на управление гр. София, район „Средец”, ул."Уилям Гладстон" № 67, 
тел.02 940 62 51, факс: 02 980 41 31; ЕИК 131 045 382, представлявано от Ренета Георгиева- 
Изпълнителен директор, наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ на основание чл. 41 от ЗОП и 
Решение № РД-03-40/03.05.2016 г. на изпълнителния директор за определяне на изпълнител в 
процедура за възлагане на обществена поръчка, записана в РОП на АОП под № 00494-2016- 
0008, се сключи настоящият договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯ приема да извършва събиране, 

транспортиране и обезвреждане на опасни болнични отпадъци от дейността на 
УМБАЛ"Царица Йоанна-ИСУЛ"ЕАД - прогнозно количество 100 000 кг.

2. Дейността по т. 1 ще се извършва по предварително съгласуван между двете страни 
график, а при необходимост -  и извън него, по предварителна заявка.

3. Събирането и транспортирането на опасните болнични отпадъци ще се извършва с 
контейнери от 240 кг, собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

II. СРОК НА ДОГОВОРА
1. Договорът се сключва за срок от две години, считано от датата на подписването му.

III. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
1. Цената за събиране, транспортиране и обезвреждане на опасни болнични отпадъци за 

един килограм е 1,67 лв. без ДДС.
2. Прогнозната стойност на поръчката, изчислена на база прогнозното количество от 

100 000 кг. е 167 000,00 лв. без ДДС, и служи за определяне на гаранцията за изпълнение на 
договора.

3. Цената за събиране, транспортиране и обезвреждане чрез изгаряне на опасни 
отпадъци се заплаща отсрочено до 60 дни след представяне на фактура - оригинал, по 
следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
IBAN: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01, BIC: BNBG BGSD,
Банка: БНБ ЦУ, пл. „Княз Ал. Батенберг”№1

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва събиране, транспортиране и 

обезвреждане на опасните болнични отпадъци от дейността на болницата съгласно 
предварително съгласувания график, като всяка пратка е съпроводена от 
идентиификационен документ.

2 .ИЗПЪЛНИТЕ ЛЯТ се задължава да издаде фактура на базата на представените от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и подписани от двете страни справки по образец за действително 
предадените количества.

3. Измерването на количеството предаден опасен болничен отпадък се извършва в 
присъствието на представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

4. Използваните контейнери се маркират и дезинфектират от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 
съгласно нормативните изисквания. В случай на повреда на контейнерите от страна на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият се задължава, в срок до 5 /пет/ дни да достави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ



нови идентични контейнери. В случай на нормално износване, контейнерите се заменят от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

5. Срок на изпълнение на услугата до 6 /шест/ часа от момента на получаване на 
заявката.

6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ определя свой представител от Сектор „Епидемиология, 
болнична хигиена и централна стерилизация’' който да упражнява контрол по изпълнение на 
договореностите и да подписва необходимите документи при предаване на опасните 
болнични отпадъци на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е отговорен за правилното сортиране на опасните болнични 
отпадъци. Контейнерите трябва да се използват само за опасни болнични отпадъци, и трябва 
да бъдат запълнени само до степен, при която свободно да се затвори капакът на контейнера.

8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплаща в уговорения срок стойността на 
услугата предмет на настоящия договор.

9. За гарантиране изпълнението на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя при 
подписване на договора гаранция за изпълнение в размер на 5 % от стойността на договора 
без ДДС -  8 350,00лв. Гаранцията за изпълнение се освобождава след изтичане на срока на 
договора, в пет дневен срок, след писменото и поискване от страна на изпълнителя, освен в 
случаите, предвидени в Раздел V от договора.

10. В случай на забава при изпълнение на услугата, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 2.05 лв. на час за всеки неизвозен контейнер, която 
сума може да бъде прихваната от гаранция за изпълнение или от дължимото възнаграждение 
към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
1. Договорът се прекратява с изтичане на срока на договора.
2. Договорът може да бъде прекратен от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без предизвестие 

при системно неспазване повече от два пъти на всяко едно от договорените условия от страна 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои предоставената гаранция 
за изпълнение от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

3. Договорът може да бъде прекратен от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвоява гаранцията за изпълнение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при следните 
условия:

aI С 30-дневно писмено предизвестие;
б/ При невъзможност да изпълнява поетите в договора условия.

VI. ОБЩИ УСЛОВИЯ
1. Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му.
2. В случай на възникване спорове между страните, те се решават чрез преговори, а при 

непостигане на съгласие се прилага действащото българско законодателство.

Настоящият договор се изготви в две еднообразни екземпляра -  по един за всяка от 
страните.
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