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Днес, :.2017 г. в гр. София, между:
У М Б А Л  "Ц арица Й оанна - И С У Л "Е А Д  със седалище и адрес на управление 

гр. София, район "Оборище", ул."Бяло море"№8, тел. 02/9432 215, факс 02/9432 180, ЕИК 
831605806, представлявано от доц. д-р Григорий Неделков, д.м. -  Изпълнителен директор, 
наричана за краткост по-долу "ВЪЗЛОЖИТЕЛ" от една страна, и

“Тедей” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Еловица“ № 57, 
тел: 088 7464293 ЕИК 175144670, представлявано от Мирослава Йосифова - управител, 
наричано за краткост "ИЗПЪЛНИТЕЛ" от друга страна, на основание чл. 112, ал. 1 от ЗОП и 
в изпълнение на Решение № РД-03-81/28.12.2016 г. на Изпълнителния директор за 
определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет “Пране и гладене на спално 
бельо, постелочен инвентар, работно и предпазно облекло на УМБАЛ „Царица Йоанна- 
ИСУЛ”ЕАД” се сключи настоящият договор, като страните се споразумяха за следното:

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извършва 
услугата “Пране и гладене на спално бельо, постелочен инвентар, работно и предпазно 
облекло на УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ”ЕАД”, съгласно ценовото и техническото 
предложение за изпълнение на поръчката, неразделна част от настоящия договор.

(2) Посочените в спецификацията количества са ориентировъчни, поради 
спецификата на дейността и не обвързват задължително Възложителя. Видът и 
количеството на конкретните услуги се определят едностранно от Възложителя, в 
зависимост от броя на пациентите и персонала на лечебното заведение.

(3) Срокът и мястото на изпълнение на услугите по този договор са както следва:
1. Срокът за изпълнение на всяка една от периодично повтарящите се услуги по ал.1 е 

24 часа, а в случаи на спешност -  до 8 часа;
2. Мястото на изпълнение на периодично повтарящите се услуги по ал. 1 е гр. София, 

ул. “Бяло море” № 8, УМБАЛ “Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД.

Чл. 2(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
1. да получи услугите при условия, уговорени в настоящия договор;
2. свободно да определя количеството, съобразно конкретните си нужди;
3. въз основа на писмената си заявка да извършва едностранно промени в прогнозните 

количества на отделните видове постелъчно бельо и работно облекло в рамките на общото 
количество и стойността на договора.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава :
1. да предава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ мръсното бельо и работно облекло в чували, 

сортирано по клиники/отделения, с двустранно подписан протокол, отразяващ видовете и 
бройки мръсно бельо и/или работно облекло, и/или постелочен инвентар, както и общото 
тегло в килограми;

2. да възложи на свой служител получаването на заявените количества по реда на чл.4 
от договора;

3. да заплаща цената на извършените услуги при условията на настоящия договор и 
офертата;

РАЗДЕЛ I 
ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

РАЗДЕЛ II
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ



4. да предявява рекламации за извършените услуги в сроковете по чл.8, ал.2.
РАЗДЕЛ III

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл.З (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да:
1. получи стойността на извършените услуги в размер, по начин и в сроковете, 

определени в настоящия договор;
2. да получава мръсното бельо и/или работно облекло, и/или постелочен инвентар в 

чували, сортирано по клиники/отделения, с двустранно подписан протокол, отразяващ 
видовете и бройки мръсно бельо и/или работно облекло, както и общото тегло в килограми.

3. да получава мръсното бельо и/или работно облекло, и/или постелочен инвентар 
ежедневно, при спазване на определения от Възложителя график.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава :
1. да извършва възложените услуги в договорените срокове и качествено;
2. да извършва услугите при спазване на хигиенните норми, технологичните изисквания 

и съответните стандарти, по начин, който не създава предпоставки за застрашаване или 
увреждане здравето на пациентите или персонала на Възложителя;

3. да доставя чистото /изпрано, изгладено и поддържано/ болнично бельо и/или 
работно облекло, и/или постелочен инвентар в полиетиленови чували по определения от 
Възложителя график;

4. до 10-то число на месеца, последващ месеца на извършената услуга да представи 
своевременно необходимите разплащателни документи за извършените услуги;

5. да отстрани в уговорените срокове всички несъответствия и/или отклонения при 
извършените услуги, констатирани и предявени по реда на настоящия договор;

РАЗДЕЛ IV
ДОСТАВКА

Чл.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чистото бельо и приема мръсното 
бельо с двустранно подписани приемателно-предавателни протоколи. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 
предава изпраното бельо по начин гарантиращ хигиенните качества без рискове за увреждане 
до получаването му от Възложителя.

РАЗДЕЛ V
СРОК , ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ ДЕЙСТВИЕТО НА ДОГОВОРА
Чл. 5 (1) Настоящият договор се сключва за срок от 36 (тридесет и шест) месеца, 

считано от датата на подписването му.
(2) Действието на настоящия договор се прекратява:

1. с изтичане на уговорения срок;
2. предсрочно, в случаите, предвидени в ЗОП.

РАЗДЕЛ VI 
ФИНАНСОВИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

Чл. 6. (1) Общата прогнозна стойност на договора възлиза на 431 250.00 лева без 
ДДС или 517 500.00 лева с ДДС, определена на база тригодишното потребление на 
Възложителя, с обем 345 000 кг.

(2) Цената за 1 (един) килограм сухо пране е 1.25 (един лв., 0.25 ст.) лева без ДДС или 
1.50 (един лв. 0.50ст.) лева с включен ДДС.

(3) Договорената Цената, включва всички разходи (изпиране, дезинфекция, гладене, 
сортиране, опаковане и транспортиране), направени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до мястото на 
изпълнение.



(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща по банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цената на 
извършените услуги в срок до 60 /шестдесет/ дни въз основа на издадена фактура и в 
съответствие с подписаните приемо-предавателни протоколи между упълномощени 
представители на страните.

Чл. 7. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя документ за издадена в полза на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение на настоящия договора в размер на 21 562.50 
(двадесет и една хиляди петстотин шестдесет и два лв., 0.50ст) лева и представлява 5% (пет 
процента) от стойността на договора без ДДС. Гаранцията обезпечава точното и пълно 
изпълнение задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по настоящия договор.

(2) ГАРАНЦИЯТА по предходния член се освобождава в едномесечен срок от изтичане 
или прекратяване на настоящия договор, ако не са налице основания за задържане на 
гаранцията.

Чл. 8 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира качеството на извършените услуги съобразно 
изискванията на действащото законодателство.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да предяви рекламации пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за:
- количествени несъответствия -  при получаване на изпраното бельо и/или работно 

облекло, и/или постелочен инвентар;
- за некачествено извършени услуги в тридневен срок от получаване на изпраното бельо 

и/или работно облекло, и/или постелочен инвентар.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ уведомява писмено, вкл. и по факс ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за 

възраженията си относно извършените услуги, като в рекламацията се посочва задължително 
вида и основанието за рекламация и конкретното искане за отстраняване на дефектите.

(4) при рекламации за количествени несъответствия и/или отклонения при извършените 
услуги, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в еднодневен срок от получаването на рекламацията да 
изпълни задълженията си в договорения обем;

(5) при рекламации за некачествено извършени услуги ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в 
еднодневен срок от получаването на рекламацията за своя сметка и риск да изпълни услугата в 
съответствие с договореното качество или да направи отбив от цената за некачествено 
извършените услуги, както и да изплати на Възложителя договорената неустойка.

РАЗДЕЛ VII 
САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ

Чл. 9. При закъснение на плащането от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, той дължи на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер на 0.01% от цената на съответните услуги за всеки 
просрочен ден, но не повече от 10%.

Чл. 10 (1) Забава с повече от 3 /три/ часа, както и извършването на некачествени услуги 
от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е равностойно на неизпълнение на неговите задължения, на 
което основание ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора и да усвои до 50% от 
внесената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гаранция за изпълнение на договора.

(2) В случай, че в срока на договора участникът допусне две неизпълнения на други 
свои задълженията, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да усвои 100 % от гаранцията за изпълнение.

(3) Неизпълнения на договора се констатират в протоколите по чл. 4.
(4) Неизправната страна по този договор дължи на изправната обезщетение за 

пропуснатите ползи и вреди от неизпълнението или забавата.
РАЗДЕЛ VIII 

ДРУГИ УСЛОВИЯ
Чл. 11 (1) Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, 

произтичащи от този договор.



(2) Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация 
за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на договора.

(3) Всеки спор относно съществуването и действието на настоящия договор или във 
връзка с него, или с неговото нарушаване, включително споровете и разногласията относно 
действителността, тълкуването, изпълнението или неизпълнението, или прекратяването му, 
ще се уреждат от страните по Споразумение.

(4) При непостигане на споразумение, страните се договарят да отнесат спора за 
разглеждане и решаване от компетентния съд.

Чл. 12. Нищожността на никоя клауза от настоящия договор, която бъде обявена за 
противоречаща на приложимия закон, няма да направи невалидна никоя друга негова 
клауза или договора като цяло.

Договорът се подписа в два екземпляра по един за всяка от страните.

Приложения:
1 .Техническо и Ценово предложение за изпълнение на поръчката.



Приложение № 6

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

за участие в открита процедура е предмет “Пране и гладене на спално бельо, постелочен 
инвентар, работно и предпазно облекло на УМБАЛ”Царица Йоанна-ИСУЛ”ЕАД”

от „ ТЕДЕЙ „ЕООД

ЕИК: 175144670 представлявано от:Мирослава Дочева Йосифова

УВАЖАЕМИ ДАМ И  И  ГОСПОДА,

Заявяваме нашето желание за участие в откритата от УМБАЛ”Царица Йоанна-ИСУЛ” 
ЕАД обществена поръчка е прогнозно количество сухо, чисто пране с обем от 115 000 кг 
годишно, или 345 000 кг сухо пране за период от три години.

С настоящото потвърждаваме, че:

•Срокът за изпълнение на услугата е до 24 (двадесет и четири часа). При спешни случаи -  до 8 
(осем) часа;
•  транспортът на болничното бельо и работно облекло ще се извършва с автомобили, които се 
използват само за транспорт на пране. Автомобилите позволяват мокро почистване и 
дезинфекциране след всеки курс. Извършената дезинфекция на автомобилите ще се води 
дневник;
•  съгласни сме извозването на мръсното и доставката на чистото пране да се извършва 
съгласно графика, определен от Възложителя;
•  приемаме да осъществяваме транспорта от и до мястото за предаване/приемане на прането 
от Възложителя, като разходите за това са включени в оферираната от нас цена на услугата;
•  ще доставяме чистото пране изгладено, сортирано, пакетирано и етикетирано в съответствие 
с изискванията на Възложителя;
•съгласни сме Възложителят да контролира качеството на изпраното бельо чрез 
микробиологичен анализ, извършен по негова преценка.

Дата: 28.11.2016г.



Приложение № 10

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет “Пране и 
гладене на спално бельо, постелочен инвентар, работно и предпазно облекло на 
УМБАЛ”Царица Иоанна-ИСУЛ”ЕАД”

ОТ „ Т Е Д Е Й „ ЕООД 
с ЕИК: 175 144 670
представлявано от Мирослава Йосифова

УВАЖАЕМИ ДАМ И  И  ГОСПОДА,

Предлагаме цена за пране и гладене на спално бельо, постелочен инвентар, работно и 
предпазно облекло за килограм сухо пране -  1.25 лв. без ДДС.

* Цената е до втория знак след десетичната запетая!

В предложената от нас единична цена са включени всички разходи по изпълнение на 
поръчката съгласно изискванията на Възложителя - изпиране, дезинфекция, отстраняване на 
трайно фиксирани петна, гладене, сортиране по клиники и отделения и опаковане на болнично 

елъо, операционно бельо и облекло и работно облекло в полиетиленови пликове по начин, 
запазващ хигиенните качества, без рискове за увреждане, транспортиране до лечебното 
заведение и предаване на определеното за контакт лице на Възложителя чрез приемо- 
предавателен протокол.

Дата:28.11.2016г.
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