
г1^МБА/Г"Царица Йоан 
ИСУЛ" ЕАД Софт 

Поговор № •ZZ 'чта 
vna:. м Д О Г О В О Р 

Днес, L L M ..2014 г. в гр. София, между: 

У М Б А Л " Ц а р и ц а Й о а н н а - 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, вписано в Търговския регистъра на Министерство на правосъдието под 
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-1415, 
ул."Еловица" № 57 Б, тел.: 02/945 6049; ЕИК 175144670, представлявано от Мирослава 
Йосифова, наричан ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна, на основание чл.41 от ЗОП и 
Решение № РД-03-99/08.12.2014г. на Изпълнителния директор за определяне на 
изпълнител в процедура, регистрирана в РОП под № - 00494-2014-0038, се сключи 
настоящия договор за следното: 

iqm 

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да организира и 
осъществява изпиране, гладене и поддържане на болничното бельо, постелочен 
инвентар и работно облекло на УМБАЛ"Царица Йоанна - ИСУЛ" ЕАД, прогнозно 
количество 200 000 кг. 

2. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

2.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава съгласно предварително установен график да 
приема използваните бельо, постелочен инвентар и работно облекло. 

2.2. Срок на изпълнение на услугата - 8 (осем) часа от момента на получаване на 
заявката 

2.3. Бельото и постелочния инвентар на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ са подпечатани с печат 
на болницата. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ги разграничава с печати или различни маркировки. 

2.4. Превозването от болницата до пералнята и обратно се извършва от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с подходящ транспорт и за негова сметка. 

2.5. Използваното болнично бельо, постелочния инвентар /чаршафи, пликове, 
калъфки, одеяла и др./ и работното облекло да бъде извозвано в полиетиленови торби, 
които са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

2.6. Обработеното бельо, постелочен инвентар и работно облекло се връщат на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, разделени по вид и звена на болницата, опаковани в полиетиленови 
торби, които са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Подписват се приемо-предавателни 
разписки, като се отбелязват всички забележки в срок от един ден от приемането му в 
съответното звено. При установено връщане на скъсани бельо, постелочен инвентар 
или работно облекло по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същото се връща и се възстановява 
за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

2.6. Некачествено изпрано и/или неизгладено бельо се връща за повторна обработка 
за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

2.7. Обработени бельо, постелочен инвентар и работно облекло, върху които няма 
печат на болницата, се третира като липсващо. 

2.8. Всички липси, причинени по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, се заплащат на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по пазарни цени в 15-дневен срок от установяването им с 
константивен протокол. 

2.9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да получи размера на липсите чрез изявление за 
прихващане от дължимото на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за следващи месеци. 

2.10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да представи гаранция за изпълнение в 
размер на 1% от прогнозната стойност на договора /без ДДС / 2 500,00 лв., която се 



освобождава наполовина след изтичане на първата година от договора, и изцяло, след 
изтичане на срока на договора, освен в случайте по т.4.1."в". 

3. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 
3.1. Фактурирането на извършените услуги се извършва на база приемо-

предавателните разписки, до 10-то число на следващия месец от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, по 
цена 1,25 лв. без ДДС за един килограм сухо пране. 

3.2. Срок на плащане до 60 дни, след представяне на фактура - оригинал, по сметка 
предоставена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

IB AN: BG10 RZBB 9155 1002 9709 68, BIC: RZBBBGSF на банка: „РАЙФАЙЗЕН 
БАНК - БЪЛГАРИЯ" ЕАД, София. 

4. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 
4.1. Настоящия договор се прекратява: 

а) с изтичане на срока му; 
б) по взаимно писмено съгласие на страните; 
в) с едномесечно предизвестие от: 
- ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при системно неточно неизпълнение на задълженията по 

настоящия договор от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като в този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 
усвоява гаранцията за добро изпълнение; 

- ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ усвоява гаранцията за добро 
изпълнение; 

г) при обективна невъзможност една от страните да изпълнява задълженията си 
по договора. 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР 

/доц.д-р Григорий Неделков,дм/ 

5 . ОБЩИ УСЛОВИЯ 
5.1. Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му и важи за срок 

от 2 (две) години. 
5.2. В случай на възникване спорове между страните, те се решават чрез преговори, 

а при непостигане на съгласие по реда на ГПК. 

Настоящият договор се изготви в два еднообразни екземпляра - по един за вуяка от 
страните. 


