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сгради и сградни инсталации на УМБАЯ”ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ”ЕАД

Л О . 0 4 .Днес, .'..У...".:...2015 г., в гр. София между:

УМБАЛ”ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ”ЕАД, УМБАЛ”Царица Йоанна- 
ИСУЛ"ЕАД със седалище и адрес на управление гр.София-1527, район „Оборище”, 
ул."Бяло море"№ 8, вписано в Търговския регистър на Агенцията по вписвания под 
ЕИК 831605806, представлявано доц. др. Григорий Неделков - Изпълнителен директор, 
наричано за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ”, от една страна и от друга

1. ЕТ”Васил Костов”, със седалище гр. София и адрес на управление кв. 
Враждебна, ул.”4” № ЗА, тел: 02 9950338, факс: 02 4372075, ЕИК 104108825
представлявано от Васил Костов в качеството му на управител;

2. ДЗЗД ”Стройком-Марсен”, със седалище гр. София и адрес на управление 
бул.”Ломско шосе” № 15, вх. А, ет.6, ап. 14, тел: '  % ЕИК 176889187
представлявано от Валери Иванов в качеството му на управител,

3. ДЗЗД”Царица Йоанна 2015”, със седалище гр. София и адрес на управление 
бул.”Владимир Вазов” № 90, вх. А, ет. 2, ап. 4, тел: \  ЕИК 176889208
представлявано от Милена Георгиева, в качеството и на управител,

наричани за краткост ’’ПОТЕНЦИАЛНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ”, на основание чл. 93а и 
Решение № РД- 03 -  45 / 26.05.2015 г. на Изпълнителния директор за избор на 
потенциални изпълнители, по проведена открита процедура за възлагане на обществена 
поръчка, публикувана в РОП на АОП под № 00494-2015-0013 се сключи настоящото 
рамково споразумение.

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:
I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Чл.1.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ПОТЕНЦИАЛНИТЕ 
ИЗПЪЛНИТЕЛИ приемат да извършват със своя организация, на своя отговорност и 
със свои ресурси ремонтно-възстановителни СМР на сгради и сградни инсталации на
УМБАЛ”ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ”ЕАД.

(2) Целта на настоящото рамково споразумение се изразява в установяване на 
реда, по който ще бъдат сключвани договорите за обществена поръчка за извършване 
на ремонтно-възстановителните СМР за срока на действие на споразумението.

(3) Предмет на настоящото споразумение е предварителното определяне на 
основните общи условия на договорите за възлагане на обществени поръчки за
извършване на дейностите по ал.1;

(4) Договорите за конкретните дейности по извършване на ремонтно- 
възстановителните СМР ще бъдат/ сключвани след отправяне на покана до всички^ 
ПОТЕНЦИАЛНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ - страна по настоящото рамково споразумение/ 
при условията на чл. 936, ал. 3 от ЗОП, в съответствие с определените в настоящото^

* ^  — ' _____     /ч тг/что чтк /чти п гто »  о о  D ’LOTTCIT'CIUP ^
и р и  n w  и л . • « * •  -  ■ - 5 • * \ £ .

споразумение общи изисквания, които ще се конкретизират с договорите за възлагане ̂  
на конкретни обществени поръчкизааг-- -- — —rtlipv/injri i. «........  .......

(5) Всеки конкретен обект, вида на отделните СМР включени в него, срокът на _-ч- 
договора за обществена поръчка и-максималният срок за изпълнение на СМР след
възлагане ще бъдат определяни от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в конкретните покани. Редът и _
условията за извършване на отделниш-дейности, конкретните им параметри, ущювията^ 
и срокът за изпълнение, д Ш т т д р Я И р гуреждат подробно с договорите за~ 
на обшествени^едръчки^емаюцяа^ЯМРРУ^^5 съответните изпълщ



(6) Отделните ремонтно-възстановителните CMP ще бъдат възлагани при 
необходимост и финансова обезпеченост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

II. СРОК НА РАМКОВОТО СПОРАЗУМЕНИЕ

Чл. 2. (1) Срокът на настоящото рамково споразумение е 36 (тридесет и шест) 
месеца, считано от датата на подписването му или до изчерпване на прогнозната 
стойност, посочена в чл. 3. (1) на договора, в рамките на този срок.

III. ЦЕНА

Чл. 3. (1) Общата прогнозна стойност на договорите за обществена поръчка, 
сключени въз основа на настоящото рамково споразумение, за целия период на 
изпълнението му, е до 7 000 000,00 лв. (седем милиона лева) без включен ДДС или 8 
400 000,00 лв. (осем милиона и четиристотин хиляди лева) с ДДС.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не се задължава да възложи СМР за достигане на пълния 
обем на прогнозната стойност на поръчката, а в зависимост от своите нужди и 
финансова обезпеченост.

(3) Цените по договорите, сключени на основание чл. 93в от ЗОП, въз основа на 
настоящото рамково споразумение, ще се определят според ценовата оферта с 
приложена КСС на съответния ИЗПЪЛНИТЕЛ, на база оферираните от него 
ценообразуващи показатели.

(4) Общата стойност на всеки възложен обект ще бъде формирана въз основа на 
предложените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ единични цени за извършване на дейностите в 
съответните количествени сметки, които цени не подлежат на увеличение за срока на 
действие на договора. Стойността на всеки обект включва всички видове и количества 
материали, труд, механизация, доставно складови разходи, допълнителни разходи и 
печалба, необходими за окончателното изпълнение на СМР, така че съответният обект 
да бъде въведен в експлоатация.

(5) Единичните цени на извършените строително-монтажни работи, по 
количествено - стойностните сметки, ще бъдат формирани въз основа на предложените 
от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ стойности, съгласно оферираните показатели за ценообразуване, 
които не подлежат на увеличение за срока на действие на рамковото споразумение.

(6) Единичните цени за изпълнението на непредвидени видове строително- 
монтажни работи следва да бъдат съставени на база УСН и „Справочник на цените в 
строителството”.

(7) Непредвидените строително-монтажни работи се извършват само след 
предписание на проектант, строителен надзор или ВЪЗЛОЖИТЕЛ.

IV. УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 4. (1) Плащането за изпълнените СМР се осъществява в български лева, чрез 
банков превод от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, след представяне на следните 
документи:

- Фактура, съставена съгласно изискванията на ЗДДС- оригинал;
- Протокол за изпълнените СМР (Подписан акт обр.19), окомплектован с 

необходимите отчетни документи (сертификати за вложени материали, фактури за 
закупуването им и др.);

(2) Плащането за изпълнените СМР се регламентира в отделните договори.

V. МЯСТО НА ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР. СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.5. Мястото на извършване на СМР по рамковото споразумение е 
УМБАЛ”ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ”ЕАД съгласно указанията на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.



Чл.6. (1) Срокът за изпълнение на поръчката, по отделните обекти ще се определя 
съгласно офертата на съответния изпълнител, като максималният срок за изпълнение 
ще е посочен в поканата за представяне на оферти.

(2) Горепосоченият срок започва да тече от датата на протокола заяа предаване 
на строителната площадка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ към съответния ИЗПЪЛНИТЕЛ. 
Срокът завършва с издаване на разрешение за ползване на обекта/подписване на 
приемно-предавателен протокол за окончателно изпълнените СМР.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
(1) Да проверява изпълнението на видовете работи и отчетната документация по 

всяко време, без да затруднява дейността на съответния ИЗПЪЛНИТЕЛ;
(2) Да контролира качеството на извършените работи лично и чрез 

упълномощени за целта лица;
(3) Да отказва плащания при констатирано забавяне на срока за изпълнение на 

строителството, при недостатъци, пропуски, или нарушаване технологичните правила;
(4) Да развали договора и отстрани съответния ИЗПЪЛНИТЕЛ при 

недопустимо закъснение или пропуски в качеството, без това да освобождава 
последния от по-нататъшна отговорност.

Чл.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
(1) Да отправя писмена покана до всички ПОТЕНЦИАЛНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ 

- страна по Рамковото споразумение за всеки договор койт;о предстои да бъде 
сключен;

(2) Да предоставя в процеса на изпълнение на договорите, сключени въз основа 
на настоящето споразумение необходимата информация, специфична за конкретната 
поръчка;

(3) Да приеме извършената работа съгласно условията на настоящето 
споразумение и на сключения договор.

(4) Да заплати възложените и изпълнени СМР в договорените срокове.

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТЕНЦИАЛНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛ

Чл.9. Всеки ПОТЕНЦИАЛЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ има право:
(1) Да получава необходимата информация и съдействие от страна на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при подготовката и в процеса на изпълнение на договорите, 
сключени въз основа на настоящето споразумение;

(2). Да получи плащане на договорената цена за изпълнените СМР, в 
договорените срокове.

Чл.10. ПОТЕНЦИАЛНИЯТ ИЗПЪЛНИТЕЛ се задължава:
(1) При получаване на писмената покана за предоставяне на оферта, да 

представи в указания срок посочените в чл. 13. (1), т.4 от настоящото споразумение 
документи, съгласно изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

(2) Ако е определен за ИЗПЪЛНИТЕЛ по конкретен договор, да внесе гаранция 
за изпълнение на договора, да представи копие от застрахователната полица съгласно 
Наредба за условията и реда за задължително застраховане в строителството, да сключи 
договора и изпълни възложените дейности съобразно условията на договора и 
настоящото споразумение, както и установените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ параметри.

Чл.11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по конкретен договор се задължава:
(1) Да организира извършването на работите в срок, качествено, в обхвата, 

определен с конкретния договор, техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 
представената оферта, включваща КСС, при спазване необходимата технологична 
последователност и държавните нормативи по документиране и изпълнение на 
строителни и монтажни работи;

(2) Да извърши СМР в определените за това срокове.



(3) Да събира и извозва, на регламентирани от Общината места, отпадъците
които ще се получат при извършване на СМР за своя сметка.

(4) Да изпълни всички изисквания по техническата безопасност на работещите
на обекта.

(5) Да влага в строителството висококачествени материали, строителни изделия 
и съоръжения, от утвърдени производители, отговарящи на БДС, притежаващи 
сертификати за качество и декларации за съответствие.

(6) Да отстранява за своя сметка некачествено изпълнени работи, неотговарящи 
на одобрените проекти и БДС, констатирани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(7) Да представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при сключване на всеки договор, 
валидна застраховка за професионална отговорност по чл. 171 от Закона за устройство 
на територията. ПОТЕНЦИАЛНИЯТ ИЗПЪЛНИТЕЛ се задължава по време на 
изпълнението на всеки договор да поддържа валидна застраховката за професионална 
отговорност като лице изпълняващо строителна дейност, за вреди причинени на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на трети лица при или по повод изпълнение на дейности на
обекта.

(8) Да представи линеен график за изпълнение, при възлагане на отделните 
обекти.

(9) Да носи пълна отговорност за нанесени увреждания* щети, повреди и 
подобни на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и трети лица по време на изпълнение на договора.

VIII. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
,  >

Чл. 12. (1) При подписване на всеки конкретен договор за обществена поръчка 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя документ за внесена гаранция за изпълнение на
задълженията си по него.

(2) Гаранцията се предоставя под формата на банкова гаранция в полза на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на парична сума внесена по сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, най-
късно в деня на подписване на съответния договор.

(3) Гаранцията за изпълнение на конкретния договор е в размер на 5 /о от 
стойността му без ДДС. Гаранцията следва да е със срок на валидност не по-малко от 
30 дни, след изтичане гаранционния срок на изпълнените СМР. Условията и сроковете 
за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора.

IX. ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРЕНТНА ПРОЦЕДУРА

Чл 13 (1) За сключването на всеки последващ конкретен договор за възлагане 
на обществена поръчка, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ открива конкурентна процедура, при
условията на чл.93б, ал.З, като:_____________________________________ ____

1. Отправя писмена покана до ПОТЕНЦИАЛНИТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛИ по
Рамковото споразумение, за всеки договор който предстои да бъде сключен;

2. Определя подходящ срок за представяне на оферта, като взема предвид обема
на СМР и времето, необходимо за изпращане на офертите;

3. В писмените покани за представяне на оферта, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ определя 
конкретния обект на поръчката, срокът на договора, максимален срок за изпълнение на 
обекта, който е задължителен за ПОТЕНЦИАЛНИТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛИ и те не могат 
да го увеличават в представените в отговор на поканата оферти, както и всички други
изисквания по сключването на конкретния договор.

4. Всички ПОТЕНЦИАЛНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ са длъжни в указания в 
поканата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок да представят оферта за изпълнение на конкретния 
обект, съгласно съответните образци приложени към документацията за участие, както
следва:

4.1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от
ПОТЕНЦИАЛНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛ;

4.2. Представяне на участника, по образец (Приложение № 1),



4.3. Декларация за посещение и извършване оглед на конкретния обект от 
ПОТЕНЦИАЛНИТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛИ, по образец (Приложение №9);

4.4. Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на 
строителя за изпълнение на строежи, отговарящи на вида на строежа предмет на 
обществената поръчка, както и на категорията му съгласно чл.137, ал.1 от Закона за 
устройство на територията (ЗУТ) - заверено от съответния изпълнител копие с гриф 
„Вярно с оригинала”.

4.5. Декларация за използване/неизползване на подизпълнител, по образец 
(Приложение №4);

4.6. В приложимите случаи -  когато участникът предвижда участие на 
подизпълнител -  Декларация за съгласие за участие като подизпълнителя, по образец 
(Приложение №6).

4.7. Ценово предложение с приложена КСС и анализи на единичните цени за 
всички СМР;

4.8. Декларации по чл.47, ал. 9 от ЗОП /по образец Приложение № 2 /  и чл. 56, 
ал.1, т.11 от ЗОП /свободен текст/, подписани и подпечатани от потенциалния 
изпълнител към момента на представяне на офертата за изпълнение на конкретния 
обект, както и други документи, посочени в поканата;

5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ назначава комисия, която разглежда и класира 
получените оферти, като с класирания на първо място ПОТЕНЦИАЛЕН 
ИЗПЪЛНИТЕЛ се сключва договор, съгласно чл.93в от ЗОП.

6. Критерият за оценка, въз основа на който ще бъдат определяни 
ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ на всеки конкретен договор е „Икономически най-изгодна 
оферта, на база следните показатели:
1. Цена -  75 т.; 2. Срок за изпълнение -  15 т. З.Авансово плащане -10 т.

7. В случай, че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, се 
прилагат разпоредбите на Чл.71, ал.4 и ал.5 от ЗОП.

(2) Изпълнението на дейностите от предмета на поръчката се извършва съгласно 
представената от ПОТЕНЦИАЛНИЯТ ИЗПЪЛНИТЕЛ оферта, на база изискванията 
посочени в поканата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и съгласно условията на рамковото 
споразумение и всеки отделен договор.

X. КАЧЕСТВО

Чл.14. (1). Качеството на СМР, предмет на настоящото споразумение, следва да 
отговаря на нормативните изисквания и технически стандарти.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да предявява рекламации пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за 
количество и качество.

(3) Гаранционните срокове на видовете работи се определят от Наредба № 2 за 
въвеждане в експлоатация на строежите в Р.България и минимални гаранционни 
срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти.

(4) По време на гаранционния срок на обекта ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, след писмено 
уведомяване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и двустранно констатирани дефекти отразени в 
протокол, ще отстранява същите за своя сметка.

(5) По време на строителството на обекта ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще отстранява за 
своя сметка констатирани некачествено изпълнени работи, в срок указан от 
инвеститорския контрол и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на поръчката.

XI. САНКЦИИ

Чл.15. При неизпълнение на задълженията по рамковото споразумение 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в размер на 0.1% от общата 
стойност на рамковото споразумение, за всеки просрочен ден, но не повече от 1% от 
него.



XII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РАМКОВОТО СПОРАЗУМЕНИЕ

Чл. 16. (1). Рамковото споразумение се прекратява в следните случаи:
1. По взаимно съгласие на страните, изразено писмено;
2. С изтичане на срока на рамковото споразумение;
3. С изчерпване на предвидените в Чл.З, ал.1 от настоящото споразумение 

средства;
4. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните - с 10-дневно 

писмено предизвестие от изправната до неизправната страна. При осъществяване на 
тази хипотеза, споразумението се прекратява само с този ПОТЕНЦИАЛЕН 
ИЗПЪЛНИТЕЛ, чието виновно поведение е довело да необходимост от прекратяване 
на правоотношението, или спрямо който е налице такова поведение от страна на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да прекрати настоящото рамково споразумение:
5.1.Без предизвестие, в случай че ПОТЕНЦИАЛНИЯТ ИЗПЪЛНИТЕЛ по 

каквато и да е причина бъде лишен от правото да упражнява дейността си;
5.2.При виновно неизпълнение на рамковото споразумение от 

ПОТЕНЦИАЛНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛ;
5.3.При системно неизпълнение /повече от два случая/ на сключени договори от

ПОТЕНЦИАЛНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛ;
5.4. Едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с 30-дневно писмено предизвестие, ако в 

резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, отпадне необходимостта 
от възлагането на отделните обществени поръчки. . »

XIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл.17.(1) За неуредените въпроси в настоящото споразумение се прилага 
действащото българско законодателство.

(2) Страните по настоящото споразумение не дължат обезщетение за понесени 
щети и загуби, ако последните са причинени в резултат на непреодолима сила.

(3) Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по рамковото 
споразумение е била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила.

XIV. СПОРОВЕ

Чл. 18. Възникналите през времетраенето на рамковото споразумение спорове и 
разногласия между страните се решават чрез преговори между тях.

Чл. 19. В случай на непостигане на договореност по предходния член, всички 
спорове породени от това рамково споразумение или отнасящи се до него, 
включително споровете породени или отнасящи се до неговото тълкуване, 
недействителност, неизпълнение или прекратяване, ще бъдат разрешавали според 
българските материални и процесуални закони от компетентния съд по реда на ГПК.

ХУ.СЪОБЩЕНИЯ ^

Чл.20 (1) Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на това 
рамково споразуммение, са валидни, ако са направени в писмена форма, и са подписани 
от упълномощените представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ПОТЕНЦИАЛНИТЕ 
ИЗПЪЛНИТЕЛИ.

(2). За дата на съобщението се смята:
1. датата на предаването -  при ръчно предаване на съобщението
2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка при изпращане по 

пощата
3. датата на приемането при изпращане по факс.
(3). Валидни адреси на страните:



ВЪЗЛОЖИТЕЛ ПОТЕНЦИАЛНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ:
УМБАЛ”Царица Йоанна-ИСУЛ”ЕАД 1. ЕТ”Васил Костов”
гр. София, п.к. 1527 гр. София, кв. Враждебна
ул.”Бяло море” № 8 ул. ”4” № ЗА
факс : 02 9432 180 факс: 02 4372075
тел.: 02 9432 316 тел.: 02 9950338

2. ДЗЗД”Стройком-Марсен” 
гр. София,
бул.”Ломско шосе” № 15 
тел.:0889264544
3. ДЗЗД”Царица Йоанна 2015” 
гр. София
бул.”Владимир Вазов” № 90 
тел: 0888851063

(4). При промяна на адреса или номера на телефон, или факс, или лице за 
контакт, съответната страна е длъжна да уведоми другата в тридневен срок от 
настъпване на промяната.

Настоящото споразумение се състави в 4 еднакви екземпляра -  един за 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 3 за ПОТЕНЦИАЛНИТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛИ.

Неразделна част от настоящото рамково споразумение са ценовите предложения 
на потенциалните изпълнители. ~ *
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