
ДОГОВОР

Днес, PA.-...йЪ... 2015 г. в гр. София между:

УМБАЛ “Царица Йоанна-ИСУЛ”ЕАД с 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,д.м- Изпълнителен директор, наричано 
по-долу за краткост “ВЪЗЛОЖИТЕЛ”, от една страна, и

„НОВ ПЛАМЪК-НП”ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София- 
1303, ул. Софроний Врачански № 53, тел.: 02/831 9128, ЕИК 201914132, 
представлявано от Ненко Пламенов Бонев, от друга страна, наричано за краткост 
ИЗПЪЛНИТЕЛ, на основание чл.41 ал.1 от ЗОП и Решение №. РД-03-56/26.06.2015г. 
на Изпълнителен директор, публикувано в регистъра на АОП под № 00494-2015-0023 
се сключи настоящия договор за следното:

1.ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл.1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема и се задължава 

да организира и осъществява транспорт на пациенти на хемодиализа от домовете им до 
Клиника по хемодиализа на УМБАЛ "Царица Йоанна-ИСУЛ" ЕАД и обратно.

(2) Транспортирането на пациентите се извършва на три смени от понеделник до 
събота включително /в това число и през официално обявените празнични дни/, без 
неделя.

(3) Транспортирането на пациентите се осъществява по предварително изготвен 
от Възложителя график, които се представя от Възложителя на Изпълнителя в края на 
всеки месец за следващия месец.

(4)По изключение - при промяна на поименния списък на пациентите, графикът 
може да бъде променян, като същият се свежда до знанието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

2.СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 2. Договорът се сключва за срок от 2 (две) години, считано от датата на 

подписването му.

З.ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл. 3. (1) При осъществяване предмета на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се 

задължава да заплаща по оферираната от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цена за транспортиране на 
пациентите за една хемодиализа в размер на 10,83 лв. без ДДС.

(2) Плащанията се извършват с платежни нареждания по банковата сметка на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, отложено до 60 дни, срещу представена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ данъчна 
фактура за извършването на услугата за съответния месец.

Банка.»Търговска банка Д»АД

IB AN BG56 DEMI 9240 1000 0676 10 BIC DEMIBGSF

(3) Фактурата трябва да бъде придружена от месечна справка, изготвена по 
образец на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ /Приложение №1 към договора/, заверена от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и Началника на Клиниката по хемодиализа.

(4) Документите по предходната алинея следва да бъдат представени до 5-то 
число на месеца, следващ отчетния.

4.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл.4. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ списък с имената на 

пациентите, които ще пътуват с или без придружител, адресите, дните и часовете за 
извършване на хемодиализа през месеца на всеки един от тях.
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(2) При настъпване на текущи промени в графика по чл.1, ал. 3 или в броя на 
пациентите на хемодиализа, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
за настъпилите промени в графика.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на постоянен контрол по изпълнение предмета 
на настоящия договор, като изисква документи и писмени обяснения от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по възникнали обстоятелства, възпрепятстващи и/или нарушаващи 
неговото изпълнение.

5. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл. 5. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва транспорта на пациенти 

на хемодиализа от домовете им до Клиника по хемодиализа на УМБАЛ "Царица 
Йоанна-ИСУЛ" ЕАД и обратно съгласно графика по чл.1, ал. 3.

(2) В случай на възникнала техническа невъзможност да извърши конкретен 
превоз със собствено транспортно средство, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми 
незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и Началника на Клиниката по хемодиализа за 
възникналото обстоятелство, както и да предложи и организира алтернативен вариант 
за своевременно транспортиране на пациентите.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извършва транспорт на пациентите на 
хемодиализа с автомобили, отговарящи на всички технически изисквания, съгласно 
нормативните и административни актове.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ допуска в превозните си средства придружител на 
пациент само ако това е отразено в графика по чл.1, ал. 3.

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за живота и за всяко телесно и психическо 
увреждане на транспортираните, вследствие на злополука във връзка с превоза, докато 
същите са се намирали в превозното средство или са се качвали, или слизали от него.

(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отговаря за вредите, причинени при непреодолима сила 
или природно бедствие, в случай че предварително са взети мерки за избягване на този 
тип вредни последици.

(7) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не се освобождава от отговорност за вредите, които са 
причинени от водача или от други лица, изпълняващи функции по превоза или са 
последица от дефектите или от техническото състояние на превозното средство.

(8) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предостави гаранция за изпълнение в размер 
на 2 % /два процента! от стойността на договора без ДДС в размер на 2 703,17 лв., 
която се освобождава при прекратяването му, освен в случаите по чл. 6, ал.1, б. „в”, „г” 
и „д”.

6. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. НЕУСТОЙКА
Чл. 6. (1) Настоящият договор може да бъде прекратен:

а) с изтичане на срока му;
б) по взаимно писмено съгласие на страните;
в) с десетдневно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при системно 

неточно неизпълнение (повече от два пъти за срока на договора) на задълженията по 
настоящия договор от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като в този случай 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвоява гаранцията за добро изпълнение;

г) с тридесетдневно предизвестие от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при обективна 
невъзможност същият да изпълнява задълженията си по договора;

д) при отнемане на лиценза за превоз на пътници на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(2) В случаите на букви „в”, “г” и „д” на предходната алинея ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

усвоява гаранцията за добро изпълнение.
(3) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни задължението си да превози 

пациент на хемодиализа, който е включен в графика по чл.1, ал. 3, същият дължи 
неустойка в размер на 500,00 /петстотинI лева за всеки нетранспортиран пациент.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна гражданска отговорност, ако в следствие на 
неизпълнение на задълженията си да превози пациент на хемодиализа, който е включен 
в графика по чл.1, ал. 3, настъпи смърт или бъде причинена степен на увреждане на



лицето, подлежащо на транспортиране, по отношение на заболяването, за което се 
извършва хемодиализа.

7. ДРУГИ УСЛОВИЯ
Чл. 7. Споровете между страните се решават с писмени споразумения, а при не 

постигане на съгласие спорът се решава по реда от компетентния български съд.
Чл. 8. За неуредените въпроси в настоящия договор се прилагат разпоредбите на 

действащото българско законодателство.

Настоящият договор се подписа в два еднообразни екземпляра  -  по един за 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
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Приложение № 1

МЕСЕЧНА СПРАВКА ЗА М ЕСЕЦ....................................................2015г.

№ Пациент Брой хемодиализи Брой курсове Обща стойност с
д д с

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:


