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Д н е с , ..... .......... 2017 год., в гр. София, между:

УмЗАА "Царица 
_ИСУЛ"
Договор 
Дете:
Група

Т Г Г ?

УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД, със седалище и адрес на управление: 
гр.София - 1527, ул.“Бяло море” № 8, район „Оборище”, ЕИК 831605806, 
представлявано от доц. д-р Григорий Неделков. дм -  Изпълнителен директор, наричано 
по-нататък в договора ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна, 
и

“Нов Пламък НП” ЕООД, гр. София - 1303 ул. „Софроний Врачански" № 53, 
тел.: 02 8319128, ЕИК 201914132, представлявано от Ненко Бонев -  управител, 
наричано по-нататък в договора ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна, и на основание чл. 
112 и следващите от Закона за обществените поръчки (ЗОИ) и във връзка с Решение № 
РД-03-38/07.06.2017 г. на Изпълнителния директор за класиране на предложенията и 
определяне на изпълнител на обществената поръчка с предмет: „Транспорт на 
пациенти на хемодиализа от домовете им до Клиника по хемодиализа в УМБАЛ 
"Царица Йоанна-ИСУЛ" ЕАД и обратно” се сключи настоящият Договор за 
следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА И СРОК
Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извършва 

със собствен транспорт превоз на пациенти на хемодиализа от домовете им до Клиника 
по хемодиализа в УМБАЛ "Царица Йоанна-ИСУЛ" ЕАД и обратно, по предварително 
съгласуван график. Възложителят си запазва правото да променя броя на пицентите с 
възможност от намаляване или увеличаване на броя им, в зависимост от тяхното 
моментно здравно състояние или от необходимостта за включване на нови пациенти.

Чл. 2 (1) Настоящият договор е със срок от 36 месеца.
(2) Договорът влиза в сила от датата на подписването му.
(3) В случай, че към датата на изтичане на срока на договора е открита нова 

процедура за възлагане на обществена поръчка със същия предмет, която не е 
приключила, договорът запазва действието си при същите условия до приключването й 
и сключването на нов договор, но не за повече от 5 месеца. В прогнозната стойност са 
включени и плащания в размер до 31 500,00 лв. без ДДС за обезпечаване изпълнението 
на договора по предвидената опция за изменение на договора, предвидена в чл. 116. 
ал.1, т.1 от ЗОП.

И. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл. 3. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ представя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ списък на 

пациентите с имената, адресите, дните и часовете, както и график за извършване на 
хемодиализа през месеца за всеки един от тях в Клиниката по хемодиализа на УМБАЛ 
"Царица Йоанна-ИСУЛ" ЕАД, до която същите следва да бъдат превозвани и обратно 
транспортирани до дома им.

(2) При настъпване на текущи промени в графика по ал. 1 или в броя на 
пациентите, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да 
предложи нов график.

(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, включително и писмени обяснения от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 
случай на подадени жалби от страна на пациентите.

(4) За извършената услуга ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща отсрочено в срок от 60 
дни след представяне на фактура -  оригинал.

(5) Извършения превоз се доказва от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с месечна справка за 
извършен транспорт по Приложение №3, съгласувана от началника на Клиника по 
хемодиализа.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл. 4. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да организира и осигури със 

собствен транспорт, по график, превозването на пациенти на хемодиализа по 
приложения списък от местоживеенето им до Клиниката по хемодиализа на УМБАЛ 
„Царица Йоанна-ИСУЛ'“ ЕАД и обратно до дома им, за срока на договора.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва превозите на пациентите на 
хемодиализа съгласно списъка по чл. 3, ал. 1 от настоящия договор. 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва точно представения му график за месеца, като 
пациентите трябва да бъдат транспортирани до Клиниката по хемодиализа не по -  
късно от 20 минути преди началния час за диализа. съответно извозването от лечебното 
заведение до домовете им да става не по-късно от 20 минути след крайния час на 
диализата.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извършва превоза на пациентите на 
хемодиализа с автомобили, отговарящи на всички технически изисквания, съгласно 
нормативните и административни актове, уреждащи извършването на транспорт и 
изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е съгласил с 
участието си в откритата процедура по ЗОП. Транспортните средства да се управляват 
квалифицирани водачи.

Чл. 5. (1) В случай на възникнала техническа невъзможност да извърши 
конкретен превоз със собствено транспортно средство, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да 
уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникналото обстоятелство, както и да 
предложи и организира алтернативен вариант за своевременно транспортиране на 
пациентите на хемодиализа;

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да организира транспорта на пациентите по 
такъв начин, че всички пациенти от една смяна да бъдат превозени заедно, с едно или 
няколко превозни средства.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури при необходимост пациентите 
да пътуват с един придружител /роднина /близък/, поставянето на индивидуален 
инвалиден стол или носилка.

Чл 6 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за живота и за всяко телесно и 
психическо увреждане на пациента на хемодиализа вследствие на злополука във връзка 
с превоза, докато пациента се е намирал в превозното средство или се е качвал, или е 
слизал от него.

(2) 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.

(3) 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.

Чл. 7. Изпълнителят е длъжен:



1. да отговаря за вредите, причинени от него или негови служители, причинени 
при изпълнение на поръчката, доколкото те не се дължат на причина, за която той не 
отговаря;

2. да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ възможност да извършва контрол по 
изпълнението на поръчката;

3. своевременно да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички пречки, възникнали 
при/и по повод изпълнението на договора, както и да предоставя текуща информация 
изисквана от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

Чл.8. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получава точна информация за броя 
на пациентите на хемодиализа. които ще транспортира и промяна в адресите им, когато 
е приложимо през време на действие на договора.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи възнаграждение за извършената 
транспортна услуга съобразно раздел IV от договора.

IV. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл. 9. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ превоза на 

пациентите на хемодиализа по цени съгласно Приложение № 7 ,.Ценово предложение'’, 
неразделна част от настоящия договор.

(2) Заплащането се извършва отложено със срок от 60 календарни дни считано 
след представяне на фактура и на документа, посочен в чл. 3, ал. 5 от настоящия 
договор.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължимите суми за 
извършения превоз по следната банкова сметка:
IBAN: BG56DEMI 92401000 067610, BIC код; DEMIBGSF
Банка - , .Търговска банка Д" АД.

(4) Цената по ал. 1 не може да бъде променяна за срока на действие на 
настоящия договор.

(5) Общата прогнозна стойност за транспортиране на всички пациенти от дома 
им до Клиниката по хемодиализа на УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ" ЕАД и обратно 
за срок от 36 месеца възлиза на 309 960.00 лв с включено ДДС.

V. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА
Чл.10. (1) При подписване на договора, като гаранция за обезпечаване 

изпълнение на задълженията по него, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документ за внесена гаранция за изпълнение на задълженията си по 
договора на в размер на 12 915.00 лева /дванадесет хиляди деветстотин и петнадесет 
лева/, представляваща 5 % (пет на сто) от цената по чл. 9, ал. (5) без ДДС в една от 
следните форми:

1. оригинал на платежно нареждане за парична сума, преведена по банкова 
сметка на УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ" ЕАД в “Стопанска и Инвестиционна банка" 
АД гр. София, IBAN BG15 BUIB 9888 1012 740900, BIG код BUIB BGSF;

2. оригинал на безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена от 
българска или чуждестранна банка, в полза на УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ" ЕАД. 
Банковите гаранции, издадени от чуждестранни банки, следва да са авизирани чрез 
българска банка, потвърждаваща автентичността на съобщението.

3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността 
на изпълнителя.

(2) Разходите по превода на парична сума, банковата гаранция или на 
застраховката са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а разходите по евентуалното им 
усвояване -  за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.



(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за изпълнение на договора в 
срок до 60 (шестдесет) дни след изтичане на срока на договора по чл. 2, ал. 1, освен ако 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е усвоил същата.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, без да 
дължи лихви, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните до 
неговото решаване чрез споразумение или чрез влязло в сила съдебно решение.

(5) В случай, че срокът на валидност на банковата гаранция е по-малък от срока 
определен в предходната клауза, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен един месец преди 
изтичане срока на валидност на банковата гаранция да удължи нейното действие като 
представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ анекс за удължаването й. В противен случай, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвоява сумите по гаранцията и ги задържа като гаранционен 
депозит за изпълнение на договора, съобразно условията на настоящия договор.

(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои изцяло или отчасти гаранцията за 
изпълнение на договора при неточно изпълнение на задълженията по договора от 
страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, вкл. при възникване на задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
за плащане на неустойки, както и при прекратяване на договора от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 
поради неизпълнение на договорни задължения от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(7) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихви върху сумите по гаранцията за 
изпълнение на договора.

VI. ОТГОВОРНОСТ И НЕУСТОЙКИ
Чл. 11. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни задължението си да превози 

пациентите на хемодиализа до Клиниката по хемодиализа на УМБАЛ „Царица Йоанна- 
ИСУЛ” ЕАД, който е включен в графика по чл. 1 от настоящия договор, той дължи 
неустойка в размер на 300 лв. (триста лева) за всеки нетранспортиран пациент. Същото 
се доказва с констативен протокол, изготвен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и подписан от 
Началника на Клиника по хемодиализа, лекар на смяна и пациента, който не е 
транспортиран по график.

Чл. 12.(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 50 лева за всеки 
пациент, който не е превозен до Клиниката по хемодиализа 20 минути преди началния 
час за диализа.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 100 лева за всеки 
конкретен случай, при който е установено, че превозва пациенти с автомобил, 
неотговарящ на декларираните обстоятелства в техническото предложение. Същото се 
доказва с констативен протокол, изготвен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и подписан от 
Началника на Клиника по хемодиализа, лекар на смяна и пациентите, които са 
транспортирани.

Чл.13. При забавяне на плащаннията ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка в 
размер на 0,01 % /нула цяло, нула едно на сто/ върху дължимата сума за всеки 
просрочен ден, но не повече от 1 % /едно на сто/ от стойността на забавеното плащане.

Чл.14. При виновно неизпълнение на поетите по договора задължения от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора.

Чл. 15.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ удовлетворява претенциите си относно 
неизпълнението на договора /както и за заплащане на неустойките/ от страна на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по следния ред: първо чрез прихващане от дължими суми; при липса 
на такива суми -  от гаранцията за добро изпълнение по настоящия договор, след което 
по съответния законов ред.

(2) За неустойките, щетите и пропуснатите ползи, извън реда по ал.1 и над 
размерите определени по този договор се събират по реда на действащото 
законодателство в Република България.



(3) Плащането на неустойката не лишава изправната страна от правото да търси 
обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи над размера на договорената 
неустойка.

Чл. 16. (1) Настоящият договор не може да бъде променян или допълван, освен 
при условията на чл. 116 от ЗОП.

Чл. 17. (1) Настоящият договор се прекратява:
1. с изтичането на срока, за който е сключен, освен ако не е удължен по 

предвидената опция;
2. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при неизпълнение на задълженията по 

раздел III от договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, чрез отправяне на 10-дневно 
писмено предизвестие, като в този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да търси 
обезщетение за всички претърпени от неизпълнението вреди;

3. по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;
4. с едномесечно писмено предизвестие, отправено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без да е длъжен да се мотивира.
(2) При условията на чл. 118, ал. 1 от ЗОП, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да 

прекрати договора. В този случай той не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение за 
претърпените вреди от сключването на договора.

Чл. 18 (1) Изменения на настоящия договор могат да бъдат правени само с 
допълнително споразумение, или анекс, съставен в писмена форма и представляващ 
неразделна част на този договор, при условията на чл. 116 от ЗОП.

(2) За всички неуредени въпроси в настоящия договор ще се прилагат 
разпоредбите на действащото българско законодателство.

(3) Страните се уговорят да разрешават възникналите разногласия относно 
тълкуването, изпълнението и прекратяването на договора посредством споразумение. 
Ако по пътя на преговорите не може да се постигне съгласие, всички спорове ще се 
решават от компетентния съд.

(4) Настоящият договор се сключва и изпълнява в съответствие със 
законодателството на Република България и представлява цялостно уреждане между 
страните по отношение предмета на договора.

Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра, един за 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Този договор съдържа следните приложения, които са неразделна част от него:
1. Приложение №1 - Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - /Приложение № 2 
от документацията/;
2. Приложение №2 - Предлагана цена на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - /Приложение № 7 от 
документацията/;
3 П п и п л ч л о и тю  КГп 3 оо н алатт

VII. ИЗМЕНЕНИЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

VIII. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ



11риложение №  2

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 'ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

11РЕДЛОЖГЛ1ИЕ за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации
и изискванията на възложителя 

по чл.£39, ал. 3. т. Д, буква ,.б;* от 1IIJ30II j)
Долуподписания' г/н ата.. . kitИ. Q. Ш.С. %Q. (?.... (I&SQffr. №................  с лична

карта № Щ Ш Ш  издадена на от НМ.СщиАс в
качеството ми на ж й Ж Ш М . . .  . (посипва се съответната, качество па лицето по чл. 47,
ал. 4 от ЗОИ), представляващ ..ШР.Ь.. . .............  (посочва се
юридическо лице, едноличен търговец, обединение, в т. ч. обединение, което няма правна 
форма, участник в обединение), участник в процедура по реда па ЗОИ за възлагане на 
обществена поръчка с предмет: „Транспорт па пациенти на хемодиализа от домовете им 
до Клиника по хемодиализа в УМБАЛ ’’Царица Йоанна-ИСУЛ" ЕАД и обратно”, Ви 
представям настоящото техническо предложение във връзка е обявената от Вае процедура.

Запознати сме е предмета на поръчката и условията, заложени в документацията за 
участие в процедурата и ги приемаме без възражения, като декларираме че:

1. Транспортните средства, с които ще изпълняваме поръчката няма да бъдат по- 
стари от 10 /десет/ години и ще отговарят на изискванията па закопа и условията на 
възложи теля. описани е, документацията па обществената поръчка.

2. Имаме подходящи за изпълнение па поръчката налични транспортни средства и
същите имат най-малко седящи места, предназначени за пациентите.

3. 11 ри необходимост ще осигурим възможност за вземане на личен инвалиден стол в 
автомобила и носилка, както и наличието на помощни средства /рампи за повдигане на 
инвалидни колички /-  поне на 1 брой превозно средст во;

4. Ще осигурим комфортни условия за транспорт -  работеща климатична и 
отоплително вентилационна система и др. условия способстващи за по-добър транспорт 
/регулиране на седалки, облегалки и иодглашшци/.

5. Ще осигурим добри хигиенни условия и задължителна дезинфекция на 
автомобилите, които ще се използват за изпълнение па поръчката.

6. Стриктно ще спазваме трафика и осигурим възможност за транспортиране освен 
на пациенти, и на придружители е тях при необходимост;

С настоящото техническо предложение за изпълнение па обществената поръчка, 
заявявам че представлявания от мен участник ще извършва транспортиране на пациенти на 
УМБАЛ ..Царица Иоаниа-МСУЛ“ НАД гр. София, па хемодиализно лечение въз основа на 
утвърдени графици от страна на възложителя за срок от 36 (тридесет и шест) месеца 
считано от датата па подписване на дог овора.

Извест ия мн е отговорността но чл. 313 от НК за посочване на неверни данни.
ъ  fdl lb B f ’

l M l . 2 0 , 7 ,  У т
Име и <|)амилия I (одггиона лицето (и печат)

У !



11 рил ожени е №  7

ЦЕНОВО 88 РЕДЛОЖЕНИ Е 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с условията на поръчката, заявяваме, че желаем да участваме в 
обявената от Вае процедура за възлагане на обществена поръчка открита по реда па чл. 18, 
ал. 1, т. 12 от 3011 е предмет: „Транспорт на пациенти на хемоднализа от домовете им до 
Клиника но хемоднализа в УМ БАЛ "Царица Йоанна-ИСУЛ" ЕАД и образно”, във
връзка е което Ви представяме пашата оферта:

I. Предлаганата от нас цена за един транспортирам пациент за една хемоднализа от
го

!С1!
дома му до Клиника но хемоднализа в YMbAJ

/п  60му обратно е в размер на __Lr..................\т
ДДС;

'[ "Царица Иоанна-И£У.]I" ЕАД и връщапеп 
з. без ДДС или лв. с включе!

2, I (риемаме, в случай че бъдем избрани за Изпълнител, цената на транспорт за една 
хемоднализа да не се променя за срока на дейс твие на договора:

3. С ъгласни сме плащането да става отсрочено, по банков път в байкова сметка на 
изпълнителя в срок от 60 дни, след представяне на издаден документ /оригинална фактура/;

4. Съгласни сме гаранцията за изпълнение па договора за възлагане на обществената 
поръчка да бъде в размер на 5 % ог стойността ма договора без включен ДДС’, която ще 
предс тавим преди подписването на същия;

5, Заявяваме, че ако поръчката бъде спечелена от нас, настоящето Предложение ще 
се счита за споразумение между нас и Възложителя, до подписване и влизане в сила на 
Договор.

2017 г. ДЕКЛАРАТОР: !£.

Име и фамилия 1 юдпис на лицето (и печат)



Приложение № 3 към проект на 
договор

СПРАВКА ЗА МЕСЕЦ

№ П ац и ен т Брой хем одиализи Брой курсове О б щ а 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:




