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Днес, Й :.М .20\&  г. в гр. София, се сключи настоящия договор междУ
по обществена поръчка ID № 00494-2018-0002 fyMBAA ‘Царица Йоаика-

ИСУЛ’' ЕА,

УМБАЛ "Царица Иоаина - ИСУЛ" ЕАД със седалище и адрес на управление 
гр. София - 1527, район "Оборище", ул. "Бяло море" № 8, тел: 02/9432 215, факс: f]/~r 
02/9432 180; вписано в Търговския регистър на Министерство на правосъдието под 
ЕИК 831605806, представлявано от проф. д-р Бойко Коруков, дм - Изпълнителен 
директор, наричан ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна, и

Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда - 
ПУДООС със седалище и адрес на управление гр. София - 1000, ул. ’’Уилям Гладстон" 
№ 67, тел. 02 9406251, факс: 02 9804131, ЕИК 131045382 представлявано от Михаела 
Йорданова Габрашкова -  Вр.И.Д. Изпълнителен директор и Сийка Николова 
Арнаудова - Главен счетоводител, наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, на основание 
чл. 112, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОИ) и в изпълнение на Решение 
РД-№-03-20/25.04.2018 г. на Изпълнителния директор за определяне на изпълнител на 
обществена поръчка с предмет “Събиране, транспортиране и обезвреждане на 
опасни болнични отпадъци от дейността на УМБАЛ „Царица Йоанна -  ИСУЛ” 
ЕАД” се сключи настоящият договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯ приема да извършва 

всички дейности /наричани за краткост „Услугите“/, свързани със събиране, 
транспортиране и обезвреждане или предаване за обезвреждане на опасните болнични 
отпадъци, генерирани от дейността на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, включени в обособена 
позиция № 2 по вид и количество и при цена, посочени в приложенията към 
настоящия договор.

(2) Прогнозното количество опасни болнични отпадъци е 60 000.00 кг., като 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не се задължава да гарантира генерирането на прогнозното 
количество за срока на договора. Фактическото изпълнение на обществената поръчка 
се определя на базата на реалния прием на пациенти в лечебното заведение.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще предоставя Услугите в съответствие с Техническата 
спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Техническото предложение и Ценовото 
предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съставляващи съответно Приложения №№ 1, 2 и 3 
към този Договор („Приложенията“) и представляващи неразделна част от него.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще осигури необходимите за събирането и 
транспортирането на опасните болнични отпадъци оборотни пластмасови контейнери с 
вместимост 240 литра - минимум 35 броя. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще извършва регулярно 
почистване и дезинфекция на използваните контейнери със собствени дезинфектанти.

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще извършва транспортирането на опасните болнични 
отпадъци с превозни средства, съответстващи на специалните норми на ЗУО и ЗООС и 
осигурени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(6) При всяко предаване на опасни болнични отпадъци се попълва 
идентификационен документ, който ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заверява по реда и условията 
на Наредба № 1 от 04.06.2014 г. Измерването на количеството предаден опасен 
болничен отпадък се извършва в присъствието на представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

II. СРОК НА ДОГОВОРА. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 2. (1) Договорът се сключва за срок от 1 (една) година, считано от датата на 

подписването му.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще извършва събирането и транспортирането на 

опасните болнични отпадъци, генерирани от дейността на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
ежедневно от понеделник до петък, в часовия интервал 8:004-15:00 часа на всеки 
работен ден.



(3) Място на изпълнение на договора е гр.София, ул. „Бяло море” №8.

III. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл. 3. (1) Цената на услугата по събиране, транспортиране и обезвреждане или 

предаване за обезвреждане на 1 кг. опасен болничен отпадък е 1.65 лв. без ДДС.
(2) В цената по ал. 1 са включени всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, свързани с 

изпълнението на поръчката, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащането на каквито 
и да е други разноски, направени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) Единичната цена по ал. 1 е фиксирана за срока на договора и не подлежи на 
изменение, освен в случаите, предвидени в ЗОП.

(4) Прогнозната стойност на поръчката, изчислена на база прогнозното 
количество от 60 000.00 кг. е 99 000.00 лв. без ДДС, и служи за определяне на 
гаранцията за изпълнение на договора.

(5) Всяко плащане по този договор се извършва при кумулативното наличие на 
следните документи:
а) подписан от Страните идентификационен документ за количествата транспортиран 
опасен болничен отпадък;
б) предоставена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ фактура за съответната Услуга, извършена от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

(6) Фактурирането на извършените услуги се извършва до 15-то число на 
следващия месец от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Заплащането се извършва отложено със срок от 
60 календарни дни след представяне на фактура - оригинал, по следната банкова сметка 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
IBAN: BG30BNBG96613100139001 BIC: BNBGBGSD, Банка: БНБ ЦУ

(7) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички 
последващи промени в данните за банковата сметка по ал. 6 в срок от три дни, считано 
от момента на промяната. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
в този срок или плащането е извършено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ преди получаване на 
уведомлението, се счита, че плащането е надлежно извършено.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
Чл.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
1. да извършва Услугите съгласно договорените в чл. 2, ал. 2 срокове, като всяка 

пратка е съпроводена от идентиификационен документ;
2. да извозва пълните контейнери съгласно посочения в чл. 2. ал. 2 времеви 

интервал;
3. да осигури необходимите транспортни средства и оборотни контейнери, 

необходими за извършване на Услугите;
4. да маркира и дезинфектира използваните контейнери се съгласно 

нормативните изисквания;
5. да издаде фактура на базата на подписани от Страните идентификационни 

документи за количествата транспортиран опасен болничен отпадък;
6. да продължи изпълнението на Услугите и в случай на забавяне на плащане от 

страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ поради обективни причини;
Чл. 5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1. да получи уговореното възнаграждение при условията и в сроковете, посочени 

в настоящия Договор;
2. да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за осъществяване на 

Услугите по Договора и приемането им.
Чл. 6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
1. да определя свой представител от Сектор „Епидемиология, болнична хигиена 

и централна стерилизация”, който да упражнява контрол по изпълнение на 
договореностите и да подписва необходимите документи при предаване на опасните 
болнични отпадъци на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

2. да осигури безпрепятствен достъп до контейнерите за времето за извозване;



3. да предава опасните болнични отпадъци правилно сортирани, етикетирани и 
опаковани в полиетиленови торби съобразно нормативните изисквания;

4. да оказва на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съдействие за осъществяване на Услугите по 
Договора и приемането им;

5. да заплаща в уговорения срок стойността на Услугите, предмет на настоящия 
договор;

Чл.7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
1. да изисква и да получава Услугите по Договора в уговорения срок, количество и 
качества;
2. да контролира изпълнението на поетите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ задължения.

V. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 8. (1) При сключване на Договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя Гаранция 

за изпълнение на Договора („Гаранция за изпълнение“) в размер на 5 /пет/ % от 
стойността по чл. 3, ал. 4, а именно 4 950.00 лв. Гаранцията за изпълнение се представя 
в една от следните форми:

а) парична сума, внесена по посочена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ банкова сметка;
б) безусловна неотменяема банкова гаранция; или
в) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността 

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
(2) Гаранцията за изпълнение следва да е със срок на валидност от датата на 

влизане в сила на Договора до най-малко 30 /тридесет/ дни след изтичането на срока по 
чл. 2, ал. 1;

(3) Гаранцията за изпълнение се усвоява изцяло или частично от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай на неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за 
частта, съответстваща на неизпълнението. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои 
Гаранцията за изпълнение, без това да го лишава от правото да търси обезщетение за 
вреди, надвишаващи получената сума по Гаранцията за изпълнение;

(4) При липса на възражения/претенции във връзка с изпълнението на Договора 
от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, той освобождава Гаранцията за изпълнение (връща 
паричната сума/оригинала на издадената банкова гаранция/застраховка) в срок от 30 
дни след приключване на изпълнението или изтичане срока на Договора, без да дължи 
лихви за периода, през който Гаранцията за изпълнение е престояла при него (в случай 
че е под формата на парична сума);

(5) Разходите по откриване, поддържане, подновяване и обслужване на 
Гаранцията за изпълнение са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

(6) Гаранцията за изпълнение не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в 
процеса на изпълнение на договора е възникнал спор между страните относно 
неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване 
пред съд. При решаване на спора в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, той може да пристъпи 
към усвояване на гаранцията за изпълнение.

VI. НЕУСТОЙКИ
Чл. 9. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер 

на 400,00 лв. за всеки ден, през който ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е бил длъжен да извозва 
опасния отпадък от лечебното заведение, но същият не е изпълнил това свое 
задължение.

(2) Възложителят удържа дължимите суми за неустойка първо от следващите 
плащания към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а след това от гаранцията за изпълнение на договора, 
за което уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

(3) В случаите по ал. 2, когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е удържал неустойката от 
стойността на гаранцията за изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в 5-дневен срок 
от уведомяването му за усвояване на част от гаранцията да допълни гаранцията за 
изпълнение до размера, определен в чл. 8, ал. 1 от договора и да представи на 
Възложителя съответния документ.



VII. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
Чл. 10. (1) Страните по Договора не дължат обезщетение за претърпени вреди и 

загуби, в случай че последните са причинени от непреодолима сила по смисъла на чл. 
306 от Търговския закон;

(2) В случай че Страната, която е следвало да изпълни свое задължение по 
Договора, е била в забава към момента на настъпване на непреодолимата сила, тя не 
може да се позовава на непреодолима сила;

(3) Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички 
действия е грижата на добрия търговец, за да намали до минимум понесените вреди и 
загуби, както и да уведоми писмено другата Страна в срок до 24 часа от настъпването 
на непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от 
това вреди.

(4) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и на 
свързаните е тях насрещни задължения се спира.

VIII. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 11. Съгласно чл. 116, ал.1, т. 1 от ЗОП се предвижда възможност за 

изменение на договора в случай, че след изтичане срока по чл. 2, ал. 1 не е изчерпана 
стойността по договора, то същият да се удължи до изчерпване на стойността, но не 
повече от 3 (три) месеца.

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 12. (1) Настоящият Договор се прекратява:
1. с изтичане на срока по чл. 2, ал. 1, освен ако срокът не е удължен по реда на

чл.11;
2. по взаимно съгласие, изразено в писмена форма, като Страните уреждат 

взаимоотношенията си до момента на прекратяването;
3. от Възложителя при условията на чл. 118 от Закона за обществените поръчки;
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати Договора без предизвестие в случай 

на съществено неизпълнение на задълженията от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. За 
„съществено неизпълнение“ се счита всеки един от следните случаи:

1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ забави два или повече пъти срока за изпълнение на 
УСЛУГИТЕ по Договора с повече от 48 (четиридесет и осем) часа;

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ два или повече пъти не изпълни точно някое от 
задълженията си по Договора, извън хипотезата на т. 1;

3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ бъде обявен в несъстоятелност или когато е в 
производствоо несъстоятелност или ликвидация;

(3) В случаите по ал. (2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои предоставената 
гаранция за изпълнение от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(4) Договорът може да бъде прекратен от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с 
тримесечно писмено предизвестие, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвоява гаранцията за 
изпълнение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

X. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 13.(1) Настоящият Договор може да бъде изменян с писмено допълнително 

споразумение както с предвидените в Раздел VIII възможности за изменение на 
договора, така и при условията на чл. 116 от Закона за обществените поръчки;

(2) Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, 
произтичащи от този договор, на трета страна, освен в случаите, посочени в ЗОП.

Чл. 14. (1) Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с 
изпълнението на този Договор и разменяни между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са валидни, когато са изпратени по пощата с обратна разписка, по 
факс, електронна поща или предадени чрез куриер срещу подпис на приемащата 
страна.



(2) За датата на съобщението се смята:
1. датата на предаването - при предаване на ръка на съобщението;
2. датата на приемането - при изпращане по факс;
3. датата на постъпването в електронната поща - при изпращане по имейл.

(3) За валидни адреси за приемане на съобщения, свързани с изпълнението на 
договора и предаване на документи, се смятат:

1. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
гр. София, ул. „Бяло море” № 8, Сектор „Епидемиология, болнична хигиена и 
централна стерилизация”, тел 02 9432239, факс 02 9432 144, e-mail: sgeo@abv.bg

2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
гр. София - 1000, ул.”Уилям Еладстон" № 67, тел. 02 9406251, факс: 02 9804131, e-mail: 
iveta@pudoos.bg

Чл. 15. В случай на преобразуване, вливане или сливане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
или ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, юридическите лица, техни правоприемници, са обвързани със 
задълженията по този договор при спазване изискванията на ЗОП.

Чл. 16. Всички спорове по този Договор ще се уреждат чрез преговори между 
Страните, а при непостигане на съгласие - ще се отнасят за решаване от компетентния 
съд в Република България.

Чл. 17. За всички неуредени в този Договор въпроси се прилагат разпоредбите 
на действащото българско законодателство.

Чл. 18. Неразделна част от настоящия Договор са:
1. Приложение № 1 - „Техническа спецификация”;
2. Приложение № 2 - “Предложение за изпълнение на поръчката” (Приложение № 2 от 
документацията за участие в процедурата)
3. Приложение № 3 - “Ценово предложение” (Приложение № 5 от документацията за 
участие в процедурата)

Настоящият Договор се сключи в два еднообразни екземпляра - един за н 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ 
ИЗПЪЛНИТЕ 
/проф. д-р Бо

Настоящият договор се изготви в две еднообразни екземпляра -  по един за 
всяка от страните.

ИЗПЪЛНИТЕЛ: 1 Ш Ш ' П°‘
В.И.Д.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР 

/Михаела Йорданова Габрашкова/ .ашвсим* ’
, ОТОШАСИ*
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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Об.
поз
№

Наименование на опасните болнични 
отпадъци

Код на 
отпадъка

Прогнозно 
количество, кг

1.

“Събиране, транспортиране и обезвреждане 
или предаване за обезвреждане на опасни 

болнични отпадъци, подлежащи на 
третиране съгласно чл. 21, ал. 1 от Наредба 

№1/09.02.2015 г.“

60 000

1.1.
Отпадъци, чието събиране и обезвреждане 
е обект на специални изисквания с оглед 

предотвратяване на инфекции
180103*

1.2.
Отпадъци, чието събиране и обезвреждане 
не е обект на специални изисквания с оглед 

предотвратяване на инфекции
180104

2.

“Събиране, транспортиране и обезвреждане 
или предаване за обезвреждане на опасни 

болнични отпадъци, подлежащи на 
третиране съгласно чл.21, ал. 2 от Наредба 

№1/09.02.2015 г.“

60 000

2.1. Остри инструменти 180101

2.2.
Телесни части и органи, включително 

контейнери за пренасяне и съхранение с 
изключение на 18 01 03*

180102

2.3. Химикали, състоящи се от или съдържащи 
опасни вещества 180106*

2.4. Цитотоксични и цитостатични лекарствени 
продукти 180108*

Общо за двете обособени позиции X: 120 000



Приложение № 2

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
Аз, долуподписаният 

в качеството ми на ...............
......Ренета Колева........
изпълнителен директор,

(управител, представляващ)

на „ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 
/ПУДООС/“ ТПП, участник в публично състезание с предмет “Събиране, транспортиране и 
обезвреждане на опасни болнични отпадъци от дейността на УМБАЛ „Царица Йоанна -  ИСУЛ” ЕАД”

Ви представям нашето предложение за изпълнение на обществената поръчка по обособена позиция № 
2 „Събиране, транспортиране и обезвреждане или предаване за обезвреждане на опасни болнични 
отпадъци, подлежащи на третиране съгласно чл. 21, ал.2 от Наредба №1/09.02.2015 г.”, както 
следва:

Е Запознати сме с условията в обявената от Вас обществена поръчка и изискванията на ЗОП и 
ППЗОП и сме готови да я изпълним изцяло в съответствие с изискванията на възложителя в при 
условията, посочени в документацията и приети от нас без възражения.

2. Декларирам, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 
осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

3. Ще извършваме събирането и транспортирането на опасните болнични отпадъци в оборотни 
пластмасови контейнери с вместимост 240 литра.

4. Ще извършваме събирането и транспортирането на опасните болнични отпадъци ежедневно от 
понеделник до петък, в часовия интервал 8:00^-15:00 часа на всеки работен ден, с превозни средства, 
съответстващи на специалните норми на ЗУО и ЗООС.

5. При всяко предаване на опасни болнични отпадъци ще заверяваме идентиификационните
кументи по реда и условията на Наредба № 1 от ~ ' '

2018 г.



ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Приложение № 5

k

Аз, долуподписаният...................Ренета Колева............................................... ,
в качеството ми н а .................................. изпълнителен директор.............................. ,

(управител, представляващ)

на „ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 
/ПУДООС/“ ТПП, участник в публично състезание с предмет “Събиране, транспортиране и 
обезвреждане на опасни болнични отпадъци от дейността на УМБАЛ „Царица Йоанна -  ИСУЛ” ЕАД”,

Ви представям нашето ценово предложение за изпълнение на обществената поръчка по обособена 
позиция № 2 „Събиране, транспортиране и обезвреждане или предаване за обезвреждане на 
опасни болнични отпадъци, подлежащи на третиране съгласно чл. 21, ал.2 от Наредба 
№1/09.02.2015 г.“

Предлаганата от нас цена на услугата по събиране, транспортиране и обезвреждане или предаване за 
обезвреждане на 1 кг опасен болничен отпадък е 1,65 лв. (един лев и шестдесет и пет стотинки) без 
ДДС.

В цената са включени всички разходи, свързани с изпълнението на поръчката /разходи за съпътстващи 
дейности по изпълнение на поръчката, както и други начисления, съгласно действащото 
законодателство./

2018 г.



Приложение № 8 към чл. 12, ал. 1

ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ №
РАЗДЕЛ А




