
Д О Г О В О Р
по обществена поръчка с ID № 00494-2020-0008

HU п'1
Днес, г . . 2020 год., в гр. София, между:

УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД, със седалище и адрес на управление: 
гр.София - 1527, ул. “Бяло море” № 8, район „Оборище”, ЕИК 831605806, 
представлявано от проф. д-р Бойко Коруков,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, наричано по-нататък в договора 
ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна, на основание чл. 112 и следващите от Закона за 
обществените поръчки (ЗОИ) и във връзка с Решение № 38/11.06.2020 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. СРОК НА ДОГОВОРА
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, и съгласно „Предложение за изпълнение на поръчката” - 
Приложение № 1 към договора. Възложителят си запазва правото да променя броя на 
пацентите 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. Настоящият договор е със срок от 36 месеца и влиза в сила от датата на 
подписването му.

II. 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) Извършенияш превоз се доказва от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с месечна справка за 
извършен транспорт по Приложение № 3 - неразделна част от договора, съгласувана с 
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 
обществената поръчка. 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 цената, посочена в „Ценово предложение” - Приложение № 2, 
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

(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 226 800.00 лв без ДДС, и 272 160.00 лв с включено 
ДДС.

V. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 10. (1) При подписването на този Договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение в размер на 5 % от Стойността на Договора 
по чл. 9, ал. 5 без ДДС, а именно 11 340.00 лева, която служи за обезпечаване на 
изпълнението на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по Договора.

(2) Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми:
а) парична сума, внесена по посочената по-долу банкова сметка на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в ОББ АД:
IBAN: BG41 UBBS88881000322926, BIG код UBBS BGSF, или

б) безусловна неотменяема банкова гаранция; или
в) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на 

отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл. 11. (1) Когато като гаранция за изпълнение се представя банкова гаранция, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на банкова 
гаранция, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да отговаря на следните 
изисквания:

1. да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция във форма, 
предварително съгласувана с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и да съдържа задължение на 
банката - гарант да извърши плащане при първо писмено искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 
деклариращ, че е налице неизпълнение на задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или друго 
основание за задържане на Гаранцията за изпълнение по този Договор;

2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора, плюс 30 
(тридесет) дни след прекратяването му;

(2) Банковите разходи по откриването и поддържането на Гаранцията за 
изпълнение във формата на банкова гаранция, както и по усвояването на средства от 
страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за това, са за сметка на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 12. (1) Когато като Гаранция за изпълнение се представя застраховка, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на 
застрахователна полица, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - трето ползващо се 
лице (бенефициер), отговаряща на следните изисквания:

1. да обезпечава изпълнението на този Договор чрез покритие на отговорността 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора, плюс 
30 (тридесет) дни след прекратяването му.

(2) Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на 
валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на 
застрахователно обезщетение в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на 
основание за това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 13. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава Гаранцията за изпълнение в срок до 
30 (тридесет) дни след прекратяването на Договора в пълен размер, ако липсват 
основания за задържането от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на каквато и да е сума по нея.



(2) Освобождаването на Гаранцията за изпълнение се извършва, както следва:
1. когато е във формата на парична сума -  чрез превеждане на сумата по 

банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочена в чл. 9, ал. 3 от Договора;
2. когато е във формата на банкова гаранция -  чрез връщане на нейния оригинал 

на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице;
3. когато е във формата на застраховка -  чрез връщане на оригинала на 

застрахователната полица/застрахователния сертификат на представител на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице, или чрез изпращане на писмено 
уведомление до застрахователя.

Чл. 14. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи съответна част и да се 
удовлетвори от Гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някое 
от неговите задължения по Договора, както и в случаите на лошо, частично и забавено 
изпълнение на което и да е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като усвои такава част от 
Гаранцията за изпълнение, която съответства на уговорената в Договора неустойка за 
съответния случай на неизпълнение.

Чл. 15. Във всеки случай на задържане на Гаранцията за изпълнение, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за задържането и неговото основание. 
Задържането на Гаранцията за изпълнение изцяло или частично не изчерпва правата на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да търси обезщетение в по-голям размер.

Чл. 16. Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се е удовлетворил от Гаранцията за 
изпълнение и Договорът продължава да е в сила, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в 
срок до 10 (десет) дни да допълни Гаранцията за изпълнение, като внесе усвоената от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума по сметката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или предостави документ за 
изменение на първоначалната банкова гаранция или нова банкова гаранция, съответно 
застраховка, така че във всеки момент от действието на Договора размерът на 
Гаранцията за изпълнение да бъде в съответствие с чл. 10 от Договора.

Чл. 17. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва за времето, през което средствата по 
Гаранцията за изпълнение са престояли при него законосъобразно.

Чл. 18. В случай на изменение на Договора, извършено в съответствие с този 
Договор и приложимото право, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предприеме 
необходимите действия за привеждане на Гаранцията за изпълнение в съответствие с 
изменените условия на Договора, в срок до 10 (десет) дни от подписването на 
допълнително споразумение за изменението.

VI. ОТГОВОРНОСТ И НЕУСТОЙКИ
Чл.19. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни задължението си да превози 

пациентити на хемодиализа до Клиниката по хемодиализа на УМБАЛ „Царица Иоанна- 
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.20. (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, или 20 минути след след крайния час на диализата.

(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.21. 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.22. При виновно неизпълнение на поетите по договора задължения от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора.



Чл.23.(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.

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 24. (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.

VIII. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 25. (1) Съгласно чл. 116, ал.1, т. 1 от ЗОП се предвижда възможността при 

липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП, и в случай, че след 
изтичане срока на договора не е изчерпана стойността му, то същият да бъде удължен 
до изразходване на предвидената в него сума, но не повече от 4 (четири) месеца;

(2) Съгласно чл. 116, ал. 1, т. 4 от ЗОП Договорът за възлагане на обществената 
поръчка може да бъде изменен, когато Изпълнителят откаже да изпълнява договора или 
договорът бъде прекратен по вина на изпълнителя. Възложителят може да замени 
изпълнителя на обществената поръчка с участника, класиран на второ място в 
процедурата, като подпише допълнително споразумение с него към договора за 
обществена поръчка при условията, определени в Техническото и Ценовото му 
предложения.

IX. ОБРАБОТВАНЕ НА ДАННИ, СЪГЛАСНО ДЕФИНИЦИЯТА ПО ЧЛ. 28 НА 
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА 

ОТ 27 АПРИЛ 2016 ГОДИНА(РЕГЛАМЕНТА), ОТНОСНО ЗАЩИТАТА НА 
ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА ВЪВ ВРЪЗКА С ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ

ДАННИ
Чл. 26. (1) Настоящият раздел има за цел да регулира личните права и 

задължения на страните, във връзка с данни и информация, определена като 
поверителна, които са станали известни по време на извършване на дейностите, 
описани в настоящия Договор.

(2) За целите на Договора тези данни и информация ще се считат за поверителни 
и Страните се задължават да не предоставят на трети страни и лица, личните данни, 
предмет на Договора, или лични данни и информация, станали им известни при 
изпълнение на договора.

(3) Поверителния характер на горепосочените данни и информация ще трябва да 
бъде изрично деклариран, с подписите на представителите на страните.



Чл. 27. Страните се ангажират да приемат всички мерки за сигурност, които са 
необходими за защита на данните и информацията от поверителен характер и да се 
гарантира, че тяхната поверителност по никакъв начин не е нарушена.

Чл. 28. Страните, подписвайки настоящия Договор декларират, че ще използват 
само обработващи лични данни, както и че са предприели достатъчни подходящи 
технически и организационни мерки по такъв начин, че обработването да протича в 
съответствие с изискванията на Регламента и по този начин осигуряват защита на 
правата на субектите на данни.

Чл. 28. Страните въвеждат подходящи технически и организационни мерки, за 
да се гарантират, че по подразбиране се обработват само лични данни, които са 
необходими за всяка конкретна цел на обработването. Това задължение се отнася до 
обема на събраните лични данни, степента на обработването, периода на съхраняването 
им и тяхната достъпност.

Чл. 29. Третирането на всички лични данни трябва да отговаря на съответното 
национално законодателство на участниците, по-специално във връзка със Закона за 
защита на личните данни и на Регламента.

Чл. 30. Страните обработващи лични данни имат въведени вътрешни правила 
относно обработката и сигурността на личните данни и гарантират, че обработените 
лични данни са достъпни само за надлежно упълномощени служители.

Чл. 31. Личните данни, които са станали известни по силата на настоящия 
Договор или по време на изпълнението му, са предмет на обработване от страните за 
постигане на целите и предмета на договора, се обработват за срок не по-дълъг от 36 
месеца, считано от датата на подписване на договора.

X. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 32 (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.
Приложения, които са неразделна част от договора:
1. Приложение № 1 (Приложение № 2 от документацията - „Предложение за 
изпълнение на поръчката”);
2. Приложение № 2 (Приложение № 4 от документацията -  „Ценово предложение”);
3. Приложение № 3 (Приложение № 5А от документацията -  Месечна справка за
извършен транспорт /Справка за месец....../)
4. Приложение № 4 (Приложение^ 6 от документацията - Дестинации 
пациентите на хемодиализа)

.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
проф. д-р Бойко Коруков,дм ;г: 
Изпълнителен директор

1'V./
и  ш
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V s
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА I

ДЙлуподписаният/ната.. ................... ,с лична карта №
М М Г Ш 6  издадена Ш М Ж с п  Ш Р.Ср^Щ .., С ЕГН В
качеството ми на Р/К.jJQja№'Ш.tJl . (посочва се съответното качество на лицето), 
представляващ *jiQb:.mOLUMr.. т  * ША ... (посочва се юридическо лице,
едноличен търговец, обединение, в т. ч. обединение, което няма правна форма, участник в 
обединение), участник в процедура по реда на ЗОП за възлагане на обществена поръчка с 
предмет: „Транспорт на пациенти на хемодиализа от домовете им до Клиника по 
хемодиализа в УМБАЛ "Царица Йоанна-ИСУЛ" ЕАД и обратно”, Ви представям 
настоящото предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 
спецификации и изискванията на възложителя.

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

I Транспортните средства, с които ще изпълняваме поръчката няма да бъдат по- 
стари от 10 /десет/ години и ще отговарят на изискванията на закона и условията на 
възложителя, описани в документацията на обществената поръчка.

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

3. При необходимост ще осигурим възможност за вземане на личен инвалиден стол в 
автомобила и носилка, какго и наличието на помощни средства /рампи за повдигане на 
инвалидни колички /-  поне на I брой превозно средство;

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 подглавници/.

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

6. Стриктно ще спазваме графика и осигурим възможност за транспортиране освен 
на пациенти, и на придружители с тях при необходимост.

С настоящото предложение за изпълнение на обществената поръчка, заявявам че 
представлявания от мен участник ще извършва транспортиране на пациенти на УМБАЛ 
„Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД гр. София, на хемодиализно лечение въз основа на утвърдени 
графици от страна на възложителя за срок от 36 (тридесет и шест) месеца считано от датата

Приложение №  2
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Приложение №  4

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с условията на поръчката, заявяваме, че желаем да участваме в 
обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка открита по реда на чл. 18, 
ал 1, т. 12 от ЗОП с предмет: „Транспорт на пациенти на хемодиализа от домовете им до 
Клиника по хемодиализа в УМБАЛ "Царица Йоанна-ИСУЛ" ЕАД и обратно”, във
връзка с което Ви представяме нашата оферта:

1. Предлаганата от нас цена за един транспортиран пациент за една хемодиализа от
дома му до Клиника по хемодиализа в УМБАЛ "Царица Йоанна^СУЛ" ЕАД и връщането 
му обратно е в размер на ............лв. без ДДС или ..JA............лв. с включен ДДС.

2. Приемаме, в случай че бъдем избрани за Изпълнител, цената на транспорт за една 
хемодиализа да не се променя за срока на действие на договора.

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

Дата IL.Q.5...........2020 г.

Име и фамилия Подпис

ДЕКЛАРАТОР:
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Приложение № 5А

СПРАВКА ЗА МЕСЕЦ

№ Пациент Брой
хемодиализи

Брой
курсове

Обща стойност 
с ДДС

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:



Приложение №  6

Дестинации за транспорт на пациентите на хемодиализа

Ж.к.”Толстой” - 1
Подуене -  3
Център -  8
Ж.к. „Суха река” -  5
Ж.к. „Люлин” -  2
Ж.к .’’Хаджи Димитър” -  5
„Г оце Делчев” -  1
„Обеля” -  2
Ж.к. „Васил Левски” -  5 
Бухово -  2
Ж.к. „Фондови жилища” -  1
Кв. „Христо Ботев” -  2
Ж.к. „Младост” - 1
Кв. „Слатина” - 1
Лозенец -  2
Кв. „Изток” - 1
Ж.к. „Овча Купел” -  2
Ж.к. „Надежда” - 1
Ж.к. „Дружба” -  2
Кв. „Гео Милев” -  1
Ботунец - 1
Ж.к. „Свобода” -  1
Казичене - 1




