ДОГОВОР
№…………/……………..
Днес, ............... г., в гр. София, между:
1. УМБАЛ “Света Екатерина” ЕАД, със седалище и адрес: гр. София, бул. «П.
Славейков» № 52а, вписано в търговския регистър на Агенцията по вписванията, ЕИК 831605845,
представлявано от проф. д-р Г. Начев, д.м.н. – изпълнителен директор, наричано по-нататък в
Договора ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна,
и
2.
“…..........................…………”…….., със седалище и адрес: гр. …...............…….., ул.
…....……….........….. № ……, вписано в търговския регистър на Агенцията по вписванията, ЕИК
……………………., представлявано от …………………….. – ………., тел. за връзка………….,
факс …………………………, e-mail………………., наричано по-нататък в договора
ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,
(ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните“, а всеки от тях
поотделно „Страна“)
В изпълнение на Решение № ……………/………… за възлагане на обществената поръчка
с предмет „Доставки на медицински изделия: ангиографски, кардиологични, кардиостимулатори
и принадлежности по смисъла на ЗМИ за нуждите на „Отделение по инвазивна кардиолигия“,
„Клиника по съдова хирургия и ангиология“, „Отделение за лечение на вродени сърдечни
малформации“ и „Отделение по кардиостимулация““, с пет обособени позиции, по обособена
позиция № ………… - …………………, осъществена с открита процедура на основание чл. 133
и сл., във връзка с чл.20, ал.1, т.1 от Закона за обществените поръчки, обявена с Решение № ОП19-1/22.08.2019, вписана в Регистъра на обществените поръчки под уникален № …………. на
…………… и на основание чл.112 ал.1 от Закона за обществени поръчки, се сключи настоящият
договор за следното:
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл.1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извършва доставки на
МИ, представляващи номенклатурата на артикулите по обособена позиция № .........- „….............“
от обществената поръчка, наричани по – нататък за краткост „артикули/стока/стоката“, съгласно
условията на настоящия договор, Техническата спецификация на Възложителя и Техническото
предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – неразделна част от него.
(2) Доставените количества артикули, предмет на настоящия договор следва да
отговарят на мярка, търговски наименования, каталожни номера, прогнозни количества, цени
и производители, посочени в Приложение № 1, неразделна част от настоящия договор, в
качествено и количествено отношение, съгласно описаните показатели в Техническата
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спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,
неразделна част от договора.
ІІ. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл.2. (1) За извършените доставки, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обща
цена до размера на ........................... (.....................) лева, без ДДС (наричана по – нататък „Цената“
или „Стойността на Договора“), съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,
съставляващо Приложение № .............
(2) Цената по ал. 1 е максимална и включват всички разходи и възнаграждения на
Изпълнителя за изпълнение на предмета на настоящия Договор.
(3) Цената на всяко медицинско изделие е фиксирана и не подлежи на промяна през
периода на действие на договора, освен в случаите, предвидени в ЗОП.
(4) Възложителят си запазва правото да не заяви цялото количество артикули, посочени в
техническата спецификация, както и да прехвърля ресурс за закупуването само на артикули,
които са от списъка на позицията, до определената стойност.
Чл.3. Единичните цени, по които ще се заплащат доставките на съответните артикули,
предмет на договора, се определи съгласно ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, и са
подробно описани в Приложение № 1 – неразделна част от договора.
Цените са окончателни и не подлежат на промяна, с изключение на случаите, посочени
изрично в чл.116 от ЗОП, като включват всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, необходими за
изпълнение предмета на настоящия договор.
Чл.4. Начин на плащане:
(1) Плащанията се извършват в български лева, от УМБАЛ „Св. Екатерина“ ЕАД с
платежно нареждане по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Банка: …………………………………
BIC: ……………………………………
IBAN: …………………………………..
(2) Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено Възложителя за всички последващи
промени на банковата му сметка в срок до 3 (три) работни дни, считано от момента на промяната.
В случай че Изпълнителят не уведоми Възложителя в този срок, счита се, че плащанията по
посочената в настоящия член банкова сметка са надлежно извършени.
(3) Плащането на 100 % (сто процента) от цената на съответната доставка се извършва в
срок от 60 (шестдесет) дни след извършена доставка до склада на болничната аптека и/или
Стопански склад на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, същата приета без забележки, констатирано с
подписването на приемно – предавателен протокол съгласно чл.7, ал.2 от Договора.
Възложителят определя конкретната дата на плащане в срока, посочен в предходното изречение.
(4) За дата на плащането, се счита датата на заверяване на банковата сметка на
Изпълнителя със съответната дължима сума.
(5) Плащането се извършва след представяне на следните подписани документи
кумулативно:
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1. Приемно-предавателен протокол за извършена доставка, подписан от двете Страни
или упълномощени от тях лица;
2. Фактура, издадена от Изпълнителя и подписана от Възложителя или упълномощено от
него лице, съдържаща всички законови реквизити.

ІІI. СРОК НА ДОГОВОРА
Чл. 5. Настоящият Договор влиза в сила от дата на неговото подписване от Страните
/датата на регистриране в деловодната система на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която се поставя на
всички екземпляри на Договора/ и е със срок на действие до изчерпване на финансовият ресурс
по чл.2, ал.1, но за не повече от 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на сключването му.
IV. МЯСТО И НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл.6. Място на изпълнение на договора – Доставките следва да се осъществяват с превоз
осигурен от Изпълнителя до стопански склад и/или болничната аптека на УМБАЛ
„Св.Екатерина” ЕАД, София 1431, бул.„Пенчо Славейков“ № 52А.
Чл.7. (1) Стоките, предмет на този договор, се доставят от ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ след
получена писмена заявка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в която са посочени наименованията, съгласно
техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, мярката на стоките, тяхното количество, номер
и дата на договора, по който се прави съответната заявка. Във всяка заявка се вписва пореден
номер и дата на заявяване, и се подписва от определеното от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ длъжностно лице.
Заявките се изпращат писмено по факс или по електронен път от страна на упълномощен
представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съгласно чл.42 до представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, който
следва да осигури възможност за приемане на заявки всеки работен ден от 08:00 часа до 16:30
часа.
(2) Срокът за изпълнение на доставката по всяка заявка е до 24 (двадесет и четири) часа
от момента на получаване на заявката от Изпълнителя, като за момент на получаване на заявката
от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се приема часът на полученото потвърждение за получаване на факса или еmail. При доставката всяка партида се проверява за комплектността на заявените артикули и се
подписва приемно – предавателен протокол.
(3) Всеки от артикулите следва да имат нанесена „СЕ“ маркировка, да имат нанесен
идентификационен номер на нотифицирания орган, когато съответната процедура за оценяване
на съответствието изисква нанасянето му, да са с четлива маркировка за дата на производство,
срок на годност, партиден номер, върху изделието, върху опаковката му и в инструкцията за
употреба да са нанесени данните, посочени в чл. 16 от ЗМИ.
(4) Към датата на приемо-предавателния протокол, срокът на годност на стоките, предмет
на настоящия договор, следва да бъде не по-малък от 80 % от указания върху опаковката.
(5) За дата на доставяне се счита датата, на която стоките са пристигнали при крайния
получател, съгласно приемо-предавателния протокол.
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
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Чл. 8. Изброяването на конкретни права и задължения на Страните в този раздел от
Договора е неизчерпателно и не засяга действието на други клаузи от Договора или от
приложимото право, предвиждащи права и/или задължения на която и да е от Страните.
Чл.9. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
1. да доставя заявените по всяка писмена заявка стоки в договорения срок, съответни на
договорените наименования, мярка, каталожни номера и производители, посочени в Приложение
№ 1;
2. при поискване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да предаде стоките, придружени с партидни
сертификати;
3. да предаде стоките на мястото на доставяне.
4. да извършва доставките със собствен транспорт и за своя сметка;
5. да състави и подпише фактура и приемо-предавателен протокол, съгласно раздел Х от
настоящия договор при всяка доставка;
6. да представи гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 % от общата му
стойност, посочена в чл.2, ал.1 от договора.
7. да не наема други подизпълнители, освен посочените в офертата му и заявили съгласие
за участие при изпълнение на поръчката.
8.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за качественото и в срок изпълнение на
дейностите, за които е ангажирал подизпълнители.
9. да сключи договор за подизпълнение с посочения в офертата му подизпълнител, в срок
от 2 /два/ дни от сключване на настоящия договор и да представи копие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в
3-дневен срок. /в случаите на ползване на подизпълнител/
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1. да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за осъществяване на доставката.
2. да иска приемане на доставката чрез определено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ лице.
3. да получи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съответното възнаграждение, съгласно раздел III от
настоящия договор.
Чл.10. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
1. да получи пълно, точно и качествено изпълнение на предмета на договора;
2. да откаже да приеме доставената стока, в случай, че не съответства на изискванията по
чл.1, зададени в техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ – неразделна част от договора.
3. да осъществява контрол по изпълнението на договорните задължения от страна на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (относно качество, стадий на изпълнение и др.) във всеки един момент от
срока на договора, без с действията си да пречи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
4. да предявява рекламации на доставената стока веднага след установяване на липси
и/или констатирани явни или скрити дефекти, установени с констативен протокол от Комисия, в
състав от по един представител на двете страни;
5. да получи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ липсващите или заменени дефектни артикули, в срок от
24 /двадесет и четири/ часа;
6. при промяна технологията на работа на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, същият да не заяви цялото
количество от различните видове артикули;
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7. да заяви допълнително количество от даден артикул, над обявеното в списъка към
обособената позиция, като общата стойност на всички заявени артикули не надхвърля стойността
на договора;
8. да прекрати договора с 10 – дневно писмено предизвестие, при неизпълнение на
поетите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ задължения.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
1. да подава до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ заявка за необходимите количества и вид артикули, чрез
служител на УМБАЛ „Св.Екатерина“ ЕАД, посочен в чл.33 от настоящия договор;
2. да заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок стойността на извършените доставки при
условията и в сроковете, определени с настоящия договор.
3. да приеме доставените стоки, чрез представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като същите се
преброяват и сверяват с писмената заявка, за което се изготвя и подписва приемно –
предавателен протокол;
4. да посочи, при подписване на настоящия договор, отговорното лице за контакт и
точните адреси за доставка, както и при всяка конкретна доставка, в случай на промяна на някой
от адресите.
VI. ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА СТОКИТЕ
Чл.11. (1) Предаването и приемането на стоките се осъществява от определени
представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя /в случаите на
ползване на подизпълнител/.
(2) При изпълнение на съответната заявка длъжностно лице, определено от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, съставя приемо-предавателен протокол в два/три екземпляра - по един за
всяка от страните по договора, и подписва двата/трите екземпляра от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
В протокола се вписват: поредния номер и датата на заявката, номера и датата на договора, номер
и дата на издадената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ фактура (когато тя е издадена в деня на доставката),
наименованията и количествата на медицинските изделия и принадлежности по смисъла на ЗМИ,
и партидните им номера по конкретната доставка.
(3) Заявените стоки се приемат от длъжностно лице, определено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в
присъствието на упълномощени представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ/и подизпълнителя, които
подписват двата/трита екземпляра на приемо-предавателния протокол в момента на доставката
на заявените стоки и вписва деня и часа на доставката.
(4) Стоките трябва да бъдат транспортирани, съгласно установените за това ред и условия,
и същите следва да са опаковани в опаковки, които ги запазват от всякакви повреди по време на
транспортирането им.
(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за вреди, произлезли от неправилна или
недостатъчна опаковка или неправилна, или недостатъчна маркировка.
VIІ. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕТОЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ, РЕКЛАМАЦИИ
Чл.12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да предявява рекламации пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
1. за явни недостатъци:
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а) при доставяне на стоки не от договорения вид, търговско наименование, мярка,
каталожен номер и производител, посочени в Приложение № 1 към настоящия договор,
включително и със срок на годност по-кратък от 80 % от обявения от производителя срок на
годност;
б) за неспазени условия и ред при транспортирането им;
в) за количество, което не отговаря на заявеното;
г) при нарушена цялост и опаковки;
д) при несъответствие между партидните номера на изделията, вписани в приемопредавателния протокол и фактурата, с партидните номера, вписани върху опаковките им.
2. при съмнения в качеството на медицинските изделия и принадлежности по смисъла на
ЗМИ.
3. Рекламации за явни недостатъци на стоките в случаите по т. 1., б. б. «а», «б», «в» и «г»
се правят в деня на доставката на съответната заявка, като в приемо-предавателния протокол се
вписва установения явен недостатък.
4. Рекламации за явни недостатъци на стоките в случаите по т. 1, б. «д» се правят в срок
до 3 работни дни от деня на съответната доставка, с констативен протокол, съставен и подписан
от длъжностно лице, определено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(2) Рекламации за явни недостатъци на стоките могат да се правят и в срок до 3 дни,
следващ деня, в който е възникнала необходимостта от употребата на медицинското изделие и
принадлежност по смисъла на ЗМИ, с констативен протокол, съставен и подписан от длъжностно
лице, определено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(3) В случаите по т. 3 и т. 4 длъжностното лице, определено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, е
длъжно да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за установените явни недостатъци като изпрати
копие от констативния протокол.
(4) В констативния протокол се вписва номера и датата на договора, номера и датата на
фактурата за съответната доставка, точното наименование и количество на рекламираните стоки
с техния партиден номер, основанието за рекламация и конкретното искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(5) При рекламация за явни недостатъци ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в срок до 24 часа от
получаване на констативния протокол и/или приемо-предавателния протокол да достави за своя
сметка договорените стоки на мястото на доставяне.
Чл.13. (1) При съмнение в качеството на медицинските изделия и принадлежности по
смисъла на ЗМИ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен незабавно писмено да уведоми ИАЛ и
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като посочи конкретните причини, довели до съмнение в качеството на
изделието, неговото наименование, количество и партиден номер.
(2) В срок до 24 часа от получаването на писменото уведомление по предходната т. 12.6.1.
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да достави други стоки от същия вид с необходимото качество.
(3) Медицинските изделия, за които е направено писмено уведомление по т. 12.6.1, остават
на съхранение при ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, който е длъжен да ги пази с грижата на добър стопанин и
да предостави достъп до тях на контролните органи на ИАЛ за вземане на проби за изпитване,
съгласно Наредба № 7/2008 г. за условията и реда за вземане на образци и проби от медицински
изделия за изпитване.
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VІII. ОТГОВОРНОСТИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ, НЕУСТОЙКИ
Чл.14. (1) При неизпълнение на задължението си за плащане в договорените срокове по
настоящия договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи обезщетение в размер на законната лихва от деня
на забавата.
Чл.15. (1) При частично изпълнение в срока за изпълнение на получена заявка,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 10 (десет) % върху стойността на неизпълненото
от заявените количества. Базата за изчисляване на неустойката е стойността с вкл. ДДС на
неизпълненото. В случай на невъзможност на изпълнение на заявените количества,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено в срок от 24 часа от часа на
получаване на заявката по факса или e-mail.
(2) За забавено изпълнение на задълженията си по получена заявка, продължило до 7
/седем/ календарни дни, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 10 (десет) % на ден
върху стойността на неизпълненото в договорените срокове. Неустойката се начислява от деня,
следващ деня на получаване по факса или е-mail на писмената заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, а
неизпълнението се брои в календарни дни. Базата за изчисляване на неустойката е стойността с
вклчено ДДС на неизпълненото.
(3) При неизпълнение на договора, продължило 7 /седем/ или повече календарни дни,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 15 (петнадесет) процента на ден от стойността
на неизпълненото с вкл. ДДС. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ писмено уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, дали има
интерес от изпълнението или не на конкретните стоки по конкретната заявка. Когато
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма интерес от изпълнение след 7-ия ден, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи
неустойка в размер на 5 /пет/ пъти на стойността на неизпълнението. Базата за изчисляване на
неустойката е стойността с включено ДДС на неизпълненото.
(4) При неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по Раздел VII се прилагат
разпоредбите на ал.1 и 2.
Чл.16. (1) Плащането на договорените и дължими неустойки се извършва чрез
прихващане на насрещни парични задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(2) За извършване на прихващането ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прави писмено изявление до
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Двете насрещни задължения се смятат за погасени до размера на по-малкото
от тях от деня, в който прихващането е могло да се извърши.
(3) Когато в случаите по ал.1 сумите не са достатъчни ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ превежда
остатъка от дължимите неустойки в определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок и по посочена от него
банкова сметка.
Чл.17. (1) Ако договорените и дължими неустойки не могат да бъдат издължени по реда
на прихващането или не бъдат доброволно изплатени, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа част или
цялата гаранция за изпълнение на договора.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право и на обезщетение за претърпените вреди и пропуснати
ползи, когато те надхвърлят размера на договорената неустойка.
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IХ. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
Чл.18. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди и
пропуснати ползи, в случай че последните са причинени от форсмажорни обстоятелства.
Чл.19. В случай че страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора, е
била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила.
Чл.20. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички
действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби,
както и да уведоми писмено другата страна в срок 2 (два) дни от настъпването на непреодолимата
сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди, в размера посочен
в чл. 15, ал. 1 от настоящия договор.
Чл.21. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с
тях насрещни задължения се спира.
Чл.22. „Форсмажорни обстоятелства" са обстоятелствата, включително от извънреден
характер, възникнали след сключването на договора, независимо от волята на страните, които не
са могли да бъдат предвидени и правят невъзможно изпълнението при договорените условия.
Х. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Размер и форми на Гаранция за изпълнение
Чл.23. (1) Изпълнението на договора се обезпечава с представена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Гаранция за изпълнение в размер на ………… (…………) лева, представляващи 5 % (три
процента) от Цената по чл. 2, ал.1 от настоящия договор. Изпълнителят представя документи
за внесени гаранции за изпълнение на Договора, към датата на сключването му.
(2) Форма на гаранциите: Изпълнителят избира формата на гаранцията измежду една от
следните:
1. парична сума внесена по банковата сметка на Възложителя;
2. банкова гаранция; или
3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на
Изпълнителя.
Срок на валидност/срок на задържане
Чл.24. (1) Гаранцията за изпълнение е със срок на валидност за целия срок на договора,
считано от датата на подписване на същият, като гаранцията се освобождава до 30 (тридесет)
дни след изтичане на срока на договора или неговото изпълнение.
(2) В случай че за банката/застрахователното дружество [оставя се приложимото],
издала/о Гаранцията за изпълнение, бъде постановено решение за обявяване в
неплатежоспособност/свръхзадлъжнялост/, несъстоятелност и/или й/му бъде отнет лиценза
и/или откаже да заплати предявената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума в 7 дневен срок,
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ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да представи в срок до
5 (пет) работни дни от съответното искане, заместваща Гаранция за изпълнение от друга
банка/застрахователна институция, издадена при условията на Договора, или да предостави
парична сума. [В случай че Гаранцията за изпълнение е под формата на банкова гаранция или
застраховка.]
Условия и ред за предоставяне на Гаранцията за изпълнение
Чл.25. (1) Когато Гаранцията се представя във вид на парична сума, тя се внася по
следната банкова сметка на Възложителя:
Банка: „Интернешънъл Асет Банк“ АД,
IBAN: BG45IABG81231000185400,
BIC: IABGBGSF
Всички банкови разходи, свързани с преводите на сумата са за сметка на Изпълнителя;
(2) Когато Гаранцията за изпълнение се представя във формата на банкова гаранция, при
подписването на Договора 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
одобрена от/съгласувана с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 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 издадена от обслужващата банка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ [банка или клон на
чуждестранна банка, които разполагат с валидно разрешение за извършване на банкова дейност
на територията на Република България, предварително одобрена от/съгласувана с
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и
3. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора, плюс 30 (тридесет)
дни след прекратяването на Договора, като при необходимост срокът на валидност на банковата
гаранция се удължава или се издава нова.
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.
(3) Когато Гаранцията за изпълнение се представя във формата на застраховка, при
подписването на Договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален
екземпляр на застрахователна полица, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ /в която
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е посочен като трето ползващо се лице (бенефициер), която трябва да
отговаря на следните изисквания:
1. да обезпечава изпълнението на този Договор чрез покритие на отговорността на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
2. да бъде издадена от застраховател или клон на чуждестранен застраховател, които
разполагат с валиден лиценз за извършване на застрахователна дейност на територията на
Република България, предварително одобрен от/съгласуван с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; и
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3. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора, плюс 30 (тридесет)
дни след прекратяването на Договора.
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.
(4) Непредставянето от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на Гаранцията за изпълнение при подписване на
Договора е основание ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ да не сключи Договора.
Условия и ред за усвояване на Гаранцията за изпълнение
Чл.26. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои изцяло или частично Гаранцията за
изпълнение в случай на неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по Договора.
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои такава част, каквато съответства на неизпълнението,
включително може да удържа суми от Гаранцията за начислени лихви, за неустойки и/или
обезщетения.
(2) При едностранно прекратяване на Договора от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по вина на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, Гаранцията за изпълнение се усвоява изцяло като обезщетение за
прекратяване на Договора.
(3) Усвояването на суми по Гаранцията за изпълнение не лишава ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от
правото да търси обезщетение за вреди, надвишаващи получената сума по Гаранцията за
изпълнение.
Условия за освобождаване на гаранцията
Чл.27. (1) В срок от 30 (тридесет) дни след изтичане срокът на договора, и при липса на
възражения/претенции на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по отношение на доставките, той освобождава
Гаранцията за изпълнение в пълен размер, без да дължи лихви за периода, през който му е била
предоставена Гаранцията за изпълнение.
(2) Ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има възражения/претенции към качеството или пълнотата на
изпълнението, той задържа пълния размер на Гаранцията за изпълнение до отстраняване
на недостатъците или доставка на съответните артикули, което се удостоверява с констативен
протокол, подписан между Страните.
Ред за освобождаване на гаранцията
Чл.28. (1) Освобождаването на Гаранцията за изпълнение по чл. 25, ал. 1 се извършва,
като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възстанови по сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ сума, на внесената
Гаранцията за изпълнение. [Текстът е приложим, когато Гаранцията за изпълнение е
предоставена под формата на парична сума, преведена по сметка на Възложителя.]
(2) Когато гаранцията е под формата на банкова гаранция/застраховка, Освобождаването
на Гаранцията по чл. 25, ал. 2 и ал. 3, се извършва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез връщане на
оригинала на съответната гаранция. [Текстът е приложим, когато Гаранцията за изпълнение е
предоставена под формата на банкова гаранция или застраховка.]
Чл.29. (1) Гаранцията за изпълнение не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в
процеса на изпълнение на Договора е възникнал спор между Страните във връзка с
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изпълнение/неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за
решаване пред съответната юрисдикция. При решаване на спора в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ той
може да усвои Гаранцията за изпълнение.
(2) Ако спорът е решен в полза на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава
гаранцията в срок до 30 дни от узнаване на съдебния акт, без да дължи лихви или неустойки.
ХI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл.30. Настоящият договор се прекратява:
1. С изтичане на уговорения срок;
2. При изчерпване на финансовия ресурс по чл. 2, ал. 1;
3. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;
4. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора, след 10
– дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна. В срока на предизвестието
на неизправната страна се дава възможност за доброволно изпълнение на задължението.
5. Едностранно от всяка от страните с едномесечно писмено предизвестие до другата
странна.
Чл.31. Настоящият договор се прекратява автоматично, без предизвестие, с настъпване на
някое от следните обстоятелства:
1. Прекратяване на юридическите лица;
2. При настъпване на някое от основанията по чл.73 от ППЗОП.
3. По причини, независещи от страните по договора, които не са могли да бъдат
предвидени. В този случай страните подписват двустранен споразумителен протокол за уреждане
на финансовите им взаимоотношения към момента на прекратяването.
4. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯ използва подизпълнител, без да е декларирал това в
офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му.
ХII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.32. (1) Кореспонденцията между страните по повод настоящия договор следва да
бъде в писмена форма и се счита за валидна, когато е изпратена по пощата (с обратна разписка),
по факс, електронна поща или предадена чрез куриер срещу подпис на приемащата страна, на
следните адреси:
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: гр. София 1431, бул. „П. Славейков“ № 52А,
Тел: 02/91 59 696, e-mail: nparvanova@uhsek.com
ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: ……………………………………
факс …………, e-mail …………………………….
(2) Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този договор, са
валидни, ако са направени в писмена форма и са подписани от определените длъжностни лица от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.За дата на съобщението се смята:
а) датата на предаването – при ръчно предаване на съобщението;
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б) датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата;
в) датата на приемането – при изпращане по телефакс или e-mail .
(3) При промяна на някое от обстоятелствата от предходната алинея, страната е длъжна
да уведоми другата в 3- дневен срок от настъпване на промяната.
(4) Когато някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за новия си адрес
другата страна, съобщенията ще се считат за надлежно връчени и когато са изпратени на стария
адрес.
Чл.33. За контакт и контрол по изпълнение задълженията по настоящия договор, страни
посочват следните свои представители:
За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: маг. фарм. Н. Първанова – управител „Болнична аптека“
За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: ………………………………………………………
Чл.34.(1) Всяка от страните по настоящия договор е длъжна да пази в тайна всяка
конфиденциална информация, особено служебните и професионалните тайни, които е узнала във
връзка с работата си по този договор, независимо дали тази информация касае директно страната
или тя му е била разкрита от трети лица. Това задължение остава в сила независимо дали
конфиденциалната информацията е свързана с предоставените услуги по настоящия договор.
(2) Служебните и професионалните тайни са факти, които всяка от страните желае да
запази конфиденциални. Те включват в частност нововъведения на съществуващи или бъдещи
продукти или услуги, които страната продава или използва, както и данни и информации,
свързани в цялост със стопанските дейности, като: продажби, разходи, печалби, ценообразуване,
бизнес организация, база данни за доставчици и клиенти и др. подобни данни, които не следва да
бъдат считани като информация за общо ползване.
(3) Задълженията за поддържане на конфиденциалност, съдържащи се в този договор,
остават в сила 24 /двадесет и четири/ месеца след прекратяването на договора.
(4) За всяко отклонение от задълженията за поддържане на конфиденциалност страната
трябва да получи предварително писмено разрешение от другата страна.
(5) В случай на нарушаване на изискванията за конфиденциалност, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 25 % (двадесет и пет на сто) от стойността на
договора посочена в чл.2, ал.1.
Чл.35. Страните се договарят всички спорове, породени от този договор или отнасящи се
до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото изпълнение, тълкуване,
недействителност, неизпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в
договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани
по споразумение между страните. При непостигане на съгласие между страните, спора ще бъде
отнесен за решаване към компетентния съд в Република България.
Чл.36. Настоящият Договор може да бъде изменян с допълнително споразумение, при
условията на чл. 116.
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Чл.37. За всички неуредени в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на
действащото българско законодателство.
Чл.38. Страните нямат право да прехвърлят правата и задълженията си, произтичащи от
този договор, на трета страна.
Настоящият договор се сключи в два еднообразни екземпляра – един за Възложителя и
един за Изпълнителя. Приложенията към настоящия договор са неделима част от него:
1. Технически изисквания на Възложителя – за обособената позиция;
2. Техническо предложение на Изпълнителя – за обособената позиция;
3. Ценово предложение на Изпълнителя – за обособената позиция;

ДОГОВАРЯЩИ СЕ СТРАНИ:
ИЗПЪЛНИТЕЛ: ………………

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ...........................
проф. д-р Г. Начев, д. м. н.
Изпълнителен директор
УМБАЛ „Св. Екатерина“ ЕАД
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