
ДОГОВОР 

N2 ••••• !.. ........ ! .. !l!l. .. 4J..J!P:/ dr. 

Днес 09.02.2017 г. в гр . Стара Загора между ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА 

МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ-СТАРА ЗАГОРА, със седалище и адрес на 

управление: гр. Ст. Загора, бул. "Руски" N262, Булстат 123004119, 
представляван от д-р Маргарита Павлова- Директор, наричано по-долу 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна 

и "Асорт 95" ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Стара 

Загора, ЕИК 833172467, идентификационен номер по ДДС BG833172467, 
представлявано от Георги Димитров Петров, - управител, определено за 

изпълнител след проведена процедура за възлагане на обществена поръчка 

N2 00223 2016 0002, наричано по-долу за краткост ИЗПЪJПП1ТЕЛ, от друга 
страна, 

се сключи настоящият договор за възлагане на обществена поръчка, 

наричан по-долу за краткост "Договор", с предмет: "ТЕКУЩ РЕМОНТ И 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ на санитарните автомобили на 

ЦСМП-Стара Загора, посочени по марка и брой в техническата 

спецификация, включително доставка на необходимите резервни 

части и извършване на ремонтни услуги през 2017г." 

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА: 
1. БЪЗЛОЖИТЕЛЯ възлага, а ИЗПЪJПП1ТЕЛЯ приема да 

извърши срещу заплащане текущ ремонт и техническо обслужване на 

санитарните автомобили на ЦСМП-Стара Загора, посочени по марка и 

брой в Приложение N2 1 към настоящия договор, с прогнозна стойност 

85000лв. без ДДС, съобразно обявлението. 

11. ЦЕНИ И НА ЧИН НА ПЛАШАНЕ 
2. Възложителят се задължава да заплати на Изпълнителя 

възнаграждение за извършения текущ ремонт и техническо обслужване 

съобразно ценовото предложение на Изпълнителя за цена на резервни 

части и сервизни операции в откритата процедура за възлагане на 

обществена поръчка, посочени в Приложение N22 към настоящия договор. 

3. Вложените при ремонта и техническата поддръжка резервни части 
се заплащат от Възложителя съобразно цената, посочена в документа за 

закупуването им от Възложителя, но не по-висока от цената, посочена в 

Приложение N22. 
4. Възложителят заплаща на Изпълнителя дължимото 

възнаграждение ежемесечно, въз основа на фактура, издадена от 

Изпълнителя в края на текущия месец за извършените сервизни операции. 

5. Възложителят заплаща на Изпълнителя дължимото 

възнаграждение по банков път в срок до 60 /шестдесет/ дни от получаване 
на фактурата /чл.3, ал.5 от ЗЛЗ/ по следната банкова сметка на 

Изпълнителя : 



BIC: STSAВGSF 
IBAN: BG81STSA93000008858030 
БАНКА: ДСК- Стара Загора 

6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоУiява писмено ВЪЗЛО)J{ИТЕЛЯ 
за всички последващи промени по т. 5 в срок от 2 /два/дни, считано от 

момента на промяната. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми 

ВЪЗЛО)КИТЕЛЯ в този срок, счита се, че плащанията са надлежно 

извършени. 

7. Договорената цена е окончателна и не подлежи на актуализация за 
срока на настоящия договор, освен в случаите на чл.116 от ЗОП. 

8. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за 

подизпълнение, БЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, 

след като бъдат представени доказателства, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е заплатил 

на подизпълнителя/подизпълнителите за изпълнените от тях работи, които са 

приети по реда на т.31 . 

111. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

9. Договорът влиза в сила от датата на подписването му и има сила до 
3 1.1 2.2017 г. 

1 О. Мястото на изпълнение на услугата е автосервизът на Изпълнителя в 

гр . Стара Загора, бул . Никола Петков 20. 

IV. ПР АВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТР АНИТЕ: 
11. Изпълнителят се задължава да извърши ремонта качествено с оглед 

специалния режим на движение на автомобилите и нормалното 

функциониране на същите с резервни части , осигурени от него и с предимство 

пред останалите клиенти на Изпълнителя, в ср01~ експресно или до 24 
/двадесет и четири/ часа, при сложност на ремонта - до 3 (три) дни от 
доставката на автомобила в базата на изпълнителя. 

12. Доставянето на автомобилите в посочената в настоящия договор 
ремонтна база се извършва за сметка на Възложителя, както и връщането на 

автомобила при последния. 

13. При доставяне на автомобилите в ремонтната база на Изпълнителя 
се подписва двустранен приемо-предавателен протокол /поръчка/, в който се 

отразяват ремонтно-възстановителните операции и състоянието на 

автомобила към датата на поръчката. 

14. Изпълнителят гарантира нормално функциониране на 

стремонтираните възли и агрегати на автомобила за срок ОТ 6 /ШЕСТ/ 
МЕСЕЦА, считано от датата на приемо-предавателния протокол след 

приключване на ремонта. 

15. Изпълнителят се задължава да отстрани за своя сметка дефектите по 
извършения ремонт, установени в гаранционния срок, освен ако същите се 



дължат на неправилна техническа експлоатация на автомобила. В този случай 

отстраняването на дефектите е за сметка на Възложителя. 

16. При авария на автомобила, настъпила в гаранционния срок, 

Възложителя се задължава да спре незабавно експлоатацията на същия и да 

уведоми писмено Изпълнителя за това. Ако експлоатацията на автомобила е 

продължила- Изпълнителя се освобождава от задължението си по т.7, изр.l 

от договора и от отговорност за настъпили вредни последици. 

1 7. Изпълнителят се задължава да уведомява Възложителя при 

поискване от негова страна за хода на ремонта. 

18. Възложителят има право да задържи съответна част от гаранцията за 
изпълнение при неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на клаузи от 

договора и да получи неустойка в договорения размер, както и да прави 

рекламации при установяване на некачествена работа, която не е в 

съответствие с техническата спецификация и с техническото предложение на 

изпълнитЕля. 

19. Възложителят има право да изисква от ИЗПЪЛRИТЕЛЯ да сключи и 
да му представи договори за подизпълнение с посочените в офертата му 

подизпълнители. 

20. БЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен: 
- Да заплати на ИЗПЪШIИТЕЛЯ възнаграждение в размер, при условия и 

в срокове съгласно настоящия договор. 

- да не разпространява под каквато и да е форма всяка предоставена му от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информация, имаща характер на търговска тайна и изрично 

упомената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ като такава в представената от него оферта. 

21. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 
- да получи уговореното възнаграждение при условията и в сроковете, 

посочени в настоящия договор . 

- да иска от БЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за осъществяване 
на работата по договора, включително предоставяне на нужната информация 

и документи за изпълнение на договора. 

22. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен: 
да изпълни поръчката качествено в съответствие с предложеното в 

офертата му, включително техническото предложение, което е неразделна 

част от настоящия договор. 

- да не предоставя документи и информация на трети лица относно 

изпълнението на поръчката, както и да не използва информация, станала му 

известна при изпълнение на задълженията му по настоящия договор. 

- да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата 
му подизпълнители в срок от 5 /пет/ дни от сключване на настоящия договор и 
да предостави оригинален екземпляр на ВЪЗЛО)КИТЕЛЯ в 3-дневен срок. 

V. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗ ПЪЛНЕНИЕ 
23. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира изпълнението на произтичащите от 

настоящия договор свои задължения с гаранция за ,цобро изпълнение в размер 



на 4250лв. (четири хиляди двеста и петдесет лева/, представляващи 5% от 
неговата обща стойност, без ДДС. 

24. БЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа и се удовлетворява от гаранцията, когато 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ системно не изпълнява някое от задълженията си по 

договора, както и когато прекъсне или забави изпълнението на задълженията 

си по договора с повече от 5/пет/ дни. 

25. ВЪЗЛО)КИТЕЛЯТ има nраво да усвои сумата от гаранцията, без 
това да го лишава от правото да тьрси обезщетение за претьрпени вреди. 

26. При липса на възражения по изпълнението на договора 

БЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията по в срок от 20/двадесет/ дни след 

приключване на изпълнението, без да дължи лихви за периода, през който 

средствата законно са престояли при него. 

27. БЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа 5%(пет процента/ от гаранцията за 

изпълнение за обезпечаване задължението на изпълнителя за отстраняване на 

дефекти, проявили се в гаранционните срокове. 

28. 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 

ВЪЗЛО)КИТЕЛЯ той може да пристъпи към усвояване на гаранцията за 

изпълнение. 

VI. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛЯЕНИЕТО 
29. След извършване на необходимия ремонт се подписва двустранен 

приемно-предавателен протокол, в който Възложителя отразява всички 

забележки и възражения по извършения ремонт. След приемането на 

автомобила с двустранния протокол Възложителя не може да прави 

възражения по ремонта, освен такива, които са свързани с дефекти на 

ремонта, проявили се в договорения гаранционен срок. 

30. Приемането на извършената работа по т. 1 се извършва от 

определени от страна на ВЪЗЛО:ЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лица. 

31. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за 

подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от БЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя. 

VII. НЕУСТОЙКИ 
32. В случай на забавяне при изпълнението на работата по договора 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на БЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 3% за 
всеки просрочен ден, но не повече от 15% (петнадесет/ процента от 

прогнозиата стойността на обществената поръчка. 

33. Изплащането на неустойката не лишава изправната страна от 
правото да търси реално изпълнение и обезщетение за претърпени вреди. 

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 



34. Настоящият договор се прекратява при наличието на някой от 

следните случаи: 

- По взаимно съгласие. В този случай никоя от страните не дължи на 
другата обезщетение. 

- С изтичане на срока. 

- При отнемане на лиценза за търговия с електрическа енергия и/или за 
дейността "координатор на балансираща група". 

- При прекратяване на юридическото лице ИЗПЪЛНИТЕЛ. 

- При влязло в сила решение за обявяване в несъстоятелност на 
изпълнитЕля. 

- По силата на съдебно или арбитражно решение. 

- При други предвидени в законодателството основания. 

- Едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с едномесечно писмено предизвестие . 

В този случай, при прекратяване на Договора по искане на 

БЪЗЛОЖИТЕЛЯ (освен по технически причини), последният заплаща 

направените до момента на прекратяване разходи , по количества 

фактически консумирана електрическа енергия от момента на последната 

издадена фактура на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

- При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по 

договора- с 10 /десет/ дневно писмено предизвестие от изправната до 
неизправната страна. 

Х. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

3 5. Страните по договора се задължават да бъдат лоялни една към друга, 
да не разпространяват информация относно финансовите си, икономически и 

други отношения, които биха засегнали интересите на всяка от тях пред трети 

лица. 

36. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с 

изпълнението на този договор и разменяни между БЪЗЛОЖИТЕЛЯ 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. 

37. 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. 

3 8. Всички спорове по този договор ще се уреждат чрез преговори 
между страните, а при нелостигане на съгласие - ще се отнасят за решаване от 
компетентния съд в Република България. 

39. За всички неуредени в този договор въпроси се прилагат 

разпоредбите на действащото законодателство. 

Неразделна част от настоящия договор са: 

1. Техническата спецификация- приложение N2 1 към настоящия договор . 

2. Ценово предложение- приложение N2 2 към настоящия договор. 



3. Техническо предложение за изпълнение на поръчката - приложение .NQ 3 

към настоящия договор. 

Настоящият договор се сключи в два еднообразни екземпляра - по един за 

изпълнитЕл: 

(имf!~r·· 
ifooJЖ 

А"АСОРТ'95" .?7' Стара Заrора 


