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Д О Г О В О Р

Днес, .2015 год. в град Враца, на основание чл. 101е, ал1 от ЗОП и

проведена процедура при условията на глава осем „а” от ЗОП за възлагане на 

обществена поръчка с обект: „Периодична изработка и доставка на ваучери за 

храна на дежурен персонал на 12 часови дежурства съгласно наредба № 11/2005 г. 

на МТСП по заявка за нуждите на ЦСМП-Враца за 2015 г.“ 

между:

1. „ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ -  ВРАЦА”, с адрес: гр. Враца, 
бул. Втори юни № 68, ЕИК 106003602, представляван от Директора Галина Лещарска, 
наричан за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ" и
2. „СОДЕКСО ПАСС БЪЛГАРИЯ” ЕООД гр. София, ЕИК 131085380, със 
седалище и адрес на управление: 1766 гр.София, ж.к. Младост 4, ул. Бизнес парк 
София, сграда 12А, етЛ, представлявано от Арно Никола Мартена, в качеството му на 
управител, тел./факс: 02 4899699, наричано за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ”,

СЕ СКЛЮЧИ НАСТОЯЩИЯТ ДОГОВОР, ПО СИЛАТА НА КОЙТО 
СТРАНИТЕ СЕ УГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

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

осигуряване на храна за дежурния персонал на ЦСМП-Враца по Наредба № 11/2005 на 
МТСП и M3, като доставя ваучери за храна с номинална стойност 2.00 лв. съгласно 
Техническата оферта - неразделна част от този договор и срещу цена, посочена в 
Ценовата оферта на изпълнителя -  неразделна част от този договор.

(2) Изпълнението на предмета по предходната алинея включва изпълнението на 
следните дейности - периодично изработване, отпечатване и доставяне на ваучери за 
храна с номинална стойност 2.00 лв. по предварителна заявка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
Прогнозната стойност на поръчката е 40000 лв. без ДДС и 48000 лв. с ДДС за 
прогнозно количество 24000 бр. ваучери.

(3) Изпълнението на поръчката включва осигуряване ползването на ваучерите 
като платежно средство в търговски обекти по смисъла на § 1, т. 4 от ДР на Наредба №7 
/2003 г. На МТСП и МФ.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да изпълни дейностите по ал. 2 в съответствие с 
изискванията на Техническата спецификация на Възложителя, Техническото и 
Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, които са неразделна част от настоящия 
договор и в сроковете по раздел II от настоящия договор.

(5) Мястото на доставка е град Враца, бул. Втори юни № 68, ЦСМП-Враца.
(6) Предаването на доставката от ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се 

удостоверява е подписването на Приемо-предавателен протокол и надлежно оформена 
фактура.

II. СРОКОВЕ ПО ДОГОВОРА
Чл. 2. (1) Срокът за изпълнение на договора започва да тече от датата на 

подписването му.



(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да доставя ваучерите в срок до 5 /пет/ работни дни, 
считано от датата на заплащане на проформа фактура.

III. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл. 3.(1) Цената за изпълнение на настоящия договор е съгласно предложено от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и прието от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Ценово предложение, а именно:
Ценовото предложение за доставка на ваучери с номинална стойност от 2.00 лв. 

е 1 440 (с думи: хиляда четиристотин и четиридесет) лв. без ДДС или 1 728 (с думи: 
хиляда седемстотин двадесет и осем) лв. с ДДС.

(2) Цената по ал. 1 съставлява цялостното възнаграждение, дължимо от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на доставката по този договор и 
включва цената за възнаграждение за изработването, отпечатването и доставянето на 
ваучерите до мястото на изпълнението.

(3) Цената по ал. 1 е окончателна и не подлежи на промяна за срока на действие 
на договора.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ потвърждава, че цената за изпълнение по договора е 
единственото възнаграждение за изпълнение на дейностите по договора.

Чл. 4. (1) Цената на ваучерите по направена заявка за съответния месец ще се 
заплаща в български лева, по банков път, авансово след представена проформа 
фактура. Ваучерите ще се получават в срок до 5 работни дни след заплащане на 
проформа фактурата.

(2) Плащанията се извършват с платежно нареждане по банкова сметка на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при:
Банка: „СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК” АД 
IBAN: BG05 ТТВВ 9400 1521 0391 57 
BIC: TTBBBG22

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл. 5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
1. да заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговорената цена в сроковете и при условията 

на настоящия договор;
2. да получава доставките в срока и на мястото, посочено в чл. 1, ал. 4 ;
3. да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимите данни, намиращи се при 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, необходими за изпълнението на договора;
4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да поръчва ваучери до края на изтичане на 

срока на договор, вкл. за отработените дежурства през месец декември.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл. 6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи цената на доставките по този 

договор в размер и срокове, съгласно чл. 2, чл. 3 и чл. 4 от Договора.
Чл. 7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
1. да изпълни предмета по чл. 1 от настоящия договор, в сроковете по чл. 2;
2. да осигури за своя сметка транспорта по доставката;
3. Отпечатаните и доставени ваучери за храна следва да могат да се ползват в 

търговските обекти в срок до 12 месеца
4. да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за проблеми, възникнали при изпълнението 

на договора и за мерките, предприети за тяхното решаване;
5. да определи длъжностно техническо лице, което ще упражнява контрол по 

изпълнение предмета на поръчката и да го съобщи на Възложителя.



VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 7. Настоящият договор се прекратява е пълно изпълнение на задълженията 

на страните по договора.
Чл. 8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може едностранно да прекрати договора е двуседмично 

писмено предизвестие, когато:
1. при започване на процедура по ликвидация на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
2. при откриване на производство по обявяване в несъстоятелност на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
3. спрямо ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се установи обстоятелство по чл. 47 от ЗОП, 

съгласно обявените условия на поръчката;
Чл. 9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали договора, с отправянето на 

писмено предизвестие до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без да предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
допълнително подходящ срок за изпълнение на съответното договорно задължение, в 
следните случаи:

1. ако е налице системно неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
2. при съществено неизпълнение на което и да е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

по този договор.
Чл. 10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право, с едномесечно писмено предизвестие, 

изпратено до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да развали договора, ако възложителят не плати 
уговореното възнаграждение в посочения в договора срок.

VII. СПОРОВЕ
Чл. 11. Всички спорове, които могат да възникнат във връзка с настоящия 

договор, по повод неговото изпълнение или тълкуване, включително споровете, 
породени или отнасящи се до неговата недействителност или прекратяване, страните 
ще уреждат доброволно и добронамерено.

Чл. 12. Ако по пътя на преговорите не може да се постигне съгласие, всички 
спорове ще се решават от съответния родовокомпетентен съд.

Неразделна част от настоящия договор са следните документи:
1. Техническо предложение
2. Ценово предложение
3. Техническа спецификация
Настоящият договор се подписа в два еднообразни оригинални екземпляра -  два 

за Възложителя и един за Изпълнителя.

Д О Г О В А Р Я Щ И

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ДИРЕКТОР НА ЦСМП -ВРАЦА 
Д-Р ГАЛИНА ЛЕЩАРСКА

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: ^
ДАНИЕЛА ГЕОРГИЕВА

ЗПЪЛНИТЕЛ:
ВИТЕЛ НА 

ЕКСО ПАСС БЪЛГАРИЯ
О НИКОЛА МАРТЕНА ,
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