
ДОГОВОР 

/ОП N!!l/ 

днес 4..cf.:..f.?. ...... 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" NQ62, Булстат 12ЗОО4119, представляван от д-р Маргарита 

Павлова- Директор, наричано по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна 

и "Български пощи" ЕАД, със седалище и адрес на управление гр. 1700 София ,ул . " 
Академик Стефан Младенов" 1, бл.З1, ЕИК 12139612З, идентификационен номер по 
fJДC ВG12139612З, представлявано от Деян Дънешки, - Главен изпълнителен 

директор чрез пълномощника си Леона Зайцева-Ангелова, определено за изпълнител 

след проведено публично състезание за възлагане на обществена поръчка 0022З-

2016-0004 наричано по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна, 
се сключи настоящият договор за възлагане на обществена поръчка, наричан по-долу 

за краткост ,,Договор", с предмет: 110ТПЕЧАТВАНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БАУЧЕРИ ЗА 

ХРАНА ПРЕЗ 2017r. НА ДЕЖУРЕН ПЕРСОНАЛ НА ЦСМП-СТАРА ЗАГОРА ПО НАРЕДБА 
N!!11/21.12.200Sr." 

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА: 

1. Възложителят възлага, а Изпълнителя приема да извършва за срок до З1.12.2017г. 
осигуряване на храна чрез ваучери за персонала на ЦСМП-Стара Загора в това число : 

1.1. Отпечатване и доставяне на ваучери по заявки на Възложителя; 
1.2. Осигуряване ползването на ваучери като платежно средство в търговските обекти 
по смисъла на чл.2, ал.2 от Наредба NQ7 от 09.07.2003 г. на МТСП и МФ (обн. ДВ 

бр . 66/25 . 07.200З г., изм . и доп. ДВ бp.SS/01.08.2010 г.), които обекти са подробно 

описани в Приложение NQl към настоящия договор, представляващо неразделна 

част от него. 

11 . ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ: 

2. Възложителят заплаща на Изпълнителя по банков път номиналната стойност на 
доставените ваучери и възнаграждение за отпечатването и доставянето им в размер 

на 220.00 лв. 

З. Възложителят няма ангажименти към финансовите взаимоотношения между 

Изпълнителя и търговските обекти, в които са използвани ваучерите. 

4. Плащанията се извършват по сметка IBAN BG17CECB9790104298100B 
BIC CECBBGSF 

и сметка "ваучери за храна" IBAN BG72CECB97901042981008 
BIC CECBBGSF 

5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички 

последващи промени пот. 4 в срок от 2 /два/дни, считано от момента на промяната. В 

случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, счита се, че 
плащанията са надлежно извършени. 

6. Договореното възнаграждение за отпечатването и доставянето на ваучерите е 
окончателно и не подлежи на актуализация за срока на настоящия договор. 

7. Договореното възнаграждение за отпечатването и доставянето на ваучерите се 



заплаща както следва: пропорционално на номиналната стойност, въз основа на 
договореното възнаграждение в общ размер на 220,00лв. без ДДС, заедно със 

заплащането на номиналната стойност. 
8. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, 
възЛОЖИТЕЛЯТ 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.25. 

111. СРОК И МЯСТО НА И3ПЪЛНЕНИЕ: 

9. Договорът влиза в сила от датата на подписването му и има сила до 31.12.2017г. 
10. Мястото на изпълнение на услугата е управлението на Възложителя в гр. Стара 

Загора, бул. "Руски" NQ62. 

IV.ПPABA И 3дДЪЛЖЕНИЯ: 

11. Изпълнителят се задължава да отпечатва и доставя заявените от Възложителя 
количества ваучери в срок до 3 /три/ работни дни, считано от датата на получаване на 
писмена заявка на факс ОЗ263З262 или имейл voucher@bgpost.bg 
12. Изпълнителят се задължава отпечатаните и доставени ваучери да са с номинална 
стойност 2лв., съобразно заявката на Възложителя. Видът и формата им следва да 

отговарят на изискванията, посочени Наредба NQ7 от 09.07.200З г. (обн. ДВ 

бр.66/25.07.2003 г., изм. и доп. ДВ бр.58/01.08.2010 г.). 
Върху ваучерите следва да бъде изрично отбелязано, че са за хранителни 

продукти. 

13. Възложителят няма задължение за минимално общо количество (в рамките на 
действие на договора) на заявени за доставка ваучери. 

14. Възложителят няма задължение да приема или заплаща ваучери, които са 

отпечатани и доставени без негова заявка. 

6. Изпълнителят е длъжен да осигури ползването на ваучерите като платежно 

средство в търговските обекти по Приложение NQ1. 
15. В случай, че някой от търговските обекти по Приложение NQ1 прекрати дейноспа 
си или по друга причина преустанови признаването на ваучерите като платежно 

средство, Изпълнителят е длъжен да го замени с друг търговски обект в двуседмичен 

срок в същото населено място. 

16. Всяка отделна заявка на Възложителя следва да бъде изпълнена с еднократна 
доставка от страна на Изпълнителя. Ако Изпълнителя изпълни заявената доставка на 

части, той поема за своя сметка транспортните и други доставни разходи. 

17. Отпечатаните и доставени ваучери следва да могат да се ползват в срок до 
31.12.2017г. 

18. Финансовите отношения, произтичащи от този договор, се регулират от 

записаните в договора правила и след изтичане на неговия срок на действие. 

V.ГАРАНЦИЯ 3А И3ПЪЛНЕНИЕ: 

19. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира изпълнението на произтичащите от настоящия договор 
свои задължения с гаранция за добро изпълнение в размер на 2800лв. (две хиляди и 

осемстотин лева/, представляващи 4% от неговата обща стойност, без ДДС. 



20. възЛОЖИТЕЛЯТ задържа и се удовлетворява от гаранцията, когато 
ИЗ ПЪЛНИТЕЛЯТ 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. 
21. възлОЖИТЕЛЯТ има право да усвои сумата от гаранцията, без това да го лишава 

от правото да търси обезщетение за претърпени вреди. 

22. При липса на възражения по изпълнението на договора въЗЛОЖИТЕЛЯТ 
освобождава гаранцията за изпълнение в срок от 20/двадесет/ дни след приключване 

на изпълнението, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са 

престояли при него. 

2З. 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. 

Vt. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 
24. Приемането на доставените ваучери се извършва в мястото на изпълнение 

съгласно настоящия договор от определено от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ лице, което 

подписва документите удостоверяващи изпълнението на заявката за доставка на 

ваучери. 

25. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, работата 
на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и 

подизпълнителя. 

V\1. НЕУСТОЙКИ: 
26. В случай на забавяне при изпълнението на доставката по договора 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер наЗ% за всеки 

просрочен ден, но не повече от 15% 
/петнадесет/ процента от номиналната прогнозна стойност на ваучерите по 
обявлението за обществената поръчка. 

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

V\11. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 
28. Настоящият договор се прекратява: 

- с изтичане на срока на договора 

-по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма; 

- при виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора- с 

10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна; 

- когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената 

поръчка - предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не 

е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено 
уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата. 

29. БЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато 
ИЗ ПЪЛ Н ИТЕЛЯТ: 

- не отстрани в разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирани в 
гаранционния срок недостатъци; 



- използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва 

подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му; 
- бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност 

или ликвидация. 

IX. подизпълнители (когато е приложимо, ако не се предвиждат 
подизпълнители, този раздел не се вписва в договора) 

ЗО. (1) Изпълнителят сключва договор за подизпълнение с подизпълнителите, 

посочени в офертата. 

(2) В срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или на 
допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител, 

изпълнителят изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на 

възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. ЗО, ал.1 и 

чл.31. 

31. (1) Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор 
съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице 

основания за отстраняване от процедурата. 

(2) Възложителят изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на 

условията по ал.1. 

32. (1) Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да 
бъде предадена като отделен обект на изпълнителя или на възложителя, 

възложителят заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя. 

(2)Разплащанията по ал.1 се осъществяват въз основа на искане, отправено от 

подизпълнителя до възложителя чрез изпълнителя, който е длъжен да го предостави 

на възложителя в 15-дневен срок от получаването му. 

(З) Към искането по ал.2 изпълнителят предоставя становище, от което да е видно 

дали оспорва плащанията или част от тях като недължими. 

(4) Възложителят има право да откаже плащане по ал.1, когато искането за 
плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа. 

ЗЗ.Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за 

изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя. 

34.3амяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за 

обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако 

са изпълнени едновременно следните условия: 

т.1. за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в 

процедурата; 

т.2. новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял 

предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на 

дейностите, които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента 
дейности. 

35. При замяна или включване на подизпълнител изпълнителят представя на 



възложителя всички документи, които доказват изпълнението на условията по чл. 33. 

36. Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, 
които са включени в предмета на договора за подизпълнение. 

Х. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

37. Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по 
изключение, при условията на чл.116 от Закона за обществените поръчки. 

38. 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. 

39. 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. 

40. 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. 

41. За всички неуредени в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на 
действащото законодателство. 

Неразделна част от настоящия договор са: 

1. Техническата спецификация- приложение NQ 1 към настоящия договор. 
2. Ценово предложение- приложение NQ 2 към настоящия договор. 
3. 3. Техническо предложение за изпълнение на поръчката- приложение NQ 3 към 

настоящия договор. 

Настоящият дога Oi\) се сключи в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от 
страните. 

И3ПЪЛНИТЕЛ: 

.· 


