ДОГОВОР
Днес, 27.09.2017 г. в гр.Кюстендил, между
МБАЛ ”Д-р Никола Василиев” АД, гр.Кюстендил, представлявано от
изпълнителният директор АЛЕКСАНДЪР СТЕФАНОВ ВЕЛИЧКОВ, от една
страна, наричан за краткост “възложител”,
и
«ТЕДЕЙ» ЕООД, представлявано от Мирослава Йосифова ЕГН 6604036956 в
качеството му на Управител наричано за краткост “изпълнител”,
на основание чл.194 от ЗОП се сключи настоящият договор за следното:
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да извършва
услугата - „Изпиране, гладене и дезинфекция на болнично бельо, бельо на
инфекциозно и туберкулозно болни”, както и изкърпването на скъсаното такова,
наричани по-долу общо „бельо”, срещу цена, която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се задължава
да изплати в размери и при условия, посочени в офертата на изпълнителя,
представляваща неразделна част от договора.
II. ЦЕНИ И ПЛАЩ АНИЯ
2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща цената за извършената услуга, формирана за
килограм пране /по приложена спецификация/ 1,524 лева с ДДС за кг пране.
2.1.
Цената е дължима от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок до 60
/шестдесет/ календарни дни от изпълнението на услугата и представяне на
следните документи: фактура, приемно-предавателен протокол и писмена заявка от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
3. Плащането по настоящия договор се осъществява в български лева чрез
банков превод от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по банковата сметка на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: ВС 10И 2В В 91551002970968, Банков код: Я гвБ В С Б Е , Банка
РайфазенБанк България АД в срок на отложено плащане до 60 /шестдесет/
календарни дни след изпълнението на услугата и представяне на следните
документи: фактура, приемно-предавателен протокол и писмена заявка от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
4. Общата стойност на договора възлиза на 61 722 /шестдесет и една хиляди
седемстотин двадесет и два/ лева без включен ДДС за ориентировъчно количество
48600 кг. бельо за година.
5. Възложителят си запазва правото да не поръчва целия посочен в
предходната алинея обем от 48 600 кг.
6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира изпълнението на договора по цени, посочени
в неговото предложение за целия срок на договора. В цената са включени всички
разходи, такси и ДДС.
III. СРОК НА ДОГОВОРА

7. Договорът се сключва за срок от 1 /една/ календарна година, считано от
датата на неговото подписване, като действието му продължава до подписване на
нов договор за извършване на услугата.
IV. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява своя база за извършването на услугата.
Мястото на предаване на мръсното бельо и получаване на чистото такова е в МБАЛ
”Д-р Н.Василиев”АД, гр.Кюстендил, пл.” 17-ти януари” №1, като всички разходи по
транспортирането му до обекта на изпълнителя и обратно са за сметка на
изпълнителя.
9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ изпраното, изгладено и
изкърпено бельо в срок до 3 дни от отправена заявка от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
и предадено мръсно бельо. Изпраното бельо е опаковано в полиетиленови пликове
по начин, запазващо хигиенните качества, без рискове за увреждане.
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
10. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
10.1. Да приеме и натовари за изпълнение услугата, предмет на договора и да
предаде и разтовари същата качествено и в срока, посочен в настоящия договор.
10.2. Да стопанисва с грижата на добър стопанин болничното бельо,
предоставено му от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по време на изпълнение на услугата.
10.3. Да издава фактура за стойността на фактически извършената услуга.
10.4. Да предаде и разтовари изпраното, изгладено и изкърпено бельо,
съгласно заявката, франко склада на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до три дни след
отправена заявка от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и предадено мръсно бельо.
10.5. Да внесе гаранция за изпълнение на договора - парична сума, внесена по
банкова сметка на лечебното заведение или банкова гаранция в размер на 1235
/хиляда двеста тридесет и пет/ лева, представляващи 2 % от стойността на договора
без ДДС. Гаранцията се освобождава след приключване изпълнението на договора,
без да дължи лихва за периода, през който е престояла законно у ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
10.6. Упълномощен представител да подписва двустранен приемнопредавателен протокол, който удостоверява количеството получено мръсно бельо
при ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и съответно количеството предадено изпрано болнично бельо
при ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съгласно заявката.
10.7. Да възстанови за своя сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ разликата в
количествата на полученото мръсно бельо и предаденото изпрано болнично бельо.
10.8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи цената на стоките в размер, по
начин и в срокове, определени в настоящия договор.
11. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
11.1. Да предоставя за извършването на услугата, предмет на договора болнично бельо, постелъчен болничен инвентар, работно облекло, изчистен от
материали в резултат на оперативна или друга интервенция.
11.2. Да заплаща в уговорения срок цената на услугата, уговорена в Раздел II
от настоящия договор след представяне на фактура, придружена от приемнопредавателен протокол.
11.3. Да изисква от Изпълнителя точно и качествено изпълнение на услугата.

11.4. Да проверява изпълнението на услугата от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по всяко
време, в рамките на срока на договора.
11.5. Да предявява своевременно възраженията си в писмен вид и двустранно
подписан протокол при приемане на изпълнението, свързани с качеството на
извършената услуга.
11.6. Да осигури присъствието на свой представител при предаването на
мръсното и приемането на изпраното бельо и за подписване на приемнопредавателния протокол.
11.7. След приключването изпълнението на договора да освободи гаранцията
за изпълнение без да дължи лихви за срока, през който средствата за законно
престояли у него.
11.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да получи изпълнение на услугата в срок
и по цена, определена в настоящия договор.
11.9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи гаранцията за изпълнение, ако
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни частично или изцяло задълженията си по настоящия
договор.
VI. ОТГОВОРНОСТ ПРИ ЗАБАВА, НЕУСТОЙКИ
12. За неизпълнение на задълженията по настоящия договор, от страна на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи неустойка в размер на 0,5 % годишна лихва върху
стойността на неизпълненото в договорените срокове задължение, както и
обезщетение за реално претърпените вреди в случаите, когато те надхвърлят
договорената неустойка.
12.1.
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на
глобата и/или имуществената санкция, наложена на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или негови
служители за обстоятелства, за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯ носи вина поради
неизпълнение или лошо изпълнение на задълженията си по този договор /като
например, но не само: некачествено изпрано бельо, не дезинфекцирано бельо,
замърсено, влажно бельо и др./, която неустойка е дължима в седмодневен срок от
датата на връчване на съответното наказателно постановление.
13. При забавено плащане от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, същият дължи
неустойка в размер на 0,5 % годишна лихва, изчислена от деня на забавата.
14.
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
удовлетворява
претенциите
си
относно
неизпълнението на договора, както и за заплащане на неустойките от страна на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по следния начин: първо чрез прихващане от дължими суми; при
липса на такива суми - от гаранцията по Раздел V, т. 10.5. от договора, след което
по съответния ред.
VII. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
15. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за понесени вреди
и загуби, ако последните са причинени в резултат на непреодолима сила.
16. Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора е
била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила.
17. “Непреодолима сила” по смисъла на този договор е непредвидено и/или
непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на
договора.

18. 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 7-дневен срок от
настъпването на непреодолимата сила. При не уведомяване се дължи обезщетение
за настъпилите от това вреди.
19. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и
свързаните с тях насрещни задължения се спира.
20. Не представлява “непреодолима сила” събитие, причинено по небрежност
или чрез умишлено действие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на негови представители
и/или служители, както и недостига на парични средства на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА:
21. Договорът се прекратява с:
21.1. С изтичане на уговорения срок.
22.2. При виновна забава на една от страните по договора, продължила повече
от половината от срока за изпълнение на съответното задължение, другата страна
има право да развали договора едностранно с 30-дневно предизвестие.
22.3. Възложителят може да прекрати договора, ако в резултат на обективни
обстоятелства възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни
задълженията си - без предизвестие.
22.4. В случай, че по отношение ' на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ настъпят
обстоятелствата по чл.54 от Закона за обществените поръчки, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
има право да прекрати едностранно настоящия договор, без писмено предизвестие
и без да дължи неустойка.
22.5. Възложителят може да прекрати този договор без виновно с
едномесечно предизвестие по решение на Съвета на директорите му.
22.6. При прекратяване на договора от страна на възложителя на което и да е
основание, същия не дължи на изпълнителя неустойка и/или обезщетение.
22.7 Сключване на нов договор от възложителя въз основа на проведена
процедура по ЗОП
IX. СПОРОВЕ
23. В случай на не постигане на договореност по предходния член, всички
спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително спорове,
породени от или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност,
неизпълнение или прекратяване ще бъдат разрешавани според българските
материални и процесуални закони от компетентния съд със седалище
гр.Кюстендил.
X. СЪОБЩ ЕНИЯ
24. Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този
договор са валидни, ако са направени в писмена форма, подписани от
упълномощените представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
24.1. За дата на съобщението се смята:
• датата на предаването - при ръчно предаване на съобщението.

•

датата на пощенското клеймо на обратната разписка - при изпращане по
пощата.
• датата на приемането - при изпращане на телефакс или телекс.
24.2.
При промяна на адреса, съответната страна е длъжна да уведоми
другата в 3-дневен срок от промяната.
XI. ДРУГИ УСЛОВИЯ
25. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията,
произтичащи от този договор.
26. За неуредените въпроси в настоящия договор се прилага действащото
българско законодателство.
27. Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра
на български език, един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и един за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Данни за възложителя:
БУЛСТАТ 109080582
Адрес: гр.Кюстендил 2500
пл.” 17 януари”№1
/

Тел:078/550261,Фак«

Данни за изпълнителя:
БУЛСТАТ 175144670
Адрес: гр. София,
ул. Еловица № 57

Тел: 02/94560

