ДОГОВОР
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
«ПЪТНИ ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ» , УНП 00468-2016-0001
За обособена позиция № 1
Днес , 17.05. 2016 г. в гр. Монтана ,на основание чл.41 от Закона за обществени поръчки и
Решение № Р-11 / 29.03.2016 г. на Изпълнителния Директор на МБАЛ „Д-р Ст. Илиев” АД,
гр.Монтана за извършено класиране и определяне на изпълнител на обществена поръчка, се сключи
настоящият договор между:
МБАЛ „Д-р Стамен Илиев"-АД гр.Монтана - ЕИК 111047073
със седалище и адрес на управление: гр. Монтана, ул. „Сирма войвода ” №4, тел. 096/ 305-150 , факс
096/ 307-554, представлявано от Д-р Тодор Тодоров– Изпълнителен директор, наричано по-долу
«ВЪЗЛОЖИТЕЛ» от една страна ,
и
„Монтана - Автобусен Транспорт” ЕООД – ЕИК : 821152567
със седалище и адрес на управление: гр.София 1360, ул. „Суходол” 15, телефон/факс: 096 301079,
представлявано от Николай Джоков - Управител, наричано по-долу «ИЗПЪЛНИТЕЛ» от друга
страна , за следното:
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да осигури, транспорт на
диализно болни от домовете им до отделението по диализа в МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД
гр.Монтана и връщане обратно, съгласно определен месечен график с оглед обезпечаване
функционирането на отделение по диализа за едногодишен период.
Услугата ще се извършва на база предварителен график, представян от възложителя в края на
всеки месец за следващия.
При нужда пациентите ще се превозват с придружители и / или с инвалидни колички.
Броя на пациентите за ден е приблизително 70 :
• І смяна – 30 пациента;
• ІІ смяна – 30 пациента;
• ІІІ смяна – 10 пациента.
Транспортирането на пациентите ще става всеки ден от седмицата / включително през
почивните и празнични дни/ с изключение на неделя.
Приблизителния брой дейности за една година е 10 000 транспортирания / вкл.отиване и
връщане/ на територията на общините: Монтана, Берковица, Вълчедръм, Вършец, Бойчиновци,
Г.Дамяново, Чипровци и Брусарци с прогнозно изминати километри - 150 000.
ІІ. СРОК
Чл.2. Срокът за изпълнение на възложеното по чл.1 от настоящия договор е 12 месеца считано от
22.04.2016 година.
III. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл.3.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ месечно възнаграждение за изпълнението на
възложеното по чл.1 от настоящия договор в размер на
0.75 /нула седемдесет и пет/ лева без ДДС,
0.90 /нула деветдесет/ лева с включен ДДС
за един километър пробег.
* Възложителя ще заплаща стойността на изминатите километри само от дома на хемодиализно
болния до отделението по хемодиализа и обратно до дома му. Празни курсове не се заплащат.
(2) Цената е окончателна и не подлежи на промяна за срока на действие на договора, освен в
случаите по чл.43, ал.2 от ЗОП.
(3) Заплащането се извършва въз основа на представена фактура-оригинал
от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(4) Срок на плащане – до 60 дни след издаване на фактурата за изтеклия месец и съпътстващите
я документи.
(5) Изплащането на дължимата сума се извършва чрез банков превод от страна на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по посочената в чл.12 банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(6) Прогнозната обща стойност на услугата по договора е :
112 500.00 (сто и дванадесет хиляди и петстотин) лева без ДДС.
ІV. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл.4. (1) Гаранцията за изпълнение на настоящия договор е в размер на 3 /три/ % от стойността му без
включен ДДС и възлиза на :
3 375.00 (три хиляди триста седемдесет и пет) лева..
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако 1. В процеса на
неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен
орган.
2.Изпълнителят не изпълни задълженията си по договора.
(3) Възложителя освобождава гаранцията за изпълнение в срок 30 работни дни след неговото
приключване.
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл.5 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава :
1. да изпълни предмета на настоящия договор в съответствие с изискванията на
действащото законодателство и методическите указания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - качествено и в
уговорения срок с
12 (дванадесет) броя автомобили, и
13 (тринадесет) броя водачи на автомобили;
2. да организира и осигури превозването на хемодиализираните болни по ежемесечно
изготвен списък от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
3. да осигури при необходимост, болните да
пътуват с един придружител роднина/близък и възможност за поставяне на индивидуален инвалиден стол;
4. да извършва превозите в срок, който гарантира изпълнението на дневния график на
отделението;
5. да изготвя ежемесечно справка за направения пробег по маршрути и да уведомява
своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за настъпилите промени за движението на автомобилите и пробега;
6. да организира транспорта на болните по такъв начин, че всички болни от една
дистинация да бъдат превозени заедно, с едно превозно средство или с минимум превозни средства..
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право :
1. да получи дължимото възнаграждение по определения в раздел ІІІ от настоящия
договор начин и размер;
2. да получава необходимото съдействие от страна на възложителя при изпълнение на
възложеното с договора.
VІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл.6. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се задължава:
1. да предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цялата необходима му информация : точен адрес,
час на хемодиализа, смяна, брой диализи. При промяна на броя на пациентите ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
предоставя техните адреси и график на хемодиализа на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
2. да заплаща дължимото възнаграждение по определения в раздел ІІІ от настоящия
договор начин и размер.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да получава информация за хода на работата на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при поискване .
VІІ. ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл.7. При забавено , некачествено и непълно изпълнение на задълженията по договора от страна на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същия дължи неустойка в размер 10 % /десет на сто/ върху стойността на месечното

възнаграждението за периода на неизпълнението . Сумата се удържа от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при
изплащането й.
Чл. 8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и обезщетение за нанесени вреди и пропуснати
ползи, ако те надхвърлят стойността на неустойката в срок от 30 дни след месеца в който е установено
неизпълнението.
Чл.9. При забава в плащането след срока определен в чл.3 ал.4 от настоящия договор,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0.5 % от дължимото възнаграждение. Сумата се
добавя от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ към уговореното възнаграждение при изплащането му.
VІІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл.10. (1) Настоящия договор се прекратява:
1. с изтичане на срока на договора;
2. по взаимно съгласие между страните, изразено писмено, при условие, че с това не се
нарушават изискванията на чл.43 ал.2 от ЗОП и на чл.13 и чл.14 от настоящия договор;
3. от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - при системно неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на
предмета на договора като за всеки конкретен случай се съставя констативен протокол подписан от
страните, техни надлежно упълномощени представители или свидетели при отказ на една от страните
да подпише протокола .
4. от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - при системно неизпълнение от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на
съответните задължения по настоящия договор.
5. при настъпване на обективна невъзможност за възлагането и/или изпълнението на
възложената задача, Възложителят запазва правото да пркрати договора с 30-дневно предизвестие, без
дължими неустойки и обезщетения и без необходимост от допълнителна обосновка.
6. в случай, че по отношение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ настъпят обстоятелства по чл.47, ал.1,
т.1, б. „а” до „д”, т.2, т.3 и т.4, ал.2, т.1 и т.5 от ЗОП, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ има право да прекрати
едностранно настоящия договор, без писмено предизвестие и без да дължи неустойки.
(2) В случай, че дейността оъносно предмета на договора бъде спряна по обективни причини,
които не могат да се вменят във вина на никоя от страните по договора, то неговото действие се
прекратява с двустранен протокол. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
възнаграждение за извършената работа до прекратяване на договора.
IX. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ
Чл.11 (1) За извършване на дейностите по договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да наема само
подизпълнителите, посочени от него в офертата, въз основа на която е избран за ИЗПЪЛНИТЕЛ.
(2) Процентното участие на подизпълнителите в цената за изпълнение на договора не може да
бъде различно от посоченото в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да извършва промяна на посочените подизпълнители за
изпълнение на договора, както и да привлича нови подизпълнители.
(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за действията на подизпълнителите като за свои действия.
(5) В случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ установи, че подизпълнител не изпълнява възложените
му дейности, съгласно настоящия договор, той има право да изиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ последният
незабавно сам да извърши тези работи.
(6) Сключването на договор с подизпълнител, който не е обявен в офертата на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или изпълнението на дейностите по договора от лице, което не е подизпълнител,
обявено в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, се счита за неизпълнение на договора и е основание за
едностранно прекратяване на договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(7) При сключването на договорите с подизпълнителите, оферирани в офертата на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, последният е длъжен да създаде условия и гаранции, че:
1. приложимите клаузи на договора са задължителни за изпълнение от подизпълнителите;
2. действията на подизпълнителите няма да доведат пряко или косвено до неизпълнение на
договора;
3. при осъществяване на контролните си функции по договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще може
безпрепятствено да извършва проверка на дейността и документацията на подизпълнителите.

Х. ДРУГИ УСЛОВИЯ
Чл.12. (1) Всяка от страните по настоящия договор се задължава да не разпространява информация за
другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на договора. Информацията по
предходното изречение включва и обстоятелства, свързани с търговската дейност, техническите
процеси, проекти или финанси на страните или във връзка с ноу-хау, изобретение, полезни модели
или други права от подобен характер, свързани с изпълнението на обществената поръчка.
(2) Правилото по предходната алинея не се прилага по отношение на задължителната
информация, която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да представи на Агенцията по обществени поръчки
съобразно реда, предвиден в ЗОП.
Чл.13. (1) Всички съобщения между страните във връзка с настоящия договор следва да бъдат в
писмена форма. Съобщенията ще се получават на следните адреси:
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ :
МБАЛ „Д-р Ст.Илиев” – АД
гр. Монтана 3400
ул. „Сирма войвода" № 4
ТБ: Интернешънъл Асет Банк АД
Сметка: BG71IABG74741001032600
BIC код на банката : IABGBGSF
http://mbalmontana.com
E-mail : mbalmont@net-surf.net

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

(2) При промяна на данните, посочени в предходната алинея, всяка от страните е длъжна да
уведоми другата в тридневен срок от настъпване на промяната.
Чл.14. Нищожността на някоя клауза от настоящия договор не води до нищожност на друга клауза
или на договора като цяло.
Чл.15. Настоящия договор не може да бъде изменян, освен в случаите по чл.43, ал.2 от ЗОП.
Чл.16. Всички допълнително възникнали въпроси след подписването на договора и свързани с
неговото изпълнение ще се решават от двете страни в дух на добра воля с двустнанни писмени
споразумения, които не могат да променят или допълват договора в нарушение на чл.43 ал.2 от ЗОП и
предходния член от настоящия договор.
Чл.17. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по повод
изпълнението на договора , с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване
по взаимно съгласие и с писмени споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за
решаване пред компетентния орган.
Чл.18. При съставянето на настоящия договор се представиха и приложиха, следните документи:
1. Решение № Р-11 от 29.03.2016г. за избор на изпълнител;
2. Документи съгласно чл.47, ал.10 от ЗОП;
3. Гаранция за изпълнение.
Чл.19. За неуредени в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото
законодателство на Република България.
Настоящия договор се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и
се подписа, както следва:
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ………П….......….
Д-Р Т.ТОДОРОВ
ИЗП.ДИРЕКТОР

……….П................
ПЛ. ГЕОРГИЕВА
ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:………П………

ДОГОВОР
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
«ПЪТНИ ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ» , УНП 00468-2016-0001
За обособена позиция № 2
Днес , 22.04. 2016 г. в гр. Монтана ,на основание чл.41 от Закона за обществени поръчки и
Решение № Р-11 / 29.03.2016 г. на Изпълнителния Директор на МБАЛ „Д-р Ст. Илиев” АД
гр.Монтана за извършено класиране и определяне на изпълнител на обществена поръчка, се сключи
настоящият договор между:
МБАЛ „Д-р Стамен Илиев"-АД гр.Монтана - ЕИК 111047073
със седалище и адрес на управление: гр. Монтана, ул.“Сирма войвода ” №4, тел. 096/ 305-150 , факс
096/ 307-554, представлявано от Д-р Тодор Тодоров– Изпълнителен директор, наричано по-долу
«ВЪЗЛОЖИТЕЛ» от една страна ,
и
„Такситата на Монтана” ЕООД гр.Монтана – ЕИК 203385560
със седалище и адрес на управление: гр.Монтана 3400, ул.„Черковна” 1, тел: 096 304033, факс: 096
304032, представлявано от Росица Йорданова - Управител, наричано по-долу «ИЗПЪЛНИТЕЛ» от
друга страна , за следното:
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да осигури своевременно
транспорт на спешни екипи и други на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД – гр.Монтана за едногодишен
период за времето :
- нощни дежурства – от 19:30 до 07:30 часа;
- 24-часови дежурства през почивните и празнични дни
Услугата се извършва след направена заявка чрез приемно-диспечерския сектор на лечебното
заведение.
Заявките ще се приемат от Изпълнителя чрез обявени телефони и ще са с маршрути на
територията на община Монтана. Услугата ще се извърпва с не по-малко от две МПС за едновременно
изпълнение.
Заявките ще се приемат от Изпълнителя на телефони :
096 333333; 1921 – за Мтел; 096 391111
ІІ. СРОК
Чл.2. Срокът за изпълнение на възложеното по чл.1 от настоящия договор е 12 месеца считано от
22.04.2016 година.
III. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл.3.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ месечно възнаграждение за изпълнението на
възложеното по чл.1 от настоящия договор в размер на
0.75 /нула седемдесет и пет/ лева без ДДС,
0.90 /нула деветдесет/ лева с включен ДДС
за един километър пробег.
* Възложителя ще заплаща стойността на изминатите километри, отчетени с монтираните
апарати за всяка изпълнена заявка. Прогнозно за 12 месеца са 10 000 километра. Празни
курсове не се заплащат.
(2) Цената е окончателна и не подлежи на промяна за срока на действие на договора, освен в
случаите по чл.43, ал.2 от ЗОП.
(3) Заплащането се извършва въз основа на представена фактура-оригинал
от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(4) Срок на плащане – до 60 дни след издаване на фактурата за изтеклия месец и съпътстващите
я документи.

(5) Изплащането на дължимата сума се извършва чрез банков превод от страна на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по посочената в чл.12 банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(6) Прогнозната обща стойност на услугата по договора е :
7 500.00 (седем хиляди и петстотин) лева без ДДС.
ІV. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл.4. (1) Гаранцията за изпълнение на настоящия договор е в размер на 3 / три/ % от стойността му
без включен ДДС и възлиза на :
225.00 (двеста двадесет и пет) лева.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако 1. В процеса на
неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен
орган.
2.Изпълнителят не изпълни задълженията си по договора.
(3) Възложителя освобождава гаранцията за изпълнение в срок 30 работни дни след неговото
приключване.
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл.5 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава :
1. да изпълни предмета на настоящия договор в съответствие с изискванията на действащото
законодателство и методическите указания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - качествено и своевременно с
25 (двадесет и пет) броя автомобили
(но не по-малко от две МПС, които при необходимост трябва едновременно да изпълнят две заявки)
2. да организира и осигури превозването на спешните екипи и други за времето :
- нощни дежурства – от 19:30 до 07:30 часа;
- 24-часови дежурства през почивните и празнични дни
ежемесечно по изготвен списък от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право :
1. да получи дължимото възнаграждение по определения в раздел ІІІ от настоящия договор начин и
размер;
2. да получава необходимото съдействие от страна на възложителя при изпълнение на
възложеното с договора.
VІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл.6. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се задължава:
1.да предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цялата необходима му информация - точен адрес;
2. да заплаща дължимото възнаграждение по определения в раздел ІІІ от настоящия
договор начин и размер.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да получава информация за хода на работата на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при поискване .
VІІ. ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл.7. При забавено , некачествено и непълно изпълнение на задълженията по договора от страна на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същия дължи неустойка в размер 10 % /десет на сто/ върху стойността на месечното
възнаграждението за периода на неизпълнението . Сумата се удържа от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при
изплащането й.
Чл. 8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и обезщетение за нанесени вреди и пропуснати
ползи, ако те надхвърлят стойността на неустойката в срок от 30 дни след месеца в който е установено
неизпълнението.
Чл.9. При забава в плащането след срока определен в чл.3 ал.4 от настоящия договор,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0.5 % от дължимото възнаграждение. Сумата се
добавя от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ към уговореното възнаграждение при изплащането му.

VІІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл.10. (1) Настоящия договор се прекратява:
1.с изтичане на срока на договора;
2.по взаимно съгласие между страните, изразено писмено, при условие, че с това не се
нарушават изискванията на чл.43 ал.2 от ЗОП и на чл.13 и чл.14 от настоящия договор;
3.от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - при системно неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на
предмета на договора като за всеки конкретен случай се съставя констативен протокол подписан от
страните, техни надлежно упълномощени представители или свидетели при отказ на една от страните
да подпише протокола .
4.от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - при системно неизпълнение от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на
съответните задължения по настоящия договор.
5.при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената задача.
6. в случай, че по отношение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ настъпят обстоятелства по чл.47, ал.1, т.1, б.
„а” до „д”, т.2, т.3 и т.4, ал.2, т.1 и т.5 от ЗОП, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ има право да прекрати едностранно
настоящия договор, без писмено предизвестие и без да дължи неустойки.
(2) В случай, че работата бъде спряна по обективни причини, които не могат да се вменят във
вина на никоя от страните по договора, то неговото действие се прекратява с двустранен протокол. В
този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение за извършената работа до
прекратяване на договора.
IX. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ
Чл.11 (1) За извършване на дейностите по договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да наема само
подизпълнителите, посочени от него в офертата, въз основа на която е избран за ИЗПЪЛНИТЕЛ.
(2) Процентното участие на подизпълнителите в цената за изпълнение на договора не може да
бъде различно от посоченото в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да извършва промяна на посочените подизпълнители за
изпълнение на договора, както и да привлича нови подизпълнители.
(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за действията на подизпълнителите като за свои действия.
(5) В случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ установи, че подизпълнител не изпълнява възложените
му дейности, съгласно настоящия договор, той има право да изиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ последният
незабавно сам да извърши тези работи.
(6) Сключването на договор с подизпълнител, който не е обявен в офертата на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или изпълнението на дейностите по договора от лице, което не е подизпълнител,
обявено в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, се счита за неизпълнение на договора и е основание за
едностранно прекратяване на договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(7) При сключването на договорите с подизпълнителите, оферирани в офертата на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, последният е длъжен да създаде условия и гаранции, че:
1. приложимите клаузи на договора са задължителни за изпълнение от подизпълнителите;
2. действията на подизпълнителите няма да доведат пряко или косвено до неизпълнение на
договора;
3. при осъществяване на контролните си функции по договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще може
безпрепятствено да извършва проверка на дейността и документацията на подизпълнителите.
Х. ДРУГИ УСЛОВИЯ
Чл.12. (1) Всяка от страните по настоящия договор се задължава да не разпространява информация за
другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на договора. Информацията по
предходното изречение включва и обстоятелства, свързани с търговската дейност, техническите
процеси, проекти или финанси на страните или във връзка с ноу-хау, изобретение, полезни модели
или други права от подобен характер, свързани с изпълнението на обществената поръчка.
(2) Правилото по предходната алинея не се прилага по отношение на задължителната
информация, която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да представи на Агенцията по обществени поръчки
съобразно реда, предвиден в ЗОП.
Чл.13. (1) Всички съобщения между страните във връзка с настоящия договор следва да бъдат в
писмена форма. Съобщенията ще се получават на следните адреси:

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ :
МБАЛ „Д-р Ст.Илиев” – АД
гр. Монтана 3400
ул. „Сирма войвода" № 4
ТБ: Интернешънъл Асет Банк АД
Сметка: BG71IABG74741001032600
BIC код на банката : IABGBGSF
http://mbalmontana.com
E-mail : mbalmont@net-surf.net

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

(2) При промяна на данните, посочени в предходната алинея, всяка от страните е длъжна да
уведоми другата в тридневен срок от настъпване на промяната.
Чл.14. Нищожността на някоя клауза от настоящия договор не води до нищожност на друга клауза
или на договора като цяло.
Чл.15. Настоящия договор не може да бъде изменян, освен в случаите по чл.43, ал.2 от ЗОП.
Чл.16. Всички допълнително възникнали въпроси след подписването на договора и свързани с
неговото изпълнение ще се решават от двете страни в дух на добра воля с двустнанни писмени
споразумения, които не могат да променят или допълват договора в нарушение на чл.43 ал.2 от ЗОП и
предходния член от настоящия договор.
Чл.17. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по повод
изпълнението на договора , с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване
по взаимно съгласие и с писмени споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за
решаване пред компетентния орган.
Чл.18. При съставянето на настоящия договор се представиха и приложиха, следните документи:
1.Решение № Р-11 от 29.03.2016г. за избор на изпълнител;
2.Документи съгласно чл.47, ал.10 от ЗОП
3.Гаранция за изпълнение.
Чл.19. За неуредени в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото
законодателство на Република България.
Настоящия договор се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и
се подписа, както следва:

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ………П…….
Д-Р Т.ТОДОРОВ
ИЗП.ДИРЕКТОР

………..П..........
ПЛ. ГЕОРГИЕВА
ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:………П………

