ДОГОВОР
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
„Осъществяване на денонощна въоръжена охрана, осигуряване на пропусквателен режим и
охрана със сигнално охранителна техника”
Днес , 17.11. 2015 г. в гр. Монтана , на основание чл.74 от ЗОП и Решение № Р - 22 /
26.10.2015г. на Изп. Директор на МБАЛ „Д-р Ст. Илиев” АД гр.Монтана, 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 подолу « ВЪЗЛОЖИТЕЛ » от една страна ,
и
„Джет Секюрити» ЕООД”, гр.Монтана - ЕИК 111513514
със седалище и адрес на управление: гр. гр. Монтана 3400, ул. „Васил Левски” 34, тел : 096 304033,
факс : 096 304032, jetsecurity@abv.bg , представлявано от Лалю Енчевски - Управител, наричано по
- долу « ИЗПЪЛНИТЕЛ » от друга страна , за следното:
І.

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни :
• Денонощна въоръжена физическа охрана на сградите на МБАЛ „Д-р Ст.Илиев” АД –
гр.Монтана , находящи се на ул.„Сирма войвода” 4 в гр.Монтана - имот с площ от 88 дка.;
• Спазване на установения пропусквателен режим и Правилника за устройството, дейността и
вътрешния ред на МБАЛ „Д-р Ст.Илиев” АД-гр.Монтана;
• Предотвратяване на посегателства срещу медицинския и помощния персонал, пациентите и
имуществото на възложителя;
• Охрана със сигнално охранителна техника – 6 (шест) броя, за техническо наблюдение на
обекти:
- зала скенер /нов/;
- каса;
- каса към болнична аптека;
- зала ядрено-магнитен резонанс;
- сървърно помещение;
- аптека.
(2) Възложеното следва да се изпълни в съответствие с изискванията на действащото
законодателство и методическите указания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
ІІ. СРОК
Чл.2. Срокът за изпълнение на възложеното по чл.1 от настоящия договор е 24 месеца считано от
17.11.2015 година.
ІІІ. 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
6 583.33 (шест хиляди петстотин осемдесет и три 0.33) лева без включен ДДС,
7 900.00 (седем хиляди и деветстотин) лева с включен ДДС.
(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 – отложено в срок до 60 дни, считано от датата на 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 банкова сметка на изпълнителя в раздел IX, чл.12, ал.1 на настоящия
договор.
(6) Общата стойност на услугата по договора е
158 000.00 (сто петдесет и осем хиляди) лева без ДДС.
ІV. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл.4. (1) Гаранцията за изпълнение на настоящия договор е в размер на 3% /три на сто/ от
стойността му, без включен ДДС, и възлиза на :
4 740.00 лв./словом: четири хиляди седемстотин и четиридесет /
(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)
В случай, че изпълнителят дължи заплащане на суми, съобразно уговорките по
настоящия договор, възложителят има право да извърши прихващане на дължимите от изпълнителя
суми от гаранцията за изпълнение на договора.
(4) 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;
2. да изпълни поръчката с не по-малко от 16 (шестнадесет) /съгласно офертата/ охранители
на пълно работно време , отработено на обекта на три поста: портал ; вход на централен
болничен корпус и обход .
3. да изпълнява възложеното с не по-малко от три преносими / мобилни паник бутона.
4. да наблюдава и обслужва непрекъснато и денонощно монтираната в сградата и подстъпите
към нея система за видео наблюдение.
5. да монтира и обслужва за своя сметка /съгласно офертата/: 35 (тридесет и пет)
допълнителни устройства - 32 (тридесет и два) броя допълнителни камери и/или
устройства за видеонаблюдение и допълнителни 3 (три ) паник бутона.
6. да представя своевременно на изпълнителя списък с имената на охранителите при всяка
евентуална промяна .
7. да осигури поне два броя денонощно дежурни патрулни автомобила с екип за действие,
както и изграден централен диспечерски пункт на територията на гр.Монтана за
реагиране при сигнал от паник бутони, СОТ сигнали за своевременно явяване при
спешно повикване в лечебното заведени;
8. да има изградена структура в гр.Монтана.
9. при подписването на договора да представи:
а/ документ за регистрация;
б/ документи, съгласно чл.47, ал.10 от ЗОП;
в/ гаранция за изпълнение в една от формите, определени в чл.60 от ЗОП, която се
освобождава до 30 дни след приключване на изпълнението на договора.
10. Изпълнението на задълженията по чл.57, ал.1 от Кодекса за социално осигуряване са
изцяло на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не носи отговорност във връзка с тяхното
изпълнение.
(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.
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VІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл.6. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се задължава, да заплаща дължимото възнаграждение по определения в
раздел ІІІ от настоящия договор начин и размер:
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право :
1. да получава информация за хода на работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при поискване ;
2. да отхвърли изготвени разработки и материали свързани с предмета на договора,
ако не отговарят на изискванията на същият.
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. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и обезщетение за нанесени вреди и
пропуснати ползи, ако те надхвърлят стойността на неустойката в срок до 14 дни от установяване на
основанието.
(2) Размерът на нанесените щети се установява с констативен протокол, който се изготвя от
нарочна комисия, съставена от представители на двете страни по този договор. Отказа на една от
страните за работа в комисията не прави протокола невалиден.Констатациите на тази комисия са
задължителни за изпълнение и за двете страни по настоящия договор.
Чл.9. При забава след срока определен в чл. 8 от настоящия договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи
лихва, която ще се изчислява на база на основния лихвен процент на БНБ, увеличен с 10 /десет/
пункта.
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 и ал.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.
ІХ. ДРУГИ УСЛОВИЯ
Чл.11. (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.
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(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.12. (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.13. Нищожността на някоя клауза от настоящия договор не води до нищожност на друга клауза
или на договора като цяло.
Чл.14. Настоящия договор не може да бъде изменян, освен в случаите по чл.43, ал.2 от ЗОП.
Чл.15. 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.16. 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.17. Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:
1. Двустранен протокол за предаване и приемане на обекта;
2. Списък на охранителите на обекта по настоящия договор, актуализиран при всяка
евентуална персонална промяна.
Чл.18. При съставянето на настоящия договор се представиха и приложиха, следните документи:
1. Решение № Р-22/26.10.2015г. за определяне 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…….

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ: ……..П………

Д-Р Т.ТОДОРОВ
ИЗП.ДИРЕКТОР

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