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ДОГОВОР  
за изпълнение на обществена поръчка  

за климатизация и ремонтни и строително монтажни работи (РСМР) на обект 

 

Днес, 26.02.2016 г. в гр. Варна между: 

МБАЛ „СВЕТА МАРИНА“ ЕАД, ЕИК 103562052, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, 

бул. „Христо Смирненски“ №1, , представлявано от проф. д-р Жанета Георгиева, д.м. - Изпълнителен 

директор, чрез Марта Александрова Дракова, Директор „Икономически дейности“ - упълномощено 

лице по чл. 8, ал. 2 от ЗОП, притежаваща нотариално заверено пълномощно от законния 

представител на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, гр. Варна с рег. № 1465 от 17.10.2013 г. на нотариус 

Светлана Стойчева с рег. №193 на НК, с район на действие - РС Варна, наричано по-долу за краткост 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ и  

„Промишлено и гражданско строителство“ ООД, ЕИК 103834762, със седалище и адрес на 

управление: гр. Варна, бул. „Цар Освободител“ № 88, , представлявано от Сашо Боев - Управител, 

наричано по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, на основание чл. 41 от ЗОП и след проведена открита 

процедура по реда на ЗОП с предмет: „Климатизация на 6 болнични стаи в Трансплантационно 

отделение към Клиника по хематология в МБАЛ „Света Марина“ ЕАД - гр. Варна“ се сключи 

настоящият договор за следното: 

I.  ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни климатизация на 6 болнични 

стаи и част от коридор в Трансплантационно отделение към Клиника по хематология, намиращи се 

в източната част на  Онкологичен и лъчетерапевтичен център на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД - гр. 

Варна (климатизация на обекта), както и  частични ремонтни и строително монтажни работи (РСМР 

на обекта), при спазване условията и изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по проведената обществена 

поръчка и съгласно приетото от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - 

Приложение 1, представляващо неразделна част от договора.    

II.  ЦЕНА 

Чл.2. (1) Максималната стойност на договора е 147 893, 27 лв. (сто четиридесет и седем хиляди 

осемстотин деветдесет и три лева и двадесет и седем стотинки) с включени всички дължими 

елементи - мита, такси, застраховки, ДДС, транспорт до адреса на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и други. 

(2)  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е длъжен да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цялата сума, посочена в предходния 

член. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ само реално извършените от последния работи, 

доказани по реда, посочен в чл.5 от настоящия договор. 

Чл.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ част от РСМР, посочени в офертата, да 

бъдат заменени с други РСМР, като общата стойност на извършените РСМР не надвишава стойността, 

посочена в предходния член. Стойността на новите РСМР ще се определи по следния начин: 

 1. Часова ставка -  4,20 лв. (четири лева и двадесет стотинки) /ч.ч.; 

   2. Допълнителни разходи върху труд - 100 (сто) % от часовата ставка; 

   3. Допълнителни разходи за механизация - 30 (тридесет) % от стойността на механизацията; 

    4. Доставно складови разходи върху материалите - 15 (петнадесет) % от стойността на материалите, 

вложени за съответните РСМР; 

   5. Печалба - 10 (десет) % от стойността на съответната РСМР. 
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III.  УСЛОВИЯ, НАЧИН И СРОКОВЕ НА ПЛАЩАНЕ 

Чл.4. (1) Плащанията по настоящия договор се осъществяват в български лева, чрез банков превод 

от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, по посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ банкова сметка: 

Банка: „Банка ДСК” ЕАД , Банков код: BIC STSABGSF,  Банкова сметка: IBAN 

BG82STSA93000013952743. 

(2) При промяна в банковата сметка, по която ще се извършва плащането, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва 

да уведоми писмено и да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ данните на новата сметка не по-късно от 3 

(три) дни от настъпване на промяната. Всяко плащане по предходната сметка, извършено преди да 

бъде уведомен ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяната, се счита за действително. 

Чл.5. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ стойността, посочена в чл.2, след приемането 

от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на Протокол за реално извършени и подлежащи на заплащане РСМР 

(Акт Образец 19) за изпълнението на договора, срещу представени: 

1. Протокол за реално извършени и подлежащи на заплащане РСМР (Акт Образец 19), подписан 

от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

2. Фактура, която се издава от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след одобряването на Протокола за реално 

извършени и подлежащи на заплащане РСМР; 

3. Приемо-предавателен протокол за извършените РСМР, доставка, монтаж и пускане в 

експлоатация на съоръженията; 

4. Протокол за извършени 72- часови проби на монтираните и пуснати в експлоатация машини и 

съоръжения. 

(2) Плащането ще се извърши от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок до 30 (тридесет) дни от 

представяне на документите по ал. 1, като крайната сума не може да надвишава стойността за 

изпълнение на договора. 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи плащане само за действително възложените от него и извършени от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ работи, доколкото последните са изпълнени в съответствие с установените 

изисквания за пълнота, качество и безопасност. Обемът на извършените РСМР се удостоверява чрез 

подписване на протокол между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(4) В случай на несъответствия на документацията с реално извършените работи на обекта по 

отношение на актуваните количества, изисквания за качество и др., съответното плащане се 

извършва след отстраняването на несъответствията. 

(5) 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 ал.6 по-долу. 

(6) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, работата на 

подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя/ 

ите. 

IV.  СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл.6. Срокът за извършване на дейностите по договора е до 70 (седемдесет) дни, считано от датата 

на подписването му. 

Чл.7. За дата на завършване на дейностите по Приложение 1 от договора, се счита датата на 

подписване на Приемо- предавателен протокол за извършените РСМР, доставка, монтаж и пускане 

в експлоатация на съоръженията, като дейностите се считат приети от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ след 

двустранно подписване на Протокол за извършени 72- часови проби на монтираните и пуснати в 

експлоатация машини и съоръжения. 
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Чл.8. (1) Гаранционният срок на РСМР на обекта, считано от датата на завършване на дейностите по 

Приложение 1 от договора, е 60 (шейсет) месеца, съгласно Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за 

въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове 

за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. 
(2) Гаранционният срок на климатичните камери и термопомпените агрегати е  36 (тридесет и шест) 
месеца, считано от датата на подписване на приемо-предавателен протокол за пускане в 
експлоатация на съоръженията и елементите, с които ще се изпълни климатизацията. 

Чл.9. Срокът на настоящия договор е до изтичането срока, посочен в чл. 8, ал.1. 

 

V.  ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Чл.10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право по всяко време да налага промени в параметрите на поръчката, 

касаещи дейности, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ все още не е извършил и за които е подписан съответния 

протокол между страните, с който те се съгласяват да бъдат извършени въпросните промени и които 

са необходими за изпълнението предмета на договора. 

Чл.11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска отстраняването на служители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при 

обосновани случаи на незадоволителна компетентност, и/или нарушения на технологичната 

дисциплина. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен незабавно да замени такива лица с други и да поправи за 

своя сметка евентуалните нанесени от тях вреди. 

Чл.12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ определя свой упълномощен представител, който да контролира във всеки 

един момент изпълнението на договора по отношение на качеството, количеството, стадий на 

изпълнение, спазване на работния график, технически параметри и други, без с това да пречи на 

дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Той приема и подписва всички документи по изпълнението на 

дейностите, предмет на договора. 

Чл.13. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължимата стойност за качествено 

извършените от последния работи, в изпълнение на настоящия договор. 

Чл.14. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи 

договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители. 

 

VI.  ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Чл.15. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ определя следните длъжностни лица: 

 
№ Длъжност Три имена 

1 Ръководител на обекта инж. Радослав Димитров Петев 

2 Технически ръководител Илия Николов Илиев 

3 Експер по качество Стойчо Кателиев Кателиев 

4 Отговорник по безопасност и здраве инж. Неделчо Георгиев Атанасов 

5 Специалист по част електроинсталаци Любомир Василев Кинанов 

6 Специалист по част ОВиК Кинчо Павлов Арнаудов 

 
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право без съгласието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да заменя лицата, посочени в 
предходната алинея. 

Чл.16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не започва работите по изпълнението на настоящия 

договор, без да е извършил предварителен оглед и съгласуване с упълномощените представители 

на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. След извършването на огледа и съгласуването, се съставя протокол. 
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Чл.17. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при изпълнението на договора да вземе необходимите мерки, 

с оглед осигуряването на безопасността и хигиената на труда, пожарната безопасност, опазването на 

околната среда и безопасността на трети лица. 

Чл.18. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни настоящия договор с грижата на добър търговец, 

като качеството на извършените дейности отговаря на действащите в страната нормативни актове. 

Чл.19. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява незабавно за своя сметка всички причинени от 

него щети на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и/или на трети лица.  

Чл.20. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълнява дейностите, предмет на договора, при стриктното 

спазване на чертежите, спецификациите и действащите законови изисквания. 

Чл.21. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че доставяните материали, машини и съоръжения, 

предназначени за изпълнение на дейностите, предмет на договора, са в съответствие със 

спецификациите и отговарят на техническите стандарти. Не се допуска влагането на материали и 

използването на машини и съоръжения, които не отговарят на спецификациите и стандартите. При 

констатиране на некачествени доставки, ако те са заявени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, той е длъжен незабавно 

да ги отстрани от обекта и да ги замени с качествени за своя сметка. 

Чл.22. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за одобрение мостри и каталози 

за материалите, машините и съоръженията, които възнамерява да използва при изпълнението на 

договора, придружени от сертификати за качество, най-малко 3 (три) дни преди започване на 

дейностите, за които последните са предназначени. В срок 1 (един) ден, считано от датата на 

представянето им, каталозите и мострите се одобряват или отхвърлят със съответните забележки от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Чл.23. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен незабавно да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при откриване на 

пропуски, неточности и неясноти в чертежите и спецификациите и да поиска съответните 

инструкции. 

Чл.24. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предупреждава своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в най- кратък 

срок за възникването на проблеми, които могат да се отразят неблагоприятно на работата и които 

водят до увеличаване стойността на договора или забавяне на предвиденото време за завършване. 

Чл.25. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да обезпечи сигурността и охраната на обекта и на всички 

дейности, които се извършват на него. 

Чл.26. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълнява всички указания, дадени в писмена форма и вписани 

в заповедната книга на обекта от съответните упълномощени лица и съответстващи с договора и 

законовите изисквания. 

Чл.27. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да съхранява материалите, апаратите, машините и съоръженията 

до влагането им, в складове на обекта или в складове, съобразно изискванията за съхранение. 

Чл.28. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да използва материалите, машините и съоръженията за други цели, 

освен за дейностите, предвидени в договора. 

Чл.29. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отстранява всички недостатъци, получени в резултат на 

неизпълнение на негови задължения по договора, отклонение от проектите и спецификациите, 

констатирани от лицата, упражняващи инвеститорски контрол в определен от последния срок. За 

целта се издава писмена инструкция. 

Чл.30. В случаите, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отстранява некачествени материали или не изпълнява 

задълженията си по предходния член, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да удържа направените разходи, 

първо от плащанията, дължими на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл.31. Ако недостатъците бъдат констатирани по време на изпитания, приемателно-предавателни 

процедури или по време на гаранционния период, те се отстраняват за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 

разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Чл.32. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отстранява за своя сметка всички недостатъци, възникнали от 

неговата работа в рамките на гаранционните срокове, посочени в чл.8. 
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Чл.33. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да поддържа връзка с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез упълномощения от него 

представител и да спазва указанията му относно качественото и точно изпълнение на работата. 

Чл.34. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимите документи за 

извършване на плащанията по настоящия договор. 

Чл.35. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извози строителните отпадъци от обекта за своя сметка. 

Чл.36. Да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители 

в срок до 2 (два) дни от сключване на настоящия договор и да предостави оригинален екземпляр на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок от сключването на настоящия договор. 

 

VII. ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИИ 

Чл.37. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, гарантира, че климатичните камери и термопомпените агрегати са нови, 

произведени не по-рано от 12 (дванадесет) месеца от датата на обявяване на обществената поръчка, 

въз основа на която е сключен настоящият договор и е в пълно съответствие с техническите и 

качествените изисквания, определени с договора и приложенията към него. 

Чл.38. Всяка климатична камера и термопомпен агрегат трябва да бъдат придружени със следните 

документи: 

38.1. паспорт на изделието; 

38.2. гаранционна карта; 

38.3. инструкция за експлоатация на български език; 

38.4. декларация за съответствие, издадена от производителя. 

Чл.39. Гаранционното обслужване на климатизацията на обекта включва следните дейности: 

39.1. замяна на фабрично дефектирали части; 

39.2. отстраняване на проявили се скрити недостатъци в съоръженията и елементите, 

с които е изпълнена климатизацията или такива, настъпили в следствие на извършения монтаж; 

39.3. замяна на некачественото устройство/ съоръжение/ елемент с ново със същите или по-

добри характеристики, ако недостатъкът не може да бъде отстранен и прави устройството/ 

съоръжението/ елемента негодно/ негоден за използване по предназначение; 

39.4. извършване на профилактика за времето на действие на гаранционния срок, съобразно 

гаранционните условия и изискванията на производителя. 

Чл.40. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на рекламации по повод проявени дефекти при използването на 

климатичните камери и термопомпените агрегати, в рамките на гаранционния срок, обявен от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съгласно чл. 8, ал. 2. 

Чл.41. В случай на необходимост от ремонт на климатичните камери и термопомпените агрегати, 

част от климатизацията на обекта, същият ще се осъществява до 3 (три) работни дни от 

констатацията, а ако е необходим по-дълъг срок - той ще бъде определен съвместно с длъжностно 

лице (координатор) на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, след двустранно подписан протокол за констатацията. При 

необходимост от извършване на ремонт в сервизната база на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, демонтажът на 

техниката, транспортните разходи и монтажът на техниката са за негова сметка. 

Чл.42. Всички действия по предходните точки се отбелязват в двустранно подписани Приемо- 

предавателни протоколи. 

Чл.43. Гаранционният срок на климатичните камери и термопомпените агрегати се удължава с 

времето, през което същата е била извън експлоатация, поради проявения дефект. 

Чл.44. В случай, че дефектът се е проявил в резултат на неспазване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на 

инструкцията за експлоатация, която му е била предоставена при доставката на стоката, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще поеме разходите по поправката, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да се отказва от 

гаранционните си задължения за в бъдеще по настоящия договор. 
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VIII.  ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА 

Чл.45. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за понесени вреди, ако последните 

са причинени в резултат на непреодолима сила. Непреодолима сила е непредвидимо или 

непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на Договора и 

намиращо се в пряка причинна връзка с неизпълнението или забавата. 

Чл.46. Страната, изпаднала в забава поради непреодолима сила, е длъжна да уведоми 

незабавно насрещната страна писмено за настъпването на събитието, причинило невъзможността 

за точно изпълнение.  

Чл.47. Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора, е била в забава в 

момента на настъпването на споменатото в предходната точка събитие, тя не може да се позовава 

на непреодолима сила. 

Чл.48. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с 

грижата на добър търговец, за да намали до минимум понесените от насрещната страна вреди. 

 

IX.  ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл.49. Договорът се прекратява по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, когато: 

1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е прекратил работата за повече от 5 (пет) дни; 

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изостава от работния график с повече от 10 (десет) дни; 

3. при неизпълнение на заповеди от упълномощеното лице на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, потвърдени от 

последния; 

4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, послужила 

като основание за сключването на настоящия договор или използва подизпълнител, който е 

различен от този, посочен в офертата; 

5. при системни нарушения на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора. 

Чл.50. В горепосочените случаи ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може едностранно да прекрати договора с 

мотивирано, писмено, 3 (три) дневно предизвестие. 

Чл.51. След получаване на предизвестието, посочено в предходния член, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да 

представи писмено обяснение и да поиска среща за уреждане на отношенията. В случай, че такова 

обяснение не постъпи в горепосочения 3 (три) дневен срок или на срещата не се постигне 

споразумение, договорът се счита за прекратен. 

Чл.52. След прекратяването на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спре незабавно всякакво 

изпълнение, да обезопаси обекта и да го напусне в 3 (три) дневен срок. 

Чл.53. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати настоящия договор едностранно, с писмено 

уведомление до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(2) При прекратяване на договора по реда, посочен в предходната алинея, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е 

длъжен да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ работата, която последният е извършил в изпълнение на 

договора до момента на получаването на уведомлението и която съответства като количество и 

качество на договореното между страните. 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ никакви неустойки, обезщетения или 

допълнителна обосновка за прекратяването на договора по реда на ал.1. 
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X.  САНКЦИИ. 

Чл.54. (1) При нанасяне на вреда по непредпазливост или некачествено изпълнение на РСМР, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да възстанови за своя сметка нанесената вреда. В случай, че 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не възстанови горепосочената вреда в срок до 3 (три) дни от нейното констатиране, 

последният дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка за забавата в размер 1 (един) % на ден, от стойността 

на договора с ДДС за всеки ден до отстраняване на въпросната вреда. 

(2) В случай че вредата, посочена в предходната алинея, бъде отстранена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, той 

има право да получи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойката, посочена в предходната алинея, ведно със 

стойността на извършените ремонти, удостоверени със съответните първични счетоводни 

документи. 

Чл.55. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не спази задълженията си по чл.6 и чл. 41 от настоящия договор, 

същият дължи неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в размер на 3 (три) % на ден от стойността на договора с 

ДДС, за всеки ден на забавата. 

Чл.56. В случай, че се установят обстоятелствата, посочени в чл.49, т.4 от настоящия договор, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на гаранцията, дадена от последния за 

изпълнение на договора. 

Чл.57. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не спази някое от задълженията си по чл.62, ал.2 или по чл.63 от 

настоящия договор, същият дължи неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в размер на гаранцията, посочена в 

чл.58. 

XI.  ГАРАНЦИИ 

Чл.58. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира изпълнението на произтичащите от настоящия договор свои 

задължения, включително и гаранционното поддържане на обекта, с представена към момента на 

сключване на настоящия договор гаранция за изпълнение в размер на 6 162, 22 лв. (шест хиляди сто 

шестдесет и два лева и двадесет и две стотинки), представляваща 5 (пет) % от стойността на договора 

без ДДС.  

(2)  При пълно, точно и навременно изпълнение на задълженията по договора, гаранцията за 

изпълнение по ал.1 се възстановява в срок до 3 (три) работни дни от подписването на протокол за 

извършени 72- часови проби на монтираните и пуснати в експлоатация машини и съоръжения. 

Чл.59. Гаранцията за изпълнение по чл.58 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. 

Чл.60. Обслужването на гаранцията за изпълнение по чл.58, таксите и други плащания, банковите 

преводи, комисионните, както и поддържането на банковите гаранции за изпълнение на целия 

период на действие, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл.61. В случай на представена гаранция под формата на парична сума, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

освобождава гаранцията в срок до 3 (три) работни дни от подписването на протокол за извършени 

72- часови проби на монтираните и пуснати в експлоатация машини и съоръжения, без да начислява 

лихви, след уреждане на всички финансови претенции между страните. Освобождаването се 

извършва чрез превеждане на съответната сума по банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл.62. (1) В случай, че гаранцията за изпълнение на договора е под формата на банкова гаранция, 

тя трябва да бъде валидна най-малко до извършването на 72- часови проби на монтираните и 

пуснати в експлоатация машини и съоръжения.  

(2) В случай на удължаване срока за изпълнение на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава  

съответно да удължи срока на валидност на банковата гаранция. 
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Чл.63. В случай че банката, издала банковата гаранция за изпълнение на договора, бъде поставена 

под специален надзор или изпадне в неплатежоспособност/ свръхзадълженост, или е обявена в 

несъстоятелност, или й се отнеме лиценза, или неоснователно откаже да заплати предявената от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума в 3 (три) дневен срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

се задължава да предостави, в срок до 5 (пет) работни дни от искането, съответната заместваща 

банкова гаранция от друга банкова институция, съгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Чл.64. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихви върху сумите по гаранцията за изпълнение на договора. 

Чл.65. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои гаранцията за изпълнение на договора при неточно 

изпълнение на задължения по договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в това число и при едностранно 

прекратяване на договора от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ поради виновно неизпълнение на договорни 

задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл.66. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои такава част от гаранцията, която покрива отговорността 

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за неизпълнението, включително размера на начислените неустойки. 

Чл.67. В случай, че отговорността за неизпълнението на задълженията по договора от страна на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по стойност превишава размера на гаранцията за изпълнение на договора, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да търси обезщетение за вреди и над размера на предоставената 

гаранция по общия ред. 

Чл.68. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право по извънсъдебен ред да усвоява за себе си съответните части от 

дадената за изпълнението на договора гаранция за: 

1. Обезщетения за вреди, които са причинени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

2. Неустойки, дължими по силата на настоящия договор. 

 

XII.  СПОРОВЕ 

Чл.69. Всички спорове и разногласия между страните по повод настоящия договор се решават чрез 

преговори. 

Чл.70. В случай на непостигане на договореност по предходния член, всички спорове, ще бъдат 

решавани съгласно действащото българско законодателство пред компетентния да разгледа спора 

български съд. 

XIII.  СЪОБЩЕНИЯ 

Чл.71. Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този договор, са валидни 

ако са направени в писмена форма, подписани от упълномощените представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл.72. За дата на съобщението се смята: 

1. датата на предаването - при ръчно предаване на съобщението; 

2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка - при изпращане по пощата; 

3. датата на приемането - при изпращане по факс или телекс. 

Чл.73. За валидни адреси за приемане на съобщения, свързани с настоящия договор, се смятат: 
 За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:    За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 
 гр. Варна     гр. Варна 
 бул. „Христо Смирненски“ № 1  бул. „Цар Освободител“ № 88. 
 





№ Видове работи Мярка Кол-во

Ед.цена в 

лева без 

ДДС

Стойност

I Демонтажни работи

1 Демонтаж на врата от зид  бр. 6 21,36 128,16

2 Демонтаж на окачен таван м2 170 4,85 825,24

3 Изкъртване на теракотен перваз м 20 2,91 58,25

4
Демонтаж на окачен PVC таван в  бани (запазване, с цел 

последващ монтаж по т.14)
м2 24 5,83 139,81

5
Изхвърляне (пренос и превоз) на строителни отпадъци от 

обекта до депо, включително такса смет
м3 21 63,11 1 325,24

II Монтажни  работи

6

Доставка  и монтаж на  антибактериална, стенна винилова/ 

PVC облицовка, на рула, с ширина на рулото 1,5 м и 

дебелина 1,15 мм, цвят по избор на възложителя

м2 400 22,82 9 126,21

7
Доставка и монтаж на Г-образен профил от PVC с размери 

20 х20 мм, цвят по избор на възложителя
м 142 2,77 392,91

8
Доставка и монтаж на алуминиев предпазен Г-образен ъгъл 

за врати с размери 30х30 мм, цвят бял
м 24 3,50 83,88

9
Доставка и монтаж на PVC подова настилка, дебелина 2мм, 

цвят по избор на възложителя
м2 35 30,68 1 073,79

10
Доставка и полагане на саморазливна замазка, с дебелина 

около 5 мм. 
м2 50 9,71 485,44

11
Доставка и грундиране по стени преди полагане на 

фаянсова облицовка
м2 50 1,84 92,23

12
Доставка и полагане на фаянсова облицовка по стени на 

бани, цвят по избор на възложителя
м2 50 41,36 2 067,96

13

Доставка и монтаж на окачен таван от гипскартон с 

дебелина мин. 8 мм, доставка и трикратно боядисване с 

антибактериална боя със сребърни йони

м2 170 24,08 4 093,20

14 Монтаж на окачен PVC таван в бани (демонтиран, по т.4) м2 24 20,39 489,32

15
Обръщане с гипсокартон около нови входни врати с 

ширина, в зависимост от дебелината на зида 
м 60 4,71 282,52

16
Доставка и монтаж на алуминиева двукрила остъклена 

врата  с приблизителни размери 250/250 см
бр. 1 770,87 770,87

17
Доставка и монтаж на алуминиева остъклена врата с 

приблизителни размери 110/ 200 см
бр. 6 270,87 1 625,24

23 060,29

I Демонтажни работи

18
Демонтаж на осветително тяло (запазване, с цел 

последващ монтаж по т.39)
бр. 24 9,71 233,01

19
Демонтаж на табло тип ТАП-12 с предпазители (5 бр.) и ДТЗ 

(2 бр.) (запазване, с цел последващ монтаж по т.40)
бр. 6 19,42 116,50

20
Демонтаж на контакт тип шуко, за скрит монтаж (запазване, 

с цел последващ монтаж по т.41)
бр. 78 2,14 166,60

Сума по ЧАСТ: АРХИТЕКТУРА в лева без ДДС:

ЧАСТ АРХИТЕКТУРА

ЧАСТ ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИИ

към договор № 6290, сключен на 26.02.2016 г. между МБАЛ „Света Марина“ ЕАД и „Промишлено и 

гражданско строителство“ ООД за климатизация на 6 болнични стаи в Трансплантационно отделение 

към Клиника по хематология в МБАЛ „Света Марина“ ЕАД - гр. Варна 
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21
Демонтаж  на ключ единичен (запазване, с цел последващ 

монтаж по т.42)
бр. 24 2,14 51,26

22
Демонтаж на климатизатор 9000 BTU к-кт - вътрешно тяло, 

външно тяло
бр. 6 77,67 466,02

23

Демонтаж на панел за медицински газове с 2 бр. дози, 6 бр. 

контакти, розетка за интернет и осветление (запазване, с 

цел последващ монтаж по т.53)

бр. 6 24,27 145,63

24 Демонтаж на медни тръби за панел медицински газове м 42 7,77 326,21

25
Демонтаж на розетка за интернет (запазване, с цел 

последващ монтаж по т.44)
бр. 6 2,14 12,82

26
Демонтаж на розетка TV (запазване, с цел последващ 

монтаж по т.45)
бр. 6 2,14 12,82

27
Демонтаж на бутон сигнална повиквателна система на 

пациент 
бр. 6 2,14 12,82

28
Демонтаж на датчик димооптичен за пожароизвестяване 

(запазване, с цел последващ монтаж по т.51)
бр. 6 2,14 12,82

29 Демонтаж на конзола бр. 120 1,17 139,81

30 Демонтаж на разклонителна кутия бр. 30 2,14 64,08

II

*31
Доставка и монтаж на инсталационен проводник, тип NYY-J 

3х1.5 мм²
м 300 2,27 681,55

*32
Доставка и монтаж на инсталационен проводник, тип NYY-J 

3х2.5 мм²
м 300 2,65 795,15

*33
Доставка и монтаж на инсталационен проводник, тип NYY, 

3х4мм²
м 180 4,00 720,00

*34 Доставка и монтаж на силов кабел, тип NYY, 5х10мм² м 90 9,51 856,31

35 Доставка и монтаж на разклонителна кутия бр. 30 6,49 194,56

36 Направа на улей в бетон или тухлена зидария, 20/10 см м 180 3,30 594,17

37
Доставка и монтаж на PVC гофрирана тръба, трудногорима, 

Ø16 mm
м 120 0,85 102,52

38 Доставка и монтаж на конзола единична, модулен монтаж бр. 360 2,46 884,27

39 Монтаж на осветително тяло (демонтирано по т.18) бр. 24 9,71 233,01

40
Монтаж на ТАП-12 с предпазители (5 бр.) и ДТЗ (2 бр.) 

(демонтирано по т.19)
бр. 6 19,42 116,50

41
Монтаж на контакт тип шуко, за скрит монтаж (демонтиран 

по т.20)
бр. 78 2,14 166,60

42
Монтаж на ключ единичен, за скрит монтаж (демонтиран 

по т.42)
бр. 24 2,14 51,26

43 Доставка и монтаж на ел. табло по схема РТ-ОВК бр. 1 582,52 582,52

III Слаботокови инсталации

44 Монтаж на розетка за интернет (демонтирана по т.25) бр. 8 2,14 17,09

45 Монтаж на розетка за TV (демонтирана по т.26) бр. 6 2,14 12,82

Монажни работи вътрешни ел. инсталации / силова и осветителна  инсталации
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*46

Доставка и монтаж на сестрински пулт, 12 поста, с 

централна станция. Представлява високоговорящ апарат с 

клавиатура, дисплей и функционални бутони. При 

активиране на бутон от някоя от болничните стаи, на 

екрана на сестринския пулт да се изписват номера на стаята 

и леглото, от което е постъпило повикването, както и 

общия брой на постъпилите повиквания. Едновременно с 

това, да се чува специфичен звуков сигнал. Всички 

повиквания да се записват и съхраняват в паметта на пулта, 

по реда на тяхното постъпване.

бр. 1 2 111,65 2 111,65

47
Доставка и монтаж на захранващ блок за сестрински пулт с 

параметри, в зависимост от изискванията на системата
бр. 1 76,70 76,70

48

Доставка и монтаж на бутон - легло. Използва се за 

изпращане на повикване от леглото в стаята до сестринския 

пулт. Задействането на бутона да става с дръпване на 

въженце, при което към сестринския пулт се изпраща 

повиквателен сигнал. Бутонът да има светлинен индикатор. 

В нормално състояние индикаторът да свети в зелено, 

което да показва, че системата е в режим готовност. При 

задействане на бутона, светлинният индикатор да започва 

да мига в червено, при приемане на повикването да свети 

постоянно в червено, а след това устройството да се връща 

в режим готовност и отново да светва в зелено.

бр. 12 46,60 559,22

49

Доставка и монтаж на лампа в стая. Монтира се над вратата 

на всяка стая в коридора. Да има светлинен индикатор за 

сигнализация. В нормално състояние лампа - стая да свети 

в зелено. Ако един или повече бутони - легло в стаята бъдат 

задействани, светлинната индикация на лампа - стая да 

започва да мига в червено. При анулиране или приемане 

на повикването от сестрата, устройството да преминава в 

нормално състояние и да свети постоянно в зелено.

бр. 6 46,60 279,61

50 Доставка и полагане на кабел тип UTP 4x2x0,5 мм2 м 130 1,07 138,83

51
Монтаж на датчик димооптичен за пожароизвестяване 

(демонтиран по т.28)
бр. 6 2,14 12,82

IV Инсталация за медицински газове

52
Доставка и монтаж на медни тръби за медицински газове 

ф10 х 1 мм
м 20 11,36 227,18

53

Монтаж на панел за медицински газове с 2бр. дози, 6 бр. 

контакти, розетка интернет и осветление (демонтиран по 

т.23)

бр. 6 36,41 218,45

11 393,20Сума по ЧАСТ: ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИИ в лева без ДДС:
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*54

Доставка и монтаж на климатична камера, хигиенно 

изпълнение, за външен монтаж, рекуператор с КПД над 

65%, нагнетателен инверторен вентилатор - 2800 m3/h, 

700Pa; смукателен инверторен вентилатор - 2800 m3/h, 

250Pa; тристепенно филтриране на въздуха - G3, F5 и F9, 

предварителен ел. нагревател - 9 kW, фреонов 

топлообменник/директно изпарение/ - отопление / 

охлаждане; с фреоново оборудване;  мощност: 

Qохл.=~22.4kW; Qот.=~25.0kW, шумозаглушители на 

смукателната и нагнетателната части

бр. 1 22 650,00 22 650,00

*55

Доставка и монтаж на външно тяло (агрегат) на инверторна 

термопомпена система с номинални параметри:  

Qохл.=~22.4 kW; Qот.=~25.0 kW; Qел.=~5,8kW; U=380V,50Hz; 

ЕЕR (коефициент на преобразуване при охлаждане)=~ 4,29; 

COP (коефициент на преобразуване при отопление)=~4.5; 

комплект с експанзионни вентили и  контролен бокс

бр. 1 9 293,91 9 293,91

*56
Доставка и монтаж на дистанционно управление за 

климатичната камера
бр. 1 236,65 236,65

57 Доставка и монтаж на медна тръба ф10х1мм м 6 7,21 43,27

58 Доставка и монтаж на медна тръба ф22х1мм м 6 14,86 89,18

59
Доставка и монтаж на изолация от микропореста гума, 

размери ф10х9
м 6 2,52 15,09

60
Доставка и монтаж на изолация от микропореста гума, 

размери ф22х9
м 6 2,71 16,26

61
Доставка и монтаж на PVC тръби и фитинги  за конденз с 

диаметър ф32
м 10 3,19 31,86

62 Доставка и монтаж на кабел тип ШВПС 4х1.5 мм2 м 10 3,56 35,57

63 Доставка и монтаж на  кабел тип ШВПС 2х1 мм2 м 20 3,15 63,02

*64

Доставка и монтаж на филтър с размери: 610х915х69 мм и с 

параметри: клас на очистване H14; 700 м3/ч; 0.4м/сек; 72 

Ра

бр. 8 315,75 2 526,04

65

Доставка и монтаж на кутия за филтър с размери: 

610х915х69 мм, с перфорирана решетка с размери 

637х941х420 мм

бр. 4 607,68 2 430,71

66
Доставка и монтаж на датчик за замърсеност на HEPA 

филтър
бр. 4 56,38 225,53

67
Доставка и монтаж на таванен дифузор с регулираща 

секция, съвместим с въздуховодите
бр. 1 86,94 86,94

68 Доставка и монтаж на кутия за таванен дифузор от т.67 бр. 1 44,02 44,02

69

Доставка и монтаж на стоманена вентилационна решетка 

за стенен монтаж, тип HN,  с индивидуално регулируеми 

хоризонтални ламели за насочване на въздушната струя в 

различни посоки, с размери 500x300 мм

бр. 4 60,49 241,98

70 Доставка и монтаж на кутия за решетката от т.69 бр. 4 35,08 140,34

71
Доставка и монтаж на регулираща клапа за ръчно 

позициониране, тип KDM 250
бр. 9 41,65 374,85

*72
Доставка и монтаж на  въздуховод, подобен на Р3, 

хигиенно изпълнение 
м2 130 40,16 5 220,65

73
Доставка и монтаж на изолация за външен въздуховод, 

подобен на Starflex 
м3 50 8,06 402,91

ЧАСТ ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛАЦИЯ И КЛИМАТИЗАЦИЯ - 215, 216, 217 и 218 

(южни стаи)
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74
Доставка и монтаж на  гъвкав изолиран въздуховод, 

подобен на Flexcare 250 
м 50 16,88 844,22

75
Доставка и монтаж на конструкция за укрепване на 

въздуховодна мрежа от т.72 
кг 50 6,57 328,33

76
Доставка и монтаж на конструкция за укрепване на външно 

тяло и климатична централа от т.54 и т.55
бр. 1 590,25 590,25

77 Единични изпитания и въвеждане в експлоатация бр. 1 148,94 148,94

46 080,51

*78

Доставка и монтаж на климатична камера за външен 

монтаж, хигиенно изпълнение, с рекуператор с КПД над 

65%; нагн. инверторен вентилатор - 2400 m3/h, 700 Pa; 

смук. инверторен вентилатор - 2400 m3/h, 250 Pa; 

тристепенно филтриране на въздуха - G3, F5 и F9, 

предварителен ел. нагревател - 9 kW; фреонов 

топлообменник/директно изпарение/ - отопление / 

охлаждане; с фреоново оборудване; мощност: 

Qохл.=~15.8kW; Qот.=~15.5kW, шумозаглушители на 

смукателната и нагнетателната части

бр. 1 22 000,00 22 000,00

*79

Доставка и монтаж на външно тяло (агрегат) на инверторна 

термопомпена система с номинални параметри:  

Qохл.=~15.8 kW; Qот.=~15.5 kW; Qел.=~4,7kW; U=220V; ЕЕR 

(коефициент на преобразуване при охлаждане) =~ 3,42; 

COP (коефициент на преобразуване при отопление)=~3.94, 

комплект с експанзионни вентили и  контролен бокс 

бр. 1 7 625,00 7 625,00

*80
Доставка и монтаж на дистанционно управление за 

климатичната камера
бр. 1 236,65 236,65

81 Доставка и монтаж на медна тръба ф10х1 мм м 6 7,21 43,27

82 Доставка и монтаж на медна тръба ф22х1 мм м 6 14,86 89,18

83 Доставка и монтаж на изолация ф10х9 мм м 6 2,52 15,09

84 Доставка и монтаж на изолация ф22х9 мм м 6 2,71 16,26

85
Доставка и монтаж на тръби и фитинги PVC за конденз - ф32 

мм
м 10 3,19 31,86

*86 Доставка и монтаж на кабел тип ШВПС 4х1.5 мм2 м 10 3,56 35,57

*87 Доставка и монтаж на  кабел тип ШВПС 2х1 мм2 м 20 3,15 63,02

*88
Доставка и монтаж на филтър с размери 610х915х69 мм с 

клас на очистване H14
бр. 6 315,75 1 894,53

89
Доставка и монтаж на кутия за филтър 610х915х69 мм, с 

перфорирана решетка с размери 637х941х420 мм
бр. 3 607,68 1 823,04

*90
Доставка и монтаж на филтър с размери 305х762х69 мм с 

клас на очистване H14
бр. 2 197,48 394,97

91
Доставка и монтаж на кутия за филтър 305х762х69 мм, с 

четиристранна решетка с размери 332х790х410 мм
бр. 1 374,01 374,01

92
Доставка и монтаж на датчик за замърсеност на HEPA 

филтър
бр. 2 56,38 112,76

93
Доставка и монтаж на таванен дифузор с регулираща 

секция
бр. 2 86,94 173,87

94 Доставка и монтаж на кутия за таванен дифузор от т.93 бр. 2 44,02 88,03

Сума в лева без ДДС по ЧАСТ ОВиК - 215, 216, 217 и 218 (южни стаи) :

ЧАСТ ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛАЦИЯ И КЛИМАТИЗАЦИЯ - 219, 220 (северни стаи), 

КОРИДОР И ШЛЮЗ
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