ДОГОВОР
за транспорт на пациенти, нуждаещи се от хемодиализа от дома им до Клинка по
хемодиализа в МБАЛ „Света Марина” ЕАД и обратно по утвърден седмичен график и
поименен списък от следните общини: Варна, Долни Чифлик, Вълчи дол, Девня, Белослав,
Суворово, Ветрино, Аксаково, Аврен, Дългопол, Бяла и Провадия за период от три години

Днес, 20.04.2015 г. в гр. Варна между:
"Клеа" ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Варна, пк 9000, ул.
“Подполковник Калитин” №23, ет.5, ап.20, тел. 0888713246, ЕИК 201718756,
представлявано от Атанас Кирилов Ангелов - Управител, наричан за краткост
ИЗПЪЛНИТЕЛ и
МБАЛ “Света Марина” ЕАД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул
“Хр. Смирненски” №1, ЕИК 103562052, представлявано от Марта Дракова,
Директор „ИД” – упълномощено лице, наричано по-долу за краткост
ВЪЗЛОЖИТЕЛ на основание чл. 41 от ЗОП, и Заповед № Р-221 от 26.03.2015 г. на
Директор „ИД”, упълномощено лице на МБАЛ “Света Марина” ЕАД – гр. Варна
се сключи настоящия договор за следното се сключи настоящия договор за
следното:
I.
ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши
транспорт на пациенти, нуждаещи се от хемодиализа от дома им до Клиника по
диализа в МБАЛ „Света Марина” ЕАД. Транспортът ще се извършва по утвърден
седмичен график (Приложение 2) с поименен списък на пациентите, съдържащ
и точния им адрес по местоживеене, от следните общини: Варна, Долни Чифлик,
Вълчи дол, Девня, Белослав, Суворово, Ветрино, Аксаково, Аврен, Дългопол,
Бяла и Провадия и обратно по горепосочения седмичен график – Приложение 1,
представляващи неразделна част към настоящия договор.
Чл.2. В горепосочените Приложение 1 и 2, подробно са посочени утвърденият
седмичен график, поименният списък на пациентите и точният адрес по
местоживеене на всеки един от тях. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва правото да
заличава от списъка пациенти при отпадане на нуждата им от хемодиализа, а
така също и/или да добавя нови пациенти, за които е настъпила такава след
сключването на настоящия договор. В случай на промяна на обстоятелства в
Приложение 1 ще се изготвя писмено споразумение към настоящия договор
между страните, в което ще се отразяват: 1) Трите имена на пациента; 2) Точен
адрес по местоживеене; 3) Седмичен график за диализа; 4) Дали пациентът се
премахва или добавя за диализно лечение; 5) Увеличение/намаление на
километрите при изготвяне на месечната справка, като същото ще бъде
неразделна част от настоящия договор. Възложителят ще заплаща само
извършения пълен курс, като за целта на настоящия договор се има предвид от
посочения в Приложение 1 адрес по местоживеене на всеки един от пациентите
до Клиника по диализа в МБАЛ „Света Марина” ЕАД на адрес гр. Варна, бул.
„Христо Смирненски” 1.
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II.
СТОЙНОСТ НА ДОГОВОРА
Чл.3. Стойността на договора е 1 858 428,00 (един милион осемстотин
петдесет и осем хиляди четиристотин двадесет и осем) лева с включени всички
дължими елементи - мита, такси, застраховки, ДДС и др., съгласно посочените в
офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ брой километри и предложената единична цена за
километър. Офертата е под номер ВК-507/19.03.2015 г.
III.
УСЛОВИЯ, НАЧИН И СРОКОВЕ НА ПЛАЩАНЕ
Чл.4. Плащането по настоящия договор ще се извърши в български лева чрез
банков превод от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по следната сметка на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: IBAN: BG70 UNCR 7000 1520 2731 17, BIC: UNCRBGSF, при
УниКредит Булбанк.
Чл.5. Плащането по настоящия договор ще се извърши в срок до 60
(шестдесет) дни след датата на представяне на оригинална данъчна фактура и
двустранно подписана месечна справка по образец – Приложение 3,
представляваща неразделна част към настоящия договор.
Чл.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен писмено да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при
промяна на банковата си сметка, адрес на управление или друга регистрация, в
срок от 3 (три) дни от датата на промяната.
IV.
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл.7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава :
1. Да изпълни услугата при условията на настоящия договор;
2. Да извършва услугата с моторните превозни средства, описани в
горепосочената оферта;
3. Да извърши превоза с грижата на добрия търговец /превозвач/ в
определените в маршрутните разписания часове и маршрути, с подходящи за
изпълнение на възложената тук работа превозни средства;
4. Да снабди водачите на моторните превозни средства с нормативно
изискуемите документи, както и да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документ за
сключен договор за застраховка “Гражданска отговорност” и “Злополука“ за
МПС- та, които извършват превоза по настоящия договор, с лицензирана
застрахователна компания, като застрахователният договор следва да е в сила
за срока на настоящия договор, както и списък на водачите на МПС, с които че се
извършва превозната услуга;
5. Да организира труда на водачите, като спазва нормативно
установената максимална продължителност на работния ден /смяна/,
междудневна и междуседмична почивка съгласно Закона за автомобилните
превози;
6. Да организира предпътния медицински преглед на водачите,
включващ общото им здравословно състояние;
7. Да организира проверката на техническото състояние на
автомобилите преди излизане от гаража;
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8. Да осъществява ежедневен контрол върху работата на водачите и
изпълнението на предмета на настоящия договор.
Чл.8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за живота и за всяко телесно или психическо
увреждане на пътника/пациента вследствие на злополука във връзка с превоза,
докато пътникът/пациентът се е намирал в превозното средство или се е качвал,
или е слизал от него.
Чл.9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не се освобождава от отговорност за вредите, причинени
поради физическите или умствените недостатъци на водача или на други лица,
изпълняващи функции по превоза, дефектите или състоянието и
функционирането на превозното средство.
Чл.10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва превоза с моторни превозни
средства, които са в техническо изправно състояние и са съобразени с
нормативните изисквания на Закон за автомобилните превози, Закон за
движение по пътищата и Наредба № 33/ 03.11.1999 г. за обществен превоз на
пътници и товари на територията на Република България.
Чл.11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осъществява предмета на настоящия договор на свой
риск и за своя сметка поради което:
1.
осъществява текущите и основните ремонти, както и поддържането
в техническо изправно състояние на моторните превозни средства;
2.
изпълнява стриктно задълженията към държавни и общински
органи, произтичащи или свързани с настоящия договор;
3.
изплаща санкциите, налагани от органите на МВР, поради
неизпълнение или нарушение на законовите изисквания за движение по
пътищата;
Чл.12. .ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извършва превоза с почистени и осветени
моторни превозни средства.
Чл.13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отоплява моторните превозни средства, като
не допуска температурата на въздуха в същите да падне под 15 градуса.
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да поддържа в изправност климатичните им
инсталации, като не допуска температурата на въздуха в тях да превишава 27
градуса.
Чл.14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен по време на извършване на превоза да означи
моторните превозни средства с табели съобразно нормативните изисквания.
Чл.15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен незабавно да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в случай
че лицензията за извършване на превози му бъде отнета.
V.
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл.16. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
(1) Да заплати услугата при условията на настоящия договор;
(2) Да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимата пълна информация и
съдействие за извършване на услугата;
VI.
ОТГОВОРНОСТИ при забава. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл.17. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на трикратната стойност на
неосъществен по негова вина курс.
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Чл.18. При системно нарушаване на уговорените условия за изпълнение на
услугата, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои сумата по гаранцията, представена
за изпълнение на договора. „Системно нарушаване” се счита допускане на три
отделни нарушения на уговорените условия в рамките на 30 календарни дни.
Чл.19. При отказ от изпълнение на договора неизправната страна дължи на
изправната неустойка в размер на общата стойност на договора.
VII. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
Чл.20. Страна по този Договор не дължи на насрещната неустойки или други
обезщетения, ако забавянето на изпълнението или друго неизпълнение на
задълженията й по Договора се дължи на непреодолима сила.
Чл.21. Страната изпаднала в забава поради непреодолима сила е длъжна да
уведоми писмено насрещната страна в 3 (три)- дневен срок, от настъпването на
събитието, причинило невъзможността за точно изпълнение.
Чл.22. 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.23. 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.
VIII. ГАРАНЦИИ
Чл.24. Гаранцията за изпълнение на настоящия договор представлява три на
сто от стойността на договора без ДДС, посочена в Чл. 3.
Чл.25. Гаранцията се представя в една от следните форми:
1. парична сума;
2. банкова гаранция.
Чл.26. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ избира сам формата на гаранцията за изпълнение.
Чл.27. В случай, че е представена банкова гаранция, същата следва да бъде със
срок на валидност най-малко 10 (десет) дни след изтичането на тригодишния
срок на договора, считано от датата на подписването му. Ако е представена
парична сума, същата ще бъде върната на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след изтичане на срока
на договора, в случай че не са настъпили обстоятелства, обуславящи нейното
задържане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Чл.28. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за времето, през
което гаранцията за изпълнение на договора е престояла у ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в
изпълнение на настоящия договор.
Чл.29. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право извънсъдебно да задържи за себе си
представената гаранция за изпълнение на договора или част от нея, или да
претендира плащане на съответната сума пред банката, в случай че е
представена банкова гаранция, в следните случаи:
1. за компенсиране на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за разходи, направени за
отстраняването на констатирани недостатъци, свързани с предмета на договора;
2. за компенсиране на претърпени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ вреди, нанесени
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вследствие на неизпълнение на задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, произтичащи от
настоящия договор;
3. при удържане на неустойки, начислени съгласно настоящия
договор;
4. при разваляне на договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - в този
случай се задържа пълния размер на гаранцията.
IX.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ КЛАУЗИ
Чл.30. Всяка от страните има право да развали договора, ако насрещната
страна виновно не изпълнява свое задължение по него и след като е била
надлежно поканена да го изпълни в разумен срок.
Чл.31. Всички спорове по повод настоящия договор ще се уреждат от страните
по приятелски начин чрез преки преговори. При непостигане на съгласие, спорът
ще се отнася за решаване пред компетентния български съд.
Чл.32. За всички неуредени в договора въпроси се прилага действащото
българско законодателство.
Чл.33. 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. Писмената
форма ще се счита за спазена и при получаване на съобщение по факс или email.
Чл.34. 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.
Чл.35. За валидни адреси за приемане на съобщения, свързани с настоящия договор се
смятат:

За ПРОДАВАЧА:

За КУПУВАЧА:

ул. "Преслав" 9

бул. „Христо Смирненски” 1

Гр. Варна, пк 9000

Гр. Варна, пк 9010

УниКредит Булбанк

Банка ДСК ЕАД

BIC: UNCRBGSF

BIC: STSABGSF

IBAN: BG70 UNCR 7000 1520 2731 17

IBAN: BG41 STSA 9300 0021 8339 55

Чл.36. При промяна на адреса, съответната страна е длъжна да уведоми
другата писмено в три дневен срок от промяната.
Чл.37. Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от двете
страни и се склчва за срок от три години.
Чл.38. Условията на Договора могат да се променят и/или допълват само в
случаите, регламентирани в ЗОП и в Чл.2, по взаимно писмено съгласие на
страните.
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