Обект: „Ремонт на покрива на сгради 08 и 09 в „МБАЛ „Св.Иван Рилски”-Разград”АД в
гр.Разград, ул.”Коста Петров” № 2”

ДОГОВОР
Днес, 21.07.2014г., в гр. Разград, между:
“МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВ. ИВАН
РИЛСКИ” – РАЗГРАД” АД, вписано в Агенция по вписванията Търговски регистър с ЕИК
116503980, със седалище и адрес на управление в гр.Разград, ул. “Коста Петров” № 2,
представлявано от изпълнителния директор - д-р Гечо Вълков Жеков, наричано за краткост
ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна,
и
„ВИКТОРИЯ-ВС” ЕООД, вписано в Агенция по вписванията Търговски регистър с
ЕИК 202655006, със седалище и адрес на управление в гр.Русе, общ.Русе, ул.”Червен” № 1,
партер, представлявано от управителя – Вероника Диянова Георгиева, от друга страна,
наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ,
след проведена процедура по реда на глава VІІІ”а” от ЗОП за възлагане на
обществена поръчка чрез събиране на оферти с публикуване на Публична покана с ID
9029942/31.05.2014г. в Портала по обществени поръчки и Решение № 01348/10.07.2014г. на
Изпълнителния директор на „МБАЛ”Св.Иван Рилски”-Разград” АД,
се сключи настоящия договор за следното:
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА, СТОЙНОСТ, ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ
1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни
обект: „Ремонт на покрива на сгради 08 и 09 в „МБАЛ„Св.Иван Рилски”-Разград”АД в
гр.Разград, ул.”Коста Петров” № 2”, като извърши необходимите строително-монтажни
работи /СМР/ със собствени материали, технически средства и работна ръка и
съгласно приетата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
1.2. Подлежащите на изпълнение видове и количества работи в обекта по чл.1.1.
са конкретизирани и описани в изготвените за обекта: проект, Количествена сметка,
„Изисквания и указания за подготовка на офертата и за участие в процедурата”, и в
представените от Изпълнителя – Оферта с Приложение № 1 - Количествено-стойностна
сметка (КСС), представляващи неразделна част от настоящия договор.
1.3. Възложителят си запазва правото да определя приоритетните за изпълнение
видове и количества работи, включени в общия обем на поръчката, както и да променя
вида и количеството на подлежащите на изпълнение дейности от предмета на
поръчката, включени в проекта. Измененията и новите видове СМР се възлагат
приоритетно писмено в заповедната книга на обекта или с двустранен протокол.
2.1. Стойността на поръчката за извършване на възложената работа е в размер
на 37 354,00 лева /тридесет и седем хиляди триста петдесет и четири лева/ с включен
ДДС, за целия обем на работите, съгласно одобрения проект, Количествената сметка и
предложената от Изпълнителя цена, съгласно КСС, които са неразделна част от
настоящия договор.
2.2. Изпълнените СМР се разплащат по договорените единични цени, посочени в
КСС, при отчитане и удостоверяване на място на действително изпълнените видове и
количества работи и наличие на сертификати за съответствие и качество на извършените
СМР, в рамките на цената по чл.2.1.
2.3. Договорените единични цени на видовете СМР по КСС към Офертата на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не могат да бъдат променяни. При пропуски и несъответствия при
образуването им, които биха довели до увеличения в цената, разликата е за сметка на

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Промяна на количеството на даден вид работа, включена в КСС, не е
основание за промяна на единичната цена и на срока за изпълнение.
2.4. При промяна на вида и количеството на възложените дейности от страна на
Възложителя, извършено по реда на чл.1.3, крайната обща цена на възложената работа се
определя на база действително извършените видове и количества работи и предложените от
Изпълнителя единични цени в Офертата му, която е неразделна част от договора.
2.5. Непредвидените количества работи /ако има такива/, ще се възлагат от
Възложителя писмено, с протокол и ще се разплащат по единичните цени, посочени в КСС.
2.6. Непредвидените видове работи /ако има такива/, ще се възлагат от Възложителя,
писмено с протокол и ще се ценообразуват на база следните елементи на ценообразуване:
Средна часова ставка
3,45 лв./час;
Допълнителни разходи за труд
80 %;
Допълнителни разходи върху механизация
10 %;
Доставно-складови разходи
10 %;
Печалба
8 %.
2.7. Договорената цена включва всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за
изпълнение на обекта, включително тези за закупуване и доставяне на материали, превоз
до обекта, подготовка, организация на строителната площадка, работна ръка, осигуряване
на техническо оборудване и транспорт, разходи за товарене и извозване на строителните
отпадъци от обекта, осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд,
застраховки, данъци и други, както и разходите за отстраняване на всякакви дефекти до
изтичане на гаранционните срокове.
2.8. Дължимата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ цена за извършените работи от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ведно с дължимия върху нея ДДС, се изплаща от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в лева, по банков път. Плащането се извършва в срок до 30 /тридесет/
дни от датата на издадената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ оригинална фактура за стойността на
изпълнените и приети работи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съгласно подписан от страните по
настоящия договор протокол за действително извършени СМР /акт обр. 19/, придружен
със съответната документация. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ издава фактура по предходното
изречение след подписване на протокола за действително извършените СМР от двете
страни.
ІІ. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТЧИТАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА РАБОТИТЕ
3. Срокът за изпълнение на възложените с настоящия договор работи по чл.1.1,
съгласно Офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, е 25 /двадесет и пет/ календарни дни, считано от
датата на сключване на настоящия договор.
4.1. Установяването и отчитането на изпълнените работи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се
извършва с протокол за извършени СМР, изготвен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, двустранно
подписан от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да коригира
представения протокол обр.19 за извършени СМР, когато установи несъответствие между
действително изпълнените и посочените в протокола работи и при несъответствие на
изпълнените работи с договорените или тяхното качество. Невъзложени видове СМР не се
заплащат. Допълнителни количества работи в следствие неудачна координация с останалите
видове работи не се заплащат. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е задължен да представи на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички необходими документи за качеството на материалите и
съответната техническа документация, съгласно нормативната уредба.
4.2. Въвеждането в експлоатация на обекта по чл.1.1 се извършва след провеждането
на задължителните проверки, вкл. за съответствие с техническата документация.
III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълни договорените работи в договорения
срок, при стриктно спазване на действащото в страната законодателство за тази дейност,
при спазване на изискванията на Възложителя за приоритетните за изпълнение видове и

количества работи от общия предмет на поръчката и при спазване на проектната
документация и предвидените технически и технологични параметри и стандарти.
6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да влага материали в съответствие с
действащото законодателство, стандартите за такъв вид обект и изискванията на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и да осигурява изпълнение на работите по предмета на договора с
качество не по-ниско от добро.
7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да приеме извършената работа, само ако отговаря
на договореното и възложеното качество и количество. След приемане по реда на
предходното изречение на работата, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на възражение по нея в
рамките на 10 /десет/ дни, след извършването й. След това същата се смята за редовно
приета.
8. След приемане на извършената работа по договорения начин,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи заплащане за същата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, по банков път, по
банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: с IBAN: BG55FINV91501016230403;
BIC: FINVBGSF в банка: ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА, клон Русе.
9.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да съставя, да организира подписването, да
съхранява и да предоставя за проверка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и/или съответните контролни
органите всички необходими актове и протоколи по време на строителството и други
строителни книжа, съгласно договора и действащата нормативна уредба.
9.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава своевременно да представя на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ издадените оригинални фактури за стойността на изпълнените и приети
работи и протоколите за действително извършени СМР, придружени със съответната
техническа документация, съгласно нормативната уредба, за количеството и
качеството на работите и вложените материали.
10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при изпълнение на настоящия договор да спазва
и осигури спазването на действащите в страната норми и стандарти, включващи правилата
за техническа безопасност, санитарно-хигиенните изисквания, изискванията по безопасност
на труда, опазване на околната среда, пожарна безопасност и безопасност на движението и
да поема за своя сметка отговорността и всички разходи за санкции, наложени от
съответните контролни органи, свързани с изпълнението на неговите задължения по
настоящия договор, вкл. свързани с действията или бездействията на негови работници и
служители.
11.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури за своя сметка необходимите за
изпълнението на поръчката – материали, транспорт, работна сила, технически средства,
машини, съоръжения и др.
11.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да координира дейността си с останалите
специалности и с трети лица, извършващи специфични ремонтни дейности на същата
работна площадка.
12.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя гаранция за изпълнение на договора към датата на
сключването му в размер на 2000 /две хиляди/ лева, във вид на парична сума внесена по
сметка на Възложителя, с която гарантира изпълнението на всички свои задължения по
договора, включително обезпечава отговорността си при пълно или частично неизпълнение,
забава или некачествено, лошо изпълнение.
12.2. Гаранцията по предходната алинея се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 1месечен срок след изтичане на гаранционните срокове по т.13.1 на окончателно приетата
от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ работа на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. За целта ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отправя
писмено искане до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията без да
дължи лихви за периода, през който средствата са престояли при него.
12.3. Гаранцията за изпълнение се задържа от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при неизпълнение от
страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, на което и да е от задълженията му по настоящия договор, вкл.
при частично или некачествено изпълнение на възложените СМР, установено с констативен
протокол от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. При прекратяване на договора по вина на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ поради неизпълнение на задълженията му, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа
пълния размер на гаранцията за изпълнение.

13.1. Изпълнителят поема гаранция за качествено изпълнение на договорените
работи за срока /сроковете/, определен/и в Наредба № 2 от 31.07.2003г. на МРРБ за
въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни
срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.
13.2. В рамките на гаранционния срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява
за своя сметка всички констатирани недостатъци или некачествено изпълнени работи.
13.3. Срокът за отстраняване на недостатък е 5 /пет/ дни, считано от датата на
писменото уведомяване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. При доказана обективна невъзможност за
отстраняване на недостатъка в този срок, страните определят друг, технологично обоснован
срок, за което съставят и двустранно подписват протокол.
13.4. При неизпълнение на задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срока по чл.13.3.,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ отстранява недостатъка за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като последният
заплаща разходите за това по пазарни цени.
IV. СРОК НА ДОГОВОРА. ПРЕКРАТЯВАНЕ
14.1. Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му и е със срок на
действие до изтичане на гаранционните срокове за изпълнените СМР.
14.2. Настоящият договор се прекратява:
а/ с изпълнение на поетите от страните задължения, вкл. гаранционните задължения;
б/ по взаимно съгласие на страните, изразено писмено;
в/ при обективна невъзможност за изпълнение на договора;
г/ едностранно, със 7-дневно писмено предизвестие от изправната страна в случай на
неизпълнение на задължение по настоящия договор от другата страна;
д/ едностранно от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ със 7-дневно писмено предизвестие отправено до
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключване на договора,
не е в състояние да изпълни своите задължения или ако се отказва от договора по друга
причина;
е/ едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ със 7-дневно писмено предизвестие отправено до
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключване на договора,
не е в състояние да изпълни своите задължения или ако се отказва от договора по друга
причина.
14.3. В случай, че по отношение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ настъпи обстоятелство по чл.47
от Закона за обществените поръчки, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно
настоящия договор, без писмено предизвестие и без да дължи неустойки.
14.4. При забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, продължила повече от 20 /двадесет/ дни след
изтичане на срока по т.3., ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право едностранно да развали договора без
предизвестие и задържа цялата сума по представената гаранция.
14.5. При забава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за извършване на дължимо плащане по
договора, продължила повече от 20 /двадесет/ дни, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право
едностранно да развали договора с 10-дневно писмено предизвестие.
V. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ
15.1. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се откаже от изпълнението на договора, вкл. в
гаранционния срок, както и при прекратяване на договора по т.14.2. б.”д”, дължи на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 5 % (пет процента) от стойността на договора,
посочена в чл.2.1.
15.2. При забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи неустойка на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в размер на 0,10% от стойността на неизпълнените работи, съответно
от стойността по чл.13.4 за всеки просрочен ден, но не повече от 6000 /шест хиляди/ лева
за всеки отделен случай на забава.
15.3. При частично неизпълнение на възложената работа, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи
неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в тройния размер на стойността на неизпълнените работи.

15.4. В случай, че изработеното от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е некачествено и не може да се
ползва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по предназначението му, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 10 % /десет процента/ от стойността по чл.2.1.
15.5. Дължимите суми за неустойки се удържат от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по негов избор
от предстоящо плащане към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или от представената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
гаранция за изпълнение.
16. Страните запазват правото си да търсят обезщетение за вреди и пропуснати
ползи по общия ред, ако тяхната стойност е по-голяма от изплатените неустойки по реда
на този договор.
17. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия и/или бездействия на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат на които възникват:
а/ смърт или злополука, на което и да било физическо лице на обекта;
б/ загуба, кражба или нанесена щета на каквото и да било имущество при
изпълнение на предмета на договора.
18.1. Всички санкции, наложени от общински и държавни органи или
експлоатационни предприятия във връзка с дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по
изпълнението на този договор са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
18.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря в пълен размер за трудовата безопасност и
здравословните условия на труд на работниците и служителите си по време на строително монтажните работи и осигурява тяхното снабдяване със средствата за охрана на труда.
18.3. Всички вреди, нанесени на други участници в строителния процес или на трети
лица при изпълнение на строителството се заплащат от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
VI. ОБЩИ УСЛОВИЯ
19. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да възлага допълнителни видове работи на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, свързани с предмета на настоящия договор по реда на чл.1.3.
20. Никоя от страните няма право да прехвърля на трета страна правата и
задълженията си, произтичащи от този договор без изричното писмено съгласие на другата
страна.
21. Всички спорни въпроси, възникнали в хода на изпълнението на настоящия
договор ще се решават от страните по взаимно съгласие, а ако това се окаже невъзможно –
по съдебен ред.
22.1. Всички съобщения, уведомления и известия, свързани с изпълнението на
настоящия договор са валидни, ако са направени в писмена форма и са подписани от
упълномощените лица. Валидните координати за приемане на съобщения от страните,
свързани с настоящия договор, са:
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
адрес: гр. Разград, ул.”Коста Петров” № 2
гр.Русе, пк 7000, ул.”Червен” № 1 партер
факс: 084/ 629 765
e-mail: mbal@bogytec.com
victoria.vs@abv.bg
22.2. При промяна на данните, посочени в предходната алинея, всяка от страните е
длъжна да уведоми другата в еднодневен срок от настъпване на промяната.
22.3. За дата на съобщението/известието се смята:
а/ при предаване на съобщението на ръка – датата на получаването, написана от
получателя;
б/ при изпращане по поща или куриерска служба – датата на пощенското клеймо на
обратната разписка /датата на разписката за връчване от куриера;
в/ при изпращане по факс - датата на изпращането, посочена в отпечатаното
автоматично уведомление за успешно изпращане;
г/ при изпращане по e-mail – датата на изпращане, отразена в електронната система,
която се удостоверява с разпечатка от електронния запис за това .
23. Нищожността на някоя клауза от настоящия договор не води до нищожност на
друга клауза или на договора като цяло.

