
ДОГОВОР * ..Ш /

Днес, !2г.'Рж .. 2017 год. в град Камено, на основание проведена процедура по 
възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет,, Предоставяне на 
услуги от медицински персонал в оборудван медицински кабинет на територията на 
гр. Камено, както следва: извършване на физикални прегледи на пациенти с цел 
определяне на здравния им статус, извършване на основни диагностично- 
терапевтични процедури и оказване на неотложна медицинска помощ чрез М ПС със 
специално предназначение - линейка”, се сключи настоящия договор между:

ОБЩИНА КАМЕНО, с адрес на управление: гр. Камено, ул. „Освобождение” № 
101, ЕИК 000057001, представлявана от Кмета на община Камено -  Жельо Вардунски и 
Янка Атанасова -  Вр. и. д. Главен счетоводител, наричана по-долу КУПУВАЧ от 
една страна

и
„Диагностично -  консултативен център „Ел Масри” ООД, ЕИК 128506517, 

със седалище и адрес на управление в гр.Бургас, ул. „Оборище” № 98, ет.1, 
представлявано от Управителя — д-р Димитър Иванов Бошев, наричано по-долу — 
ПРОДАВАЧ, на основание чл.112, ал.1 от Закона за обществените поръчки и влязло в 
законова сила Решение № РД-09-286/15.05.2017 год. на Кмета на Община Камено, се 
подписа настоящия договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да 
осъществи обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на услуги от медицински 
персонал в оборудван медицински кабинет на територията на гр. Камено, както 
следва: извършване на физикални прегледи на пациенти с цел определяне на здравния 
им статус, извършване на основни диагностично-терапевтични процедури и оказване 
на неотложна медицинска помощ чрез МПС със специално предназначение - линейксд\

(2)Услугите ще се предоставят в сградата на бивша поликлиника гр.Камено..
(3) Услугата се осъществява чрез предоставяне на:

- 12 часова (нощна) медицинска помощ на територията на общината, от 19:00 
до 07:00 часа в делничните дни от седмицата с осигурено транспортиране с линейка 
в случай на нужда. По време на дежурството линейката следва да се намира в готовност 
на територията на гр. Камено.

- 24 часова (денонощна) медицинска помощ на територията на общината в 
почивните и празнични дни с осигурено транспортиране с линейка в случай на 
нужда. По време на дежурството линейката следва да се намира в готовност на 
територията на гр. Камено.

II. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 2. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
годишно възнаграждение в размер на 149 040 (сто четиридесет и девет хиляди и



четиридесет) лева - освободена доставка по смисъла на чл,39, т.1 от ЗДДС, съгласно 
ценовото предложение на И З П Ъ Л Н И Т Е Л Я , представляващо неразделна част от
настоящия договор.

(2) Цената по ад.1 включва всички необходимите разходи за осъществяване на 
услугата, ведно с разходи за материали, консумативи, транспорт, труд, както и всякакви 
други разходи, които биха могли да възникнат при по повод на осъществяване на
обществената поръчка.

(3) Цената по ал.1 е окончателна и няма да бъде променяна в хода на изпълнение
на обществената поръчка. И З П Ъ Л Н И Т Е Л Я Т  няма право да изисква от лицата на 
които са предоставени медицинските услуги никакво доплащане по отношение на 
медицинските прегледи и изследвания, предмет на договора.

(4) Плащанията по договора се извършват, веднъж на 2 (два) месеца, на равни 
вноски, в български лева, по банков път, след представяне на фактура или еквивалент, 
в 30 (тридесет) дневен срок от представянето на фактурата. Към фактурата 
И З П Ъ Л Н И Т Е Л Я Т  представя и протокол за предоставените през месеца услуги, 
съдържащ брой лица на които са предоставени услугите, вида услуги, лицата които са
ги предоставили.

Всички плащания по договоря, сс извършвят в лсвя по оянковя смсткя ня
И З П Ъ Л Н И Т Е Л Я :

1ВАГ4: В046ТТВВ94001526502138;
В1С: ТТВВВ022;
Банка: „Сосиете Женерал Експресбанк” АД гр. Бургас;

III. СРОК НА ДОГОВОРА 

Чл. 4. Срокът на договора е една година, считано от датата на подписване му.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 5. И З П Ъ Л Н И Т Е Л Я Т  се задължава да:
5.1. Да осъществява услугата чрез предоставянето на:

- 12 часова (нощна) медицинска помощ на територията на общината, от 19:00 
до 07:00 часа в делничните дни от седмицата с осигурено транспортиране с линейка
в случай на нужда. По време на дежурството линейката следва да се намира в готовност
на територията на гр. Камено.

- 24 часова (денонощна) медицинска помощ на територията на общината в
почивните и празнични дни с осигурено транспортиране с линейка в случай на
нужда. По време на дежурството линейката следва да се намира в готовност на
територията на гр. Камено.

5.2. Да обзаведе и обезпечи с медицинска апаратура и оборудване
предоставеното от Възложителя общинско помещение за организиране и извършване 
на спешните медицински дейности за срока на действие договора.

Минимално изискваща се медицинска апаратура в кабинета:
• Ехограф -  1 брой;
• ЕКГ -  апарат -  1 брой;
• Дефибрилатор -  1 брой;
• Монитор за следене на биологичните показатели на спешни/интензивни 

пациенти - 1 брой;



Минимално изискващо се оборудване в кабинета оборудване:
• Медицинска кушетка -  1 брой;
• Бюро -  1 брой;
• Медицинска витрина за съхранение на лекарствени продукти -  1 брой.

5.3. Да осигури и предостави лекарствени средства и консумативи, необходими за 
упражняване на дейността, които следва да се предоставят на пациентите на общината 
безвъзмездно, за срока на действие на договора.

5.4. Да осъществява посочените медицински дейности и здравни услуги чрез 
осигурени от него лекари/фелдшери, които следва да притежават доказан трудов 
стаж в звено "Спешна помощ" или еквивалент минимум 15 (петнадесет) години.

5.5. Да обезпечава изпълнението на здравните услуги с осигурена 
собствена/наета клинична лаборатория на територията на Област Бургас за 
извършване на изследвания.

5.6. Да обезпечава изпълнението на здравните услуги с осигурено 
собствено/наето лечебното заведение на територията на Област Бургас. Всички 
манипулации и интервенции за пациентите извън спешните следва да се извършват на 
територията на лечебното заведение.

5.7. Да има внедрена за целия срок на договора автоматизирана система за 
обработка на данни и поддръжка на електронно здравно досие, в което да се 
отразяват проведените прегледи на пациентите, стойността на изпълнените здравни 
услуги и дейности при гарантиране на правата за опазване на тайната относно неговото 
здравно състояние.

5.8. Да изпълнява качествено и в срок услугите, предмет на договора в 
съответствие с изискванията на нормативната уредба в областта на здравеопазването, 
със специалисти, притежаващи необходимата квалификация в съответната област;

5.9. Да изготвя и предава ежемесечно на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ протоколите по чл.2 
ал.4 от настоящия договор.

5.10. При осъществяване на предмета на настоящия договор да спазва изискването 
качеството на медицинската помощ да се основава на медицински стандарти, 
утвърдени по реда на Закона за лечебните заведения, и Правилата за добра медицинска 
практика, приети и утвърдени по реда на Закона за съсловните организации на 
лекарите и лекарите по дентална медицина.

5.11. Да застрахова лицата, които упражняват медицинска професия в лечебното 
заведение и чрез които осъществява услуги, предмет на договора, за вредите, които 
могат да настъпят вследствие на виновно неизпълнение на професионалните им 
задължения.

5.12. Освен в случаите, предвидени в нормативните актове, да не разгласява на 
трети лица информация, станала му известна във връзка с изпълнението на договора, 
включително след изпълнението му или при прекратяването му.

Чл.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи уговореното възнаграждение в 
размера и условията на договора.

Чл.7. Лицата, упражняващи медицинска професия и предоставящи услугите по 
чл.5 от настоящия договор, имат право на свобода на действия и решения съобразно 
своята професионална квалификация, медицинските стандарти и медицинската етика.

Чл.8. Изпълнителят няма право да се позовава на незнание и/или непознаване на 
предмета на договора и нормативната база, с оглед освобождаване или намаляване 
отговорността си за лошо изпълнение/неизпълнение.



Чл.9. Изпълнителят няма право да наема други подизпълнители, освен посочените 
в офертата му за участие в поръчката.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ

Чл.10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да представи на И ЗП Ъ Л Н И ТЕЛ Я  в 
срок до 3 (три) календарни дни от сключването на договора достъп до помещенията в 
които ще се осъществява предоставянето на услугите.

Чл. 10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
1. да заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговореното възнаграждение в сроковете и 

при условията на настоящия договор.
2. да осъществява пълно съдействие на ИЗПЪЛНИЯТЕЛЯ в хода на изпълнение

на обществената поръчка;
Чл.11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква информация от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнението на договорените услуги, както и да проверява 
изпълнението на договора по всяко време, стига това да не създава затруднения на 
Изпълнителя.

Чл.12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право по всяко време да проверява изпълнението 
на услугата. Проверката се извършва от определени от Възложителя длъжностни лица.

Чл.13. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на 
Изпълнителя, в резултат на които възникнат:

1. Смърт или злополука, на което и да било физическо лице в следствие 
изпълнение предмета на договора през времетраенето на осъществяването на 
възложеното;

2. Загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие 
изпълнение предмета на договора през времетраенето на осъществяването на 
възложеното.

Чл.14.(1) Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 2 % (две на сто) от 
стойността на договора и възлиза на сумата от 2980,80 (две хиляди деветстотин и 
осемдесет лева и осемдесет стотинки) лева. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при 
подписване на настоящия договор да представи гаранция под формата на банкова 
гаранция, парична сума или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие 
на отговорността на изпълнителя, по избор на кандидата, определен за изпълнител, 
която се освобождава след цялостното качествено изпълнение на договора, като не се 
начисляват лихви .

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа внесената гаранция в случаите на лошо, 
некачествено или забавено изпълнение на договора.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията и при предсрочно прекратяване на 
договора по вина на изпълнителя.

Чл. 15.(1) При закъснение изпълнение на дежурствата (без значение в делничен 
или почивен/празничен ден) до:

VI. ГАРАНЦИИ

VII. НЕУСТОЙКИ
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а) 1 (един) час, след обявения начален час, посочени в чл.1, ал.З от договора 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 2 /два/ % от 
съразмерно дължимото възнаграждение за текущия месец.

б) 2 (два) часа, след обявения начален час, посочени в чл.1, ал.З от договора 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 5 /пет/ % от 
съразмерно дължимото възнаграждение за текущия месец.

в) 3 (три) часа, след обявения начален час, посочени в чл.1, ал.З от договора 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 10 /десет/ % от 
съразмерно дължимото възнаграждение за текущия месец.

(2) Санкциите по ал.1 се прилаган и в случай на по-ранно преустановяване на 
дежурството и/или отсъствие/прекъсване на дежурството в хода на неговото 
изпълнение.

(3) Закъснение за изпълнение на дежурството (без значение в делничен или 
почивен/празничен ден) и/или по-ранното му преустановяване и/или 
отсъствие/прекъсване на дежурството в хода на неговото изпълнение с повече от 3 
(три) часа съобразно посоченото в чл.1, ал.З от договора, се счита за неизпълнение на 
услугата, като в този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
неустойка в размер на 20 /двадесет/ % от съразмерно дължимото възнаграждение за 
текущия месец.

(4) В случай на неизпълнение, в това число и по смисъла на ал.З, 3 (три) или 
повече пъти, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 
съразмерно дължимото възнаграждение за текущия месец. В тази хипотеза договорът 
може да бъде прекратен едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с писмено уведомление и 
без предизвестие, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освен дължимата неустойка има право и да 
задържи и усвои гаранцията за добро изпълнение.

(5) Забавеното изпълнение и/или неизпълнението се удостоверяват в 
констативен протокол, изготвен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, или определение от него лица. 
Копие на протокола се изпраща/предоставя в рамките на 2 (два) работни дни на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ЧлЛ6.(1) При неизпълнение на което и да е от задълженията си от чл.5.2. до 
чл.5.8, включително, от настоящия договор за едно дежурство (без значение в 
делничен или почивен/празничен ден) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на неустойка в 
размер на 10 /десет/ % от съразмерно дължимото възнаграждение за текущия месец.
Едновременно с това

(2) В случай, че са осъществени 3 (три) или повече пъти неизпълнения по 
смисъла на ал.1, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер 
на съразмерно дължимото възнаграждение за текущия месец. В тази хипотеза 
договорът може да бъде прекратен едностранно от Възложителя с писмено 
уведомление и без предизвестие, като Възложителят освен дължимата неустойка има 
право и да задържи и усвои гаранцията за добро изпълнение.

(3) Неизпълнения по смисъла на ал.1 се удостоверяват в констативен протокол, 
изготвен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, или определение от него лица. Копие на протокола се 
изпраща/предоставя в рамките на 2 (два) работни дни на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ..

ЧлЛ7. При неизпълнение на задължението си за плащане в договорените 
срокове по настоящия договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 
законната лихва от деня на забавата.



Чл.18.(1) Плащането на договорените и дължими неустойки се извършва чрез 
прихващане на насрещни парични задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, когато има 
такива, като се започва от дължимото възнаграждение по договора.

(2) За извършване на прихващането ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прави писмено 
изявление до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Двете насрещни задължения се смятат за погасени до 
размера на по-малкото от тях от деня, в който прихващането е могло да се извърши.

(3) Когато в случаите на предходните алинеи сумите не са достатъчни 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ превежда остатъка от дължимите неустойки в определен от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок и по посочена от него банкова сметка.

Чл.19. Всяка от страните запазва правото си да търси по съдебен ред 
обезщетение за вреди, когато действително причинената вреда е по-голяма от 
уговорената в настоящия договор неустойка.

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.20. Настоящият договор се прекратява:
-по взаимно съгласие на страните, изразено писмено;
-с двумесечно писмено предизвестие от всяка от страните;
-с едностранно писмено изявление на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, когато другата страна 

не изпълни свое задължение по договора, съгласно договореното в Глава VI от 
настоящия договор;

-с изтичане на срока по договора;
-при смърт или поставяне под запрещение/заличаване на изпълнителя;
-при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на договора;
-с едностранно едномесечно писмено предизвестие на възложителя, ако в 

резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да 
изпълни своите задължения;

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 21. (1) Когато неизпълнението на този договор се дължи на възникването на 
непреодолима сила, изпълнението на задълженията по него и съответните насрещни 
задължения се спират за времето на непреодолимата сила.

(2) Непреодолима сила е непредвидено или непредотвратимо събитие от 
извънреден характер, което възниква след подписването на този договор, като пожар, 
наводнение или друго природно бедствие, стачки, саботаж, бунтове, граждански 
вълнения, състояние на война, ембарго и др.

(3) Страната, която не може да изпълни задълженията си по този договор поради 
непреодолима сила, не носи отговорност. Същата е длъжна в срок до 3 (три) 
календарни дни писмено да извести другата страна за непреодолимата сила и 
евентуалните последствия от нея за изпълнението на този договор. В случай, че не 
изпрати такова известие, дължи обезщетение за щетите от това.

Чл.21. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, 
произтичащи от този договор.

Чл.22. Изменение на настоящия договор се допуска само в случаите, 
предвидени в Закона за обществените поръчки.



Чл.23.(1) Всички съобщения до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, засягащи отношенията по 
настоящия договор- се изпращат на следния, посочен от него адрес: гр.Бургас, ул. 
„Оборище” № 98, ет.1, тел. 056 51 510, 0884 541 012, на e-mail: jastreb_medikal@abv.bg.

(2) При промяна на адреса и/или телефона, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да 
уведоми възложителя писмено в седмодневен срок, като посочи новия адрес за 
кореспонденция и/или телефона.

(3) Ако изпълнителят не бъде открит на посочения от него адрес и/или телефон, 
съобщенията се поставят на информационното табло в учебното заведение, за което се 
съставя протокол от определени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ лица. Съобщението се счита 
връчено от датата на протокола.

Чл,24. Всички спорове относно действието, изпълнението и прекратяването на 
договора се решават от компетентните по степен съдилища в гр. Бургас, независимо от 
седалището на изпълнителя.

За неуредените в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на Закон за 
обществените поръчки, Правилника за прилагане на Закон за обществените поръчки, 
както и действащото европейско и национално законодателство относно 
производството, преработката и търговията с хранителни продукти.

Настоящият договор се подписа в три еднакви екземпляра -  два за 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и едни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
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