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ДОГОВОР 

за възлагане на обществена поръчка с предмет  

„Транспортиране и третиране на опасни отпадъци на  

МБАЛ-ШУМЕН АД” 

 

 

 Днес, 30.03.2017 г. в гр. Шумен между: 

 

 1. ”МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-ШУМЕН” 

АД със седалище и адрес на управление: гр. Шумен, ул. “Васил Априлов” № 63, 

вписана в ТР на РБ под ЕИК 127521092, тел. 054/ 855755, факс 054/ 800751, 

представлявано от Изпълнителния директор д-р Атанас Георгиев Атанасов, наричано 

по – долу за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ”, от една страна,  

 и 

 2. „БИО – С” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Шумен, ул. „Васил 

Левски” № 63, вписано в ТР на РБ под ЕИК 127620005, тел. 0887 095876, факс 054/ 872 

644 представлявано от Управителя Станислав Неделчев Станчев, от друга страна, 

наричано за краткост по – долу “ИЗПЪЛНИТЕЛ”,    

 

На основание чл. 194, ал. 1 от Закона за обществените поръчки,  

страните се споразумяха за следното: 
 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл.1./1/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извършва 

следната услуга: 

• транспортиране и третиране на опасни отпадъци на „МБАЛ-ШУМЕН” АД, 

съгласно Приложение № 1, неразделна част от настоящия договор. Посочените 

количества са ориентировъчни и не пораждат задължения за ”МБАЛ – Шумен” АД да 

ги предаде в прогнозния обем, т.е. може да предаде по-малко или по-голямо количество 

от посоченото.  

/2/ Офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е неразделна част от договора, като условията 

й се считат по право за условия на договора, доколкото в него не е уговорено друго. 

 

II. СРОК НА ДОГОВОРА 

Чл.2. /1/ Настоящият договор влиза в сила от 30.03.2017 г. и е валиден до 

30.03.2018 г.  

III. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Чл.3. Цената на услугите е в размер, посочен в ценовото предложение на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съгласно Приложение № 1 - неразделна част от този договор. 

Цената е определена при условията за предоставяне на услугите до краен получател, с 

включен ДДС. 

Чл.4./1/. Плащането по настоящия договор се осъществява в български лева, чрез 

банков превод, от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, по следната банкова сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ :  

Обслужваща банка: Райфайзен Банк 

IBAN BG50RZBB91551064744310 

BIC RZBBBGSF  
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/2/. Заплащането е отложено за срок от 60 /шестдесет/ календарни дни, след 

представяне на следните документи: 

а/   фактура – оригинал; 

б/ приемно - предавателен протокол/транспортна карта, подписани от 

оправомощеното от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ лице и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или оправомощено от 

него лице. 

 

IV. СРОК. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ. 

ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА УСЛУГИТЕ 

Чл.5./1/ Опасните отпадъци, чието транспортиране и третиране е предмет на 

настоящия договор, се приемат от две отделни „Площадки за временно съхранение на 

отпадъци” на “МБАЛ – ШУМЕН” АД, а именно: 

• тунела на Хирургически блок на „МБАЛ – Шумен” АД 

• задния вход на Отделение по хемодиализа на „МБАЛ – Шумен” АД. 

• гр. Нови пазар, ул. „Христо Ботев” №22  

/2/. Отпадъците ще се транспортират от „МБАЛ – Шумен” АД най-малко два 

пъти седмично в работни дни.  

/3/. Приемането и предаването на отпадъците се осъществява в присъствието на 

оправомощени представители на двете страни по този договор, като услугите трябва да 

отговарят на заявените.  

/4/. За удостоверяване предаването, съответно приемането на опасните отпадъци 

се съставя и подписва приемно-предавателен протокол/транспортна карта от 

представителите на двете страни по този договор.  

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Чл.6. /1/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да получи опасните отпадъци от 

оправомощено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ лице, като подпише приемно – предавателен 

протокол/транспортна карта, съгласно раздел ІV от договор. 

/2/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава след получаване на опасните отпадъци, 

сортирани по подходящ начин, съобразно изискванията, заложени в действащите 

нормативни актове, да ги транспортира и третира при спазване на технологичните 

правила и норми за това. 

Чл.7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява и поддържа за своя сметка:  

1. Два броя фризери с обем по 300 литра всеки - за дълбоко замразяване на 

телесни органи и части, плаценти, фетуси и други; 

2. Сто и седемдесет броя 60–литрови херметически затварящи се контейнери 

за временно съхранение на всички опасни отпадъци;  

3. Петдесет броя 10-литрови херметически затварящи се контейнери за 

временно съхранение на всички опасни отпадъци; 

4. Сто и петдесет броя 5-литрови херметически затварящи се контейнери за 

временно съхранение на всички опасни отпадъци. 

5. Петдесет броя 3,8-литрови херметически затварящи се контейнери за 

временно съхранение на всички опасни отпадъци 

Чл.8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълнява услугите, предмет на 

настоящия договор в договорения срок. 

Чл.9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълнява задълженията си по този 

договор, без да смущава дейността на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Чл.10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи цената за извършената услуга, 

при условия, в размер и в срок, съобразно клаузите на договора.   
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VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Чл.11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да предава опасните отпадъци, 

сортирани по подходящ начин, съобразно изискванията на действащите нормативни 

актове. 

Чл.12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплаща договорената цена при 

условия, в размер и в срок, съобразно клаузите на договора. 

Чл.13. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да предаде, чрез оправомощения си 

представител по реда на раздел ІV от договора опасните отпадъци и да подпише 

приемно - предавателен протокол/транспортна карта. 

Чл.14. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да получи услугите, предмет на настоящия 

договор в срок и количество, които отговарят на заявените. 

 

VII. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 

Чл.15./1/. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 2077,20 лева /две 

хиляди седемдесет и седем лева и двадесет стотинки /, представляваща 3% /три 

процента/ от стойността на договора и се внася по сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  при 

подписване на договора. 

/2/. Гаранцията по предходната алинея може да бъде дадена и под формата на 

банкова гаранция в размер на 2077,20 лева / две хиляди седемдесет и седем лева и 

двадесет стотинки /, представляваща 3% /три процента/ от стойността на договора, 

валидна за срока на договора, но не по-малко от 14 /четиринадесет/ месеца от датата на 

сключването му. Тя се предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при подписване на договора.  

/3/. Гаранцията по ал. 1 може да бъде дадена и под формата на застраховка, която 

обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя за целия срок 

на договора. 

/4/. Гаранцията за изпълнение на договора има обезщетителен характер, като 

правата по нея се упражняват, в случай на неизпълнение, от страна на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл.16./1/. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за точното 

изпълнение на задълженията си с внесената от него гаранция за изпълнение на 

договора.  

/2/. При частично неизпълнение на задълженията, от страна на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се удовлетворява от предоставената гаранция 

за изпълнение в размер на 50 % /петдесет процента/ от стойността й. 

/3/. При системно /три или повече пъти/ или изцяло неизпълнение на 

задълженията, от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да 

удовлетвори претенциите си от предоставената гаранция за изпълнение в пълен размер, 

както и да прекрати договора едностранно, без предизвестие. 

/4/. В случай, че размерът на внесената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гаранция за 

изпълнение не е достатъчен за удовлетворяване претенциите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ във 

връзка с претърпени вреди от негова страна, от неизпълнението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 

то ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да потърси правата си по съдебен ред. 

 

VІІІ. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕТОЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ, РЕКЛАМАЦИИ 

Чл.17. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да предявява рекламации /лично или чрез 

оправомощения си представител/ пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за неизпълнени в срок и 

количество услуги, представляващи предмет на настоящия договор. 
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/2/ Рекламацията се изготвя в писмена форма и се отправя до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 

придружена от съставен констативен протокол, в който се описват следните 

обстоятелства: данни за сключения договор, констатираните отклонения от срока за 

изпълнение и/или количеството на неизпълнените услуги, основанието за рекламация и 

конкретното искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Чл.18. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отговори на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено 

в 5 /пет/ дневен срок от получаване на рекламацията, като заяви дали я приема или я 

отхвърля. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отговори на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок 

следва да се счита, че той приема рекламацията. 

Чл.19./1/. При рекламация за неизпълнено количество на услугите 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в 5 /пет/ дневен срок от приемане на рекламацията, за 

своя сметка и риск да изпълни заявеното количество услуги, съответно да удовлетвори 

исканията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 

ІX. САНКЦИИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ 

Чл.20. /1/. При неизпълнение на задължението, от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да 

приеме и транспортира опасните отпадъци в договорения срок, то същият дължи на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ обезщетение в размер на 0,5 % /нула цяло и пет десети процента/ от 

стойността на договора за всеки просрочен ден. 

/2/. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да се удовлетвори от гаранцията за 

изпълнение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в хипотезите на чл. 16, ал. 2 и 3 от договора. 

Чл. 21. При забава на плащането, от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, последният 

дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение за забавено изпълнение в размер на законната 

лихва върху стойността на незаплатената услуга. 

Чл.22. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за 

претърпените вреди от сключването на договора, в хипотезата на чл. 24 от договора.

  

X. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл.23. При условията на чл. 16, ал. 3 от настоящия договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

има право да прекрати договора едностранно, без предизвестие и да усвои пълния 

размер на гаранцията за изпълнение на договора. 

Чл.24. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора, ако в резултат на 

обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите 

задължения.  

XI. СЪОБЩЕНИЯ 

Чл.25. Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този 

договор са валидни, ако са направени в писмена форма, подписани от оправомощените 

представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

За дата на съобщението се смята: 

- датата на предаването – при ръчно предаване на съобщението; 

- датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по  

пощата; 

- датата на приемането – при изпращане по телефакс. 

XIІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл.26./1/. Страните се съгласяват, че ще решават споровете, породени от този 

договор чрез доброволно постигнато споразумение. 

/2/. При невъзможност споровете да бъдат решени извънсъдебно, то същите ще 

бъдат отнасяни за разглеждане и решаване от Шуменския съд по компетентност. 
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Чл.27. За неуредените въпроси в настоящия договор се прилага действащото 

законодателство на Република България. 

 

Настоящият договор се състави и подписа в три еднообразни екземпляра на 

български език – два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

 

 

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:      ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

ИЗП.ДИРЕКТОР: П      УПРАВИТЕЛ: П 

                      /д-р Атанас Атанасов/      /Станислав Станчев/ 

 

 

 

СЪГЛАСУВАНО С : 

 

Гл. счетоводител: П 

            /Красимира Петрова/ 

 

 


