
ДОГОВОР 
за възлагане на обществена поръчка за  “Транспортиране на пациенти на „МБАЛ - 

ШУМЕН” АД за хемодиализно лечение” 
 

 

Днес, 15.11.2016 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, вписано в Търговския 

регистър на Р България под ЕИК 127521092, тел: 054/ 855755, факс: 054/ 800751, 

представлявано от д-р Атанас Георгиев Атанасов – Изпълнителен директор, наричано по–долу 

за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ”, от една страна,  

и 

2. „ЛИДЕР ТУР” ООД със седалище и адрес на управление: с. Ясенково, община 

Венец, ул. „Долашма” № 29, ЕИК 200195075, тел: 0887 74 89 12, факс 054/801746, 

представлявано от Реджеб Ахмедов Реджебов – Управител, от друга страна, наричано за 

краткост по-долу “ИЗПЪЛНИТЕЛ”,                                                            

             

на основание Решение №.19
А
 /17.10.2016 г. на Изпълнителния директор за определяне 

на изпълнител на обществена поръчка, се сключи настоящият договор за доставка при следните 

условия: 

 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

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

собствен транспорт транспортиране на пациенти на „МБАЛ-ШУМЕН” АД за хемодиализно 

лечение. Транспортирането ще се осъществява от понеделник до събота включително, 

независимо от празничните и почивните дни, по предварително утвърдени графици и маршрути 

от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

Офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е неразделна част от настоящия договор, като условията 

й се считат по право условия на настоящия договор, доколкото друго не е уговорено. 

 

ІІ. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Чл. 2./1/. Единичната цена за изминат километър пробег е 0,60 лв. /шестдесет стотинки/ 

с ДДС. 

/2/. Договорената единична цена за изминат километър пробег, посочена в ценовата 

оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е фиксирана крайна единична цена с вкл. ДДС за целия срок на 

договора, като същата не подлежи на промяна, освен при наличието на законова предпоставка. 
/3/. Ориентировъчната обща стойност на договора с включен ДДС е  в размер на 180 000 

/сто и осемдесет хиляди/ лева.  

/4/. Посочената стойност по предходната точка не ограничава и не задължава 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ относно броя на транспортиранията и няма определен минимален или 

максимален брой, като той се определя изцяло с оглед конкретните текущи потребности на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и утвърдените от него графици и маршрути. 

/5/. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цената за изминатите километри 

пробег за транспортирането на пациенти за хемодиализно лечение след представяне в „МБАЛ-

ШУМЕН” АД, от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на следните документи: 

- изготвена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или от 

упълномощено от него лице, справка за изминатите километри, съгласно предоставените от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  графици и маршрути. 

- фактура оригинал за сумата, изчислена, съгласно изготвената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

справка за изминатите километри . 



/6/. Плащанията се извършват от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в български лева, по банков път, по 

следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

 ТБ: УниКредит Булбанк 

             Банкова сметка: BG19UNCR70001520196241 

       Банков код: UNCRBGSF 

      /7/. Плащането се извършва веднъж месечно до 15-то число на месеца, следващ 

отчетния, при представяне на описаните в чл. 2./5/ документи. 

 

IІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Чл.3./1/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

а/ да извършва транспортиране на пациенти на „МБАЛ-ШУМЕН” АД за хемодиализно 

лечение, съгласно предоставени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ графици и маршрути. 

- графиците и маршрутите ще бъдат актуализирани в зависимост от настъпването на 

непредвидени обстоятелства. Под непредвидени обстоятелства се има предвид постъпването 

или отпадането на пациент на хемодиализно лечение на „МБАЛ-ШУМЕН” АД, или влошени 

метеорологични условия и затруднено придвижване от или към гр. Шумен; 

б/ в случай на възникнала техническа невъзможност да извърши конкретено 

транспортиране със собствено превозно средство, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми 

незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникналото обстоятелство, както и да предложи, организира 

и осигури алтернативен вариант за своевремено транспортиране на пациентите за 

хемодиализно лечение; 

в/ да допуска в превозните си средства придружител на пациент за хемодиализно 

лечение, при представяне на Решение на ТЕЛК/НЕЛК, доказващо необходимостта на пациента 

от чужда помощ; 

- да придружава слизащите от транспортните средства пациенти за хемодиализно 

лечение, до Отделение по хемодиализа на „МБАЛ-ШУМЕН” АД. 

- да придружава пациентите за хемодиализно лечение от Отделение по хемодиализа на 

„МБАЛ-ШУМЕН” АД, до качването им в транспортните средства. 

г/ да отговаря за живота и за всяко телесно и психическо увреждане на пациент за 

хемодиализно лечение, вследствие на злополука във връзка с транспортирането, докато 

пациента за хемодиализно лечение се е намирал в превозното средство или се е качвал/слизал 

от него;  

д/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отговаря за вредите, причинени при непреодолима сила, в 

случай че предварително са взети мерки за избягване на този тип вредни последици; 

е/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не се освобождава от отговорност за вредите, които са причинени 

от водача или от други лица, изпълняващи функции по транспортирането или са последица от 

дефектите, или от техническото състояние на превозното средство;  

ж/ да представя в края на всеки месец справка за изминатите километри пробег по 

утвърдени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ графици и маршрути; 

з/ да осигурява възможност за вземане на лично помощно средство в транспортния 

автомобил; 

и/ да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за: 

- за имената на служителите си, имащи право да управляват превозните средства, с които 

ще се извършва услугата предмет на настоящия договор;  

- при настъпила промяна на служителите, имащи право да управляват превозните 

средства, с които ще се извършва услугата предмет на настоящия договор; 

- в случай на възникнала техническа невъзможност да извърши конкретно 

транспортиране със собствено превозно средство. 

Чл.3./2/. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 

а/ да получи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за осъществяване на 

услугата; 

б/ да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съгласно сроковете уредени в настоящия договор, 

графици и маршрути; 



в/ при пълно, точно и навременно изпълнение на задълженията си да получи от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ плащането за извършената услуга; 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Чл.4./1/. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 

а/ да представя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всеки месец предварителен списък на пациентите 

за хемодиализно лечение, включващ графика им за следващия месец с имената, адресите, дните 

и смените за извършване на хемодиализното им лечение; 

б/ В случай на извънредна промяна на списъка и/или графика по чл. 4./1/ а/, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено в най-кратки срокове ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и му представя 

нов утвърден от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ списък/график ; 

Чл.4./2/. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:  

а/ на постоянен контрол по изпълнението на предмета на настоящия договор, като 

изисква документи и писмени обяснения от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по възникнали обстоятелства, 

възпрепятстващи и/или нарушаващи неговото изпълнение; 

б/ да получи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок и количество заявените услуги, съгласно 

условията на настоящия договор; 

в/ когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от изискванията за извършването на 

услугите по настоящия договор, да откаже заплащането на цената за тях; 

г/ да се удовлетвори от гаранцията за добро изпълнение в случай на неизпълнение                                              

на задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по настоящия договор 

 

V. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 

Чл.5./1/. Гаранцията за добро изпълнение на договора е в размер на 7 500,00 лева /седем 

хиляди и петстотин лева/, представляваща 5 % от стойността на договора и се внася по 

сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  при подписване на договора. 

         /2/. Гаранцията по алинея 1 може да бъде дадена и под формата на банкова гаранция в 

размер на 7 500,00 лева /седем хиляди и петстотин лева/, валидна за срока на договора, но не 

по-малко от 14 /четиринадесет/ месеца от датата на сключване на договора. Тя се предоставя на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при подписване на договора. Банковата гаранция трябва да съдържа условие 

за безусловно изплащане след писмено предявено искане от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Банковата гаранция за изпълнение ще съдържа текст, че същата може да бъде усвоена от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в при частично неизпълнение, както и в пълен размер при системно или 

изцяло неизпълнение 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 служи за обезпечаване на вредите от 

неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без това да изключва търсенето на обезщетение 

над нейния размер при действително претърпени вреди. 

/5/. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за точното изпълнение на 

задълженията си с внесената от него гаранция за изпълнение на договора  

/6/. При частично неизпълнение на задълженията от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се удовлетворява от предоставената гаранция в размер на 10 % от 

стойността й. 

/7/. При системно неизпълнение /три или повече пъти/ на поетите задължения  по 

настоящия договор, от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати 

договора едностранно, без предизвестие, като задържи и пълния размер на гаранцията за 

изпълнение. 

/8/. При неизпълнение на задълженията от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ изцяло, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е в пълното си право да задържи целия размер на предоставената гаранция и 

да прекрати договора. Прекратяването на договора става съгласно заложените клаузи в 

настоящия договор. 



            /9/. При прекратяване на договора по ал.4, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да потърси правата 

си по съдебен ред. 

Чл. 6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  освобождава гаранцията за изпълнение на договора, без да 

дължи лихви, в едномесечен срок след приключване изпълнението на договора, ако не са 

налице условия за нейното задържане. 

 

VІ. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕТОЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ ЗА 

НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. САНКЦИИ 

Чл.7./1/. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни задължението си да транспортира 

пациент до Отделение по хемодиализа и/или обратно до дома му, който е включен в 

утвърдените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ графици и маршрути, дължи неустойка в размер на 300 

/триста/ лева за всеки отделен случай на нетранспортиран пациент. 

/2/. При неизпълнение на задължението по чл. 2./7/. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи 

неустойка в размер на законната лихва за периода на забавата. 

/3/. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна наказателна и гражданска отговорност, ако в 

следствие на неизпълнението по чл. 7./1/. настъпи смърт или бъде причинена степен на 

увреждане на здравословното състояние на лицето, подлежащо на транспортиране. 

/4/. За неизпълнение на задължение по настоящия договор, извън горепосочените, 

неизправната страна дължи неустойка на изправната в размер на 0,05% на ден върху стойността 

на неизпълнението, но не повече от 20% от стойността на неизпълнението. Когато стойността 

на неизпълнението не може да се определи, дължимата неустойка по предходното изречение е в 

размер на 20 /двадесет/ лева на ден. 

/5/. Дължимата сума за неустойка се удържа от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по негов избор, от 

което и да било предстоящо плащане за извършена услуга по транспортиране от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или от представената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гаранция за добро изпълнение. 

/6/. Страните запазват правото си да търсят обезщетение за вреди по общия ред, ако 

тяхната стойност е по-голяма от изплатените неустойки по реда на този раздел. 

 

VІІ. СРОК НА ДОГОВОРА 

Чл.8. Този договор влиза в сила от 02.12.2016 г. и е валиден до 02.12.2017 г.  

Ако към датата на изтичане срока на договора, възложителят е открил нова процедура 

със същия предмет, срокът на настоящия договор се удължава до сключване на нов договор в 

резултат на провеждането на тази  процедура. В резултат на това се очаква допълнително да 

бъдe възложен транспорт на пациентите на хемодиализа за около 83 000 км на прогнозна 

стойност  50 000,00 лв. без ДДС за около 4 месеца. 

 

         VІІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл.9./1/. Настоящият договор се прекратява: 

а/ по взаимно съгласие на страните, изразено писмено; 

б/ с изтичане на срока по чл.10 и изпълнение на задълженията на двете страни; 

в/ при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на договора; 

г/ едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с 10-дневно писмено предизвестие, ако в резултат на 

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

задължения; 

д/ едностранно от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с 40-дневно писмено предизвестие, 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;  

/2/. При системно неизпълнение на задължения по договора от страна на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право едностранно да развали договора с 3-дневно 

писмено предизвестие и задържа цялата сума по представената гаранция за добро изпълнение 

на договора. 



/3/. При забава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за извършване на дължимо плащане по договора, 

продължила повече от 1 /един/ месец, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право едностранно да развали 

договора със 7-дневно писмено предизвестие. 

 

ІХ. ДРУГИ УСЛОВИЯ 

Чл.10./1/. 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. 

/2/. Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този договор, са 

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

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

/3/. За дата на съобщението се смята: 

- при предаване на съобщението на ръка – датата на получаването, написана от 

получателя; 

- при изпращане по поща или куриерска служба – датата на пощенското клеймо на 

обратната разписка /датата на разписката за връчване от куриера; 

- при изпращане по факс - датата на изпращането, посочена в отпечатаното автоматично 

уведомление за успешно изпращане; 

- при изпращане по e-mail – датата на изпращане, отразена в електронната система, която 

се удостоверява с разпечатка от електронния запис за това; 

/4/. Валидните координати за съобщения от страните, свързани с настоящия договор, са: 

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:       ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

 

 „МБАЛ-ШУМЕН” АД                                        „ЛИДЕР ТУР” ООД 

адрес: гр.Шумен, ул.”Васил Априлов” № 63           адрес: с. Ясенково, ул. „Долашма” № 29 

факс: 054/ 800751; 855775                           тел: 054/801746, 0887 74 89 12  

e-mail:  mbal-shumen@ro-ni.net                                   e-mail: lider_tur_ood@abv.bg 

 

/5/. При промяна на координати за кореспонденция или на представляващите лица 

съответната страна е длъжна незабавно писмено да уведоми другата.  

/6/. Изпратените съобщения на горепосочените адреси и/или номера, или предадени „на 

ръка” на известните до момента представляващи лица, както и документи изискуеми съгласно 

настоящия договор, се считат, за валидно получени, съответно валидно подписани, при липса 

на уведомяване за промяната им.  

/7/. 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. 

/8/. За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат относимите разпоредби на 

действащото в Република България законодателство. 

 

Настоящият договор се състави и подписа в три еднообразни екземпляра – два за 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                     ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

ИЗП. ДИРЕКТОР: П                                              УПРАВИТЕЛ: П 

                   /Д-р Атанас Атанасов/                                         /Реджеб Реджебов/ 

 

СЪГЛАСУВАНО С: 

 

Главен счетоводител: П 

               /Красимира Петрова/ 


