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     ДОГОВОР  
 

 
 

Днес, ……………. г. между  

“МЕТРОПОЛИТЕН” ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н 
“Възраждане”, ул. “Княз Борис І” № 121, ЕИК /БУЛСТАТ/, представлявано от 
Изпълнителния директор д-р инж. Стоян Братоев от една страна, наричано за краткост 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ, 

 
и от друга страна  

……………, със седалище и адрес на управление … ……………….., ЕИК /БУЛСТАТ/, 
представлявано от  ……………….., наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ,  
 
в изпълнение на Заповед  РД-12-…../……. г. на Изпълнителния Директор на 
“Метрополитен” ЕАД, за определяне на изпълнител и на основание чл. 74 (1) от ЗОП се 
сключи настоящия договор за следното: 
  

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА  
 Чл.1. /1/.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 
приема да извърши: Осигуряване на медицинско обслужване на персонала на 
„Метрополитен” ЕАД по Задание на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

/2/.При сключване на договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
поименен списък на лицата, които ще ползват медицински услуги. Списъкът се актуализира 
периодично с предоставяне на справка за новоназначените, респ. напуснали работници и 
служители. 

 
ІІ. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 
Чл.2. Общата стойност на договора е ………………. лв. без ДДС, съгласно приетата 

оферта, неразделна част от Договора. 

Фирмата не е регистрирана по ДДС. Здравните услуги са освободени от ДДС 
съгласно ЗДДС. 

Обслужващата банка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е: 
Банка:    
Банкова сметка:   
Банков код:    

Чл.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща ежемесечно на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ сума съгласно 
отчет за извършените услуги през съответния месец,  но не повече от 1/36 /една тридесет и 
шеста част/ от общата стойност на договора /........../лв. в срок до 15 –то /петнадесето/ число на 
месеца, следващ този на извършената услуга, след представяне на оригинална фактура и 
документи за действително извършените прегледи.  

Чл.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на достъп до съответната информация с цел 
проверка коректността на предоставяните от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отчети за извършена работа 
по договора.  
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ІІІ. СРОК НА ДОГОВОРА 
Чл. 5. Договорът е валиден за срок от 36 /тридесет и шест/ календарни месеца, 

считано от датата на сключването му. 

ІV. ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА СТРАНИТЕ 

 А. НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
Чл.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:  

     1. Да осъществява текущ контрол по изпълнение на договора по всяко време. 

    2. Да изисква информация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнението на договорените 
услуги. 

 Чл. 7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  се задължава: 

 
1.Да представи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ поименен списък на лицата, които ще ползват 

медицински услуги, като същият се актуализира периодично с предоставяне на справка за 
новоназначените респ. напуснали работници и служители; 

2.Да изплаща определената в договора цена на услугите; 
3.Да не изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ извършването на инструментални или 

клиниколабораторни изследвания, които не са по лекарско предписание на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и такива, които не са в обсега на доболничното обслужване; 
       4. Да спазва предварително уточнения график на периодичните медицински прегледи, 
които се извършват в амбулаторни условия; 
       5. Да уведомява устно или писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за всички нередности, 
възникнали при изпълнение на услугата. 

Б. НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Чл.8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 

 1. Да иска от Възложителя необходимото съдействие и информация за изпълнението 

на договорените услуги; 

         2. Да получи уговореното възнаграждения, съобразно реда и условията на този 
договор; 
          3. Да получава своевременна информация от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промените в 
списъчния състав на обслужваните  лица. 
 Чл. 9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

1. Да изпълни възложеното добросъвестно и на високо професионално ниво; 
2. Да осигури извършването на всички необходими прегледи от лекар специалист, 

лабораторни и други изследвания  за изясняване здравословното  състояние на пациентите и 
нужните манипулации;  

3. Да насочва пациентите за консултативна и болнична помощ; 
4. Да осигури денонощно обслужване  по месторабота;  
5. Да изготви съгласуван с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ график на периодичните медицински 

прегледи; 
6. Да осигури периодичните медицински прегледи, съгласно изискванията на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на всеки негов работник или служител, а за професионално 
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обременените – извършване на необходимите допълнителни консултации и изследвания 
според нормативната уредба; 

7. Да представя резултатите от извършените периодичните медицински прегледи на 
хартиен и електронен носител в срок до 30 /тридесет/ дни след приключването им. 

8. Да информира пациентите за здравното им състояние; 
9. Да пази лекарската тайна, когато това не противоречи на законите на Република 

България; 
10. Да изготви и съхранява лична амбулаторна карта за всеки работник или служител 

на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 
11. Да обслужва децата до 5-годишна възраст на работниците и служителите на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ безплатно; 
12. Да обслужва с 20 /двадесет/ % отстъпка от текущите цени съпруга/та/ и  

роднините по права линия до втора степен вкл. на работниците и служителите на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ . 
            13. Да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му 
подизпълнители и да представи оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в тридневен 
срок.Сключване на договор за подизпълнение не освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от 
отговорноста му за изпълнение на договора.   

 
V. ГАРАНЦИИ 
 

Чл.10. (1). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да учреди посочената по долу гаранция за 
обезпечаване на отговорността си пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при неизпълнение (включително 
и пълно) или изпълнение, което е частично, некачествено, забавено или лошо, на което и да 
е от задълженията си по този договор. 

Чл. 11. (1) При подписване на настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя 
документ за внесена гаранция за неговото изпълнение под формата на парична сума или 
оригинал на неотменяема банкова гаранция в размер на ........... – 1,5 % от общата стойност 
на договора по чл.2. 

 (2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да поддържа валидността на гаранцията за целия 
срок на изпълнение на договора. 

 
Чл. 12. Пълният размер на гаранцията, когато е под формата на паричен депозит, се 

освобождава до 30 (тридесет) дни след изтичане на срока на договора,  в случай, че 
договорът е изпълнен без забележки. 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихви върху сумите по гаранцията за изпълнение на 
договора. 

Чл.13. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не изпълни задълженията си по договора, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ има право да усвои до пълния й размер сумата, представляваща гаранция за 
добро изпълнение, без това да го лишава от правото на обезщетение за претърпени вреди и загуби в 
по-голям размер. 
 Чл.14. При едностранно прекратяване на договора от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, поради 
виновно неизпълнение на задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора, сумата от 
гаранцията за изпълнение на договора се усвоява изцяло като обезщетение за прекратяване 
на договора. 
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VI. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 
Чл.15. Настоящият договор може да бъде прекратен преди изтичане на срока в 

следните случаи: 

            1. По взаимно писмено споразумение между страните; 

2.  С едномесечно писмено предизвестие, от която и да е от страните до другата; 

3.  При настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка, 
предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл да 
предвиди  и предотврати или да предизвика, с писмено уведомление до 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след настъпилите обстоятелства. 

4.  При пълно неизпълнение, лошо или забавено изпълнение от страна на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, с реализиране на отговорността, съгласно раздел V. 

 

VII. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
Чл.16. Договорът не включва обслужване на работници и служители на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в порядък на неотложна спешност.  
Обслужването е само в порядък на отложена спешност и планово /след 

предварително записване/ амбулаторно или по месторабота на пациентите, когато 
заболяването изисква извършването на преглед, и позволява диагностични и лечебни 
манипулации в неамбулаторни условия, както и пълно съдействие за хоспитализация на 
нуждаещите се. 

При възникване на случаи, нуждаещи се от неотложна медицинска помощ, екип на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезпечава присъствието на специализиран екип в рамките на град 
София, но ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява паралелно оторизираните държавни органи – 
звеното за НМП /тел.112/. Екипът на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ оказва съдействие и при последваща 
евентуална нужда от хоспитализация. 

Чл.17. Предметът на договора не включва предоставяне на медицински услуги при 
следните състояния: 

- психични заболявания, венерически заболявания, туберколоза и СПИН в стадии на 
диспансеризация; 

- лечение преди трансплантация и състояния, свързани с трансплантирани органи; 
- мероприятия, свързани с инфертилитет и in vitro; 
- самоувреждане при опит за самоубийство; 
-увреждане на здравето вследствие остра или хронична употреба на алкохол, 

наркотици, упойващи вещества, стимуланти, анаболни хормони, други вещества с характер 
на допинг;  

- прекъсване на бременност по желание, пластични и козметични корекции. 

Чл.18. Всички невключени в предмета на договора услуги, биха могли да бъдат 
извършени чрез допълнително заплащане в брой след извършването на услугата. 

Чл.19. За всички неуредени с този договор въпроси се прилагат нормите на 
действащото в Република България законодателство. 

Чл.20. Настоящият договор се сключи в два еднообразни екземпляра – по един за 
всяка от страните. 
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Приложения: 
1. Предложение за медицинско обслужване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 
2.  Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 
 
 
 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:       ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

“МЕТРОПОЛИТЕН”ЕАД    

Изп.Директор.....................................    
                  / проф.д-р инж. Ст. Братоев/             
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