
' 8ДОГОВОР № . .... 5:^.
за възлагане на обществена поръчка за услуги

Днес, в гр. София, между:

„МЕТРОПОЛИТЕН” ЕАД,
със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Княз Борис I” № 121, ЕИК 000632256, 
представлявано от Стоян Братоев Иванов, в качеството на Изпълнителен директор, наричано за 
краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна, 
и
"АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ИЗВЪНБОЛНИЧНА 
ПОМОЩ - МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН" ЕООД,
със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, район "Триадица", ул. "Княз Борис I" 
№21, ет. 1
ЕИК 121057557, представлявано от Владимир Костов Костов, в качеството на Управител, 
наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,

наричани заедно „Страните“, а всеки от тях поотделно „Страна“;

на основание чл. 112 от Закона за обществените поръчки („ЗОП“) и Решение № РД-12- 022 / 
24.01.2019 г. на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществена поръчка с 
предмет: Осигуряване на доболнични здравни услуги за служителите на „Метрополитен” 
ЕАД и с отстъпка от 20 % за членовете на техните семейства, се сключи този договор за 
следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извършва, срещу 
възнаграждение и при условията на този Договор, следните Услуги: "Осигуряване на 
доболнични здравни услуги за работниците и служителите на „Метрополитен” ЕАД и с 
отстъпка от 20 % за членовете на техните семейства", определени по вид и обем, подробно 
описани в Спецификацията - Приложение № 1, и по цени, съгласно Ценоразпис на услугите - 
приложение към Ценовото предложение - Приложение № 3, всички са неразделна част от 
Договора, наричани за краткост "Услугите".
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да обезпечи денонощно доболнични здравни услуги по 
месторабота на служителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Нощното доболнично здравно обслужване се извършва само за работещите на територията на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(3) 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.
(4) Предметът на Договора не включва предоставяне на медицински услуги при следните 
състояния:
1. психични заболявания, венерически заболявания, туберколоза и СПИН в стадии на 
диспансеризация;
2. лечение преди трансплантация и състояния, свързани с трансплантирани органи;
3. мероприятия, свързани с инфертилитет и 1п уИго;
4. самоувреждане при опит за самоубийство;
5. увреждане на здравето вследствие остра или хронична употреба на алкохол, наркотици, 
упойващи вещества, стимуланти, анаболни хормони, други вещества с характер на допинг;
6. прекъсване на бременност по желание, пластични и козметични корекции.
(5) Всички Услуги, невключени в предмета на Договора, биха могли да бъдат извършени чрез 
допълнително заплащане в брой след извършването на Услугата.

Чл. 2, (1) При сключване на Договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
поименен списък на работниците/служителите си, които ще ползват медицинските услуги. 
Списъкът се актуализира ежемесечно чрез предоставяне на справка за новоназначените, респ. 
напуснали работници и служители.
(2) Числеността на персонала на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ към момента на сключване на Договора е 
1829 (хиляда осемстотин двадесет и девет) човека.
(3) През Срока на действие на Договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да възложи "опция за 
допълнителни услуги" в размер до 20 % от Стойността на Договора или до 300 000,00 лв. 
(триста хиляди лева), без ДДС, при съответно увеличение в числеността на персонала му. 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предоставя доболничните здравни услуги, предмет на 
Договора, и по отношение на допълнителен брой лица - новоназначени работници и служители 
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в рамките на опцията от 300 000 лв., без ДДС.
Правото на "опцията за допълнителни услуги" се реализира чрез сключване на допълнително 
споразумение към Договора, на основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП, в рамките на Срока на 
Договора, при всяко увеличаване числеността на персонала на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с над 5 %, 
спрямо числеността, посочена ал. 2.

Чл. 3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предоставя Услугите в съответствие със 
Спецификацията, Предложението за изпълнение на поръчката и Ценовото предложение на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съставляващи съответно Приложения № 1, 2 и 3 към този Договор 
(„Приложенията“) и представляващи неразделна част от него.

Чл, 4. В срок до три дни от датата на сключване на Договора, но най-късно преди започване на 
неговото изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за името, данните за 
контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всякакви промени в предоставената 
информация в хода на изпълнението на Договора в срок до 3 (три) дни от настъпване на 
съответното обстоятелство.

II. СРОК НА ДОГОВОРА. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ.

Чл. 5. Договорът влиза в сила на посочената в началото му дата, на която е подписан от 
Страните, и е със срок на действие до изпълнение на всички поети от Страните задължения по 
Договора, но за не повече от 3 (три) години, считано от датата на сключването му.



Чл. 6. (1) Срокът за изпълнение на Услугите е 36 (тридесет и шест) месеца, считано от датата 
на влизане в сила на договора.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изготвя план-график при съгласуване с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съобразно 
който следва да се провеждат периодичните медицински прегледи/изследвания, като в него се 
предвиждат и допълнителни дати за извършване на прегледи/изследвания.

Чл. 7. (1) Място на изпълнение на Договора -  в осигурените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
специализирани кабинети и лаборатории за извършване на медицинските прегледи и 
изследвания в АСМИП - МЦ СВЕТИ ПАНТЕЛЕЙМОН ЕООД (нагшенование на лечебното 
заведение за извънболнична помощ) с адрес: гр. София, р-н Триадица 
ул. "Княз Борис 1" № 2 1 ет. I.
(2) Периодичните медицински прегледи ще се извършват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 3 (три) пункта 
на територията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез мобилни екипи и преносима техника (ЕКГ, 
аудиометър).

III. ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ.

Чл. 8. (1) За предоставените Услуги през целия Срок на Договора (36 месеца), 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да плати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обща цена в размер на 
1495008.00 (един милион четиристотин деветдесет и пет хиляди и осем) лева, без ДДС, 
наричана по-нататък „Цената“ или „Стойността на Договора“, съгласно Ценовото предложение 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съставляващо Приложение № 3 - неразделна част от настоящия Договор. 
Здравните услуги са освободени от ДДС, съгласно Закона за ДДС.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да плаща ежемесечно на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение, 
което се формира на основата на общото количество на действително извърщените и приети 
Услуги за изтекъл период от един месец, на база единичните цени за съответните Услуги, 
предложени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в Ценоразпис на услугите - приложение към Ценовото му 
предложение, но не повече от 1/36 (една тридесет и шеста част) от Общата стойност на 
Договора по ал. 1, в размер на 41528.00 (четиридесет и една хиляди петстотин двадесет и осем) 
лева, без ДДС.
(3) В Цената по ал. 1 са включени всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на 
Услугите, включително и разходите за персонала, който ще изпълнява поръчката и за неговите 
подизпълнители, (ако е приложимо), като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащането на каквито 
и да е други разноски, направени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(4) Единичните цени за отделните Услуги, свързани с изпълнението на Договора, посочени в 
Ценоразпис на услугите - приложение към Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са 
фиксирани за времето на изпълнение на Договора и не подлежат на промяна, освен в случаите, 
изрично уговорени в този Договор и в съответствие с разпоредбите на ЗОП.
(5) Предвид хипотезата на чл. 2, ал. 3 от Договора - "опция за допълнителни услуги", при всяко 
увеличаване числеността на персонала на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с над 5 % спрямо числеността на 
персонала по чл. 2, ал. 2, Цената по ал. 1 се индексира пропорционално за оставащия Срок на 
Договора, в рамките на опцията от 300 000 лв., без ДДС.

Чл. 9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ плаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Цената по този Договор чрез периодични 
плащания въз основа на представени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ месечни отчети -  в срок до 30 
(тридесет) дни, считано от приемане изпълнението на Услугите за съответния период.

Чл. 10. (1) Всяко плащане по този Договор се извършва въз основа на следните документи:



1. отчет за предоставените Услуги за съответния период (Акт за отчитане на извършените и 
подлежа[[1,и на заплащане дейности, в който са описани извършените дейности по количество, 
единичната им стойност и дължимата сума за периода), изготвен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и 
предоставен на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
2. приемо-предавателеп протокол за приемане на извършените Услуги за съответния период, 
подписан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при съответно спазване на разпоредбите на 
Раздел VI (Предаване и приемане на изпълнението) от Договора и
3. оригинална фактура за дължимата сума за съответния период, издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и 
представена на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да извършва всяко дължимо плащане в срок до 30 
(тридесет) календарни дни след получаването на фактура на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при спазване на 
условията по ал. 1.

Чл. 11. (1) Всички плащания по този Договор се извършват в лева чрез банков превод по 
следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка; РозЛапк 
В1С: ВРВ1В05Р
1ВАП: ВС31 ВРВ1 7940 1067 8993 01

(2) Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички последващи 
промени по ал. 1 в срок от 3 (три) дни, считано от момента на промяната, В случай че 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, счита се, че плащанията са 
надлежно извършени.

Чл. 12. (1) Когато за частта от Услугите, която се изпълнява от подизпълнител, изпълнението 
може да бъде предадено отделно от изпълнението на останалите Услуги, подизпълнителят 
представя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отчет за изпълнението на съответната част от Услугите за 
съответния период, заедно с искане за плащане на тази част пряко на подизпълнителя, (ако е 
приложимо)
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ отчета и искането за 
плащане на подизпълнителя в срок до 15 (петнадесет) дни от получаването му, заедно със 
становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими. (ако 
е приложимо)
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема изпълнението на частта от Услугите, при съответно спазване на 
разпоредбите на Раздел VI (Предаване и приемане на изпълнението) от Договора, и заплаща 
възнаграждение за тази част на подизпълнителя в срок до 30 (тридесет) дни от подписването на 
приемо-предавателен протокол. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже да извърши 
плащането, когато искането за плащане е оспорено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, до момента на 
отстраняване на причината за отказа, (ако е приложимо)

IV. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 13. При подписването на този Договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
Гаранция за изпълнение в размер на !,5 % (едно цяло и пет на сто) от Стойността на Договора, 
без ДДС, а именно: 22425.12 лева (двадесет и две хиляди четиристотин двадесет и пет лева и 
дванадесет стотинки), без ДДС, която служи за обезпечаване на изпълнението на задълженията 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по Договора.



Чл. 14. (1) В случай на изменение на Договора, извършено в съответствие с този Договор и 
приложимото право, включително когато изменението е свързано с индексиране на Цената, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предприеме необходимите действия за привеждане на 
Гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените условия на Договора, в срок до 10 (десет) 
дни от подписването на допълнително споразумение за изменението.
(2) Действията за привеждане на Гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените 
условия на Договора могат да включват, по избор на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
1. внасяне на допълнителна парична сума по банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при 
спазване на изискванията на чл. 15 от Договора; и/или;
2. предоставяне на документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова банкова 
гаранция, при спазване на изискванията на чл. 16 от Договора; и/или
3. предоставяне на документ за изменение на първоначалната застраховка или нова застраховка, 
при спазване на изискванията на чл. 17 от Договора.

Чл. 15. Когато като Гаранция за изпълнение се представя парична сума, сумата се внася по 
банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочена в Документацията за обществената поръчка.

Чл, 16. (1) Когато като гаранция за изпълнение се представя банкова гаранция, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на банкова гаранция, 
издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да отговаря на следните изисквания;
1. да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция във форма, да съдържа задължение на 
банката - гарант да извърши плащане при първо писмено искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 
деклариращ, че е налице неизпълнение на задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или друго основание 
за задържане на Гаранцията за изпълнение по този Договор;
2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 30 (тридесет) дни 
след прекратяването на Договора, като при необходимост срокът на валидност на банковата 
гаранция се удължава или се издава нова.
3. да бъде издадена от банка, лицензирана да извършва дейност на територията на държава- 
членка на Европейския съюз или от банка с инвестиционен рейтинг, присъден от агенциите за 
кредитен рейтинг, регистрирани или сертифицирани в съответствие с Регламент (ЕО) № 
1060/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. относно агенциите за 
кредитен рейтинг.
(2) Банковите разходи по откриването и поддържането на Гаранцията за изпълнение във 
формата на банкова гаранция, както и по усвояването на средства от страна на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 17. (1) Когато като Гаранция за изпълнение се представя застраховка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 
предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на застрахователна полица, издадена в 
полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е посочен като трето ползващо се лице 
(бенефициер), която трябва да отговаря на следните изисквания;
1. да обезпечава изпълнението на този Договор чрез покритие на отговорността на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 30 (тридесет) 
дни след прекратяването на Договора.
(2) Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на 
застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахователно 
обезщетение в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за това, са за сметка на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.



(3) При сключването на договора за застраховка, застрахователната премия за целия период на 
застрахователното покритие следва да бъде платена. В случай на неизпълнение, независимо от 
неговата форма, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ отправя претенцията си за плащане към застрахователя.

Чл. 18. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава Гаранцията за изпълнение в срок до 30 (тридесет) 
след прекратяването на договора, ако липсват основания за задържането от страна на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на каквато и да е сума по нея.
(2) Освобождаването на Гаранцията за изпълнение се извършва, както следва:
1. когато е във формата на парична сума -  чрез превеждане на сумата по банковата сметка на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочена в чл. 11, ал. 1 от Договора;
2. когато е във формата на банкова гаранция -  чрез връщане на нейния оригинал на представител 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице;
3. когато е във формата на застраховка -  чрез връщане на оригинала на застрахователната 
полица/застрахователния сертификат на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено 
от него лице.
(3) Гаранцията или съответната част от нея не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса 
на изпълнение на Договора е възникнал спор между Страните относно неизпълнение на 
задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на 
спора в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ той може да пристъпи към усвояване на гаранциите.
(4) В случай че банката/застрахователната компания, издала гаранцията за изпълнение по 
настоящия Договор, се обяви в несъстоятелност или изпадне в неплатежоспособност/ 
свръхзадлъжнялост, или й се отнеме лиценза, или откаже да заплати предявената от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума в 3-дневен срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска, а 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да предостави, в срок до 5 (пет) работни дни от направеното 
искане, съответната заместваща гаранция от друга банкова/застрахователна институция.

Чл. 19. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи съответна част и да се удовлетвори от 
Гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някое от неговите задължения 
по Договора, както и в случаите на лошо, частично и забавено изпълнение на което и да е 
задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като усвои такава част от Гаранцията за изпълнение, която 
съответства на уговорената в Договора неустойка за съответния случай на неизпълнение.

Чл. 20. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи Гаранцията за изпълнение в пълен размер, в 
следните случаи:
1. ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не започне работа по изпълнение на Договора за период по-дълъг от 3 
(три) дни след Датата на влизане в сила и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ развали Договора на това 
основание;
2. при пълно неизпълнение, в т.ч. когато Услугите не отговарят на изискванията на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и разваляне на Договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на това основание;
3. при прекратяване на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при обявяването му в несъстоятелност.

Чл. 21. Във всеки случай на задържане на Гаранцията за изпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за задържането и неговото основание. Задържането на Гаранцията за 
изпълнение изцяло или частично не изчерпва правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да търси обезщетение 
в по-голям размер.

Чл. 22. Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се е удовлетворил от Гаранцията за изпълнение и Договорът 
продължава да е в сила, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок до 5 (пет) дни да допълни 
Гаранцията за изпълнение, като внесе усвоената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума по сметката на



ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или предостави документ за изменение на първоначалната банкова гаранция 
или нова банкова гаранция, съответно застраховка, така че във всеки момент от действието на 
Договора, размерът на Гаранцията за изпълнение да бъде в съответствие с чл. 13 от Договора.

Чл. 23. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва за времето, през което средствата по Гаранцията за 
изпълнение са престояли при него законосъобразно.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 24. Изброяването на конкретни права и задължения на Страните в този раздел от Договора е 
неизчерпателно и не засяга действието на други клаузи от Договора или от приложимото право, 
предвиждащи права и/или задължения на която и да е от Страните.

Общи права и задължения на ИЗПЪ.ЛНИТЕЛЯ!

Чл. 25. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1. да получава възнаграждение в размера, сроковете и при условията по чл. 8 -  12 от Договора;
2. да иска и да получава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на 
задълженията по този Договор, както и всички необходими документи, информация и данни, 
пряко свързани или необходими за изпълнение на Договора;
3. да получава своевременна информация от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промените в списъчния състав 
на обслужваните лица.

Чл. 26. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
1. да предоставя Услугите и да изпълнява задълженията си по този Договор в уговорените 
срокове и качествено, в съответствие с Договора и Приложенията;
2. да информира своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички пречки, възникващи в хода на 
изпълнението на работа, да предложи начин за отстраняването им, като може да поиска от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ указания и/или съдействие за отстраняването им;
3. да изпълнява всички законосъобразни указания и изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез 
упълномощените от него лица по повод изпълнението на възложените дейности;
4. да участва във всички работни срещи, свързани с изпълнението на този Договор;
5. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в чл. 43 от 
Договора;
6. да не възлага работата или части от нея на подизпълнители, извън посочените в офертата на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
7. да възложи съответна част от Услугите на подизпълнителите, посочени в офертата му и да 
контролира изпълнението на техните задължения. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи 
договор/и за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок от 3 (три) дни от 
сключване на настоящия Договор, В срок до 3 (три) дни от сключването на договор за 
подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата 
подизпълнител, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпраща копие на договора или на допълнителното 
споразумение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, 
ал. 2 и 11 ЗОП (ако е приложимо);
8. за целия Срок на действие на Договора да има регистрация в съответната регионална здравна 
инспекция по реда на чл, 3, ал. 1 от Закона за лечебните заведения като акредитирано лечебно 
заведение за извънболнична помощ;



9. за целия Срок на действие на Договора да има внедрена и да прилага Система за управление на 
качеството с обхват, включващ дейностите от предмета на Договора -  съгласно валиден 
сертификат но стандарт БДС ЕN 150 9001:2015 или да прилага други еквивалентни мерки за 
осигуряване на качеството, с предметен обхват в областта на поръчката;
10. за целия Срок на действие на Договора да поддържа засзраховка за професионална 
отговорност на лицата, които упражняват медицинска професия в лечебното заведение, за 
вредите, които могат да настъпят вследствие на виновно неизпълнение на професионалните им 
задължения, съгласно чл. 189, ал. 1 от Закона за здравето;
11. за целия Срок на действие на Договора да разполага с медицински персонал за изпълнение на 
Услугите, предмет на Договора, отговарящ на следните изисквания:
- минимум 15 (петнадесет) % от специалистите, включени в предложения екип за изпълнение на 
Услугите, да са хабилитирани лица или национални консултанти;
- лекарите от предложения екип трябва да притежават най-малко една придобита медицинска 
специалност по определена дейност;
12. за целия Срок на действие на Договора да разполага с клинична лаборатория за извършване 
на изследвания, сертифицирана в съответствие е медицински стандарт „Клинична лаборатория“ 
или еквивалентен;
13. за целия Срок на действие на Договора да разполага с минимум едно транспортно средство за 
осигуряване на мобилност на медицинските екипи и техника;
14. за целия Срок на действие на Договора да ползва автоматизирана система за обработка на 
данни и поддръжка на електронно здравно досие на всички пациенти - работници или служители 
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
15. да предоставя доболничните здравни услуги, предмет на Договора, и по отношение на 
допълнителен брой лица - новоназначени работници и служители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в 
рамките на опцията от 300 000 лв., без ДДС;
16. да обезпечи денонощно доболнични здравни услуги по месторабота на служителите на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като нощното доболнично здравно обслужване се извършва само за 
работещите на територията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
17. да осигури извършването на всички необходими прегледи от лекар специалист, лабораторни 
и други изследвания за изясняване здравословното състояние на пациентите - работници или 
служители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и нужните манипулации;
18. да насочва пациентите - работници или служители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за консултативна и 
болнична помощ;
19. да изготвя съгласуван с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ график на периодичните медицински прегледи като 
в него се предвиждат и допълнителни дати за извършване на прегледи/изследвания;
20. да извършва периодичните медицински прегледи на всички работници или служители на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съгласно неговите изисквания, а за професионално-обременените -  
извършване на необходимите допълнителни консултации и изследвания според нормативната 
уредба;
21. да организира периодичните медицински прегледи на персонала на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез 
мобилни екипи и преносима техника (ЕКГ, аудиометьр) в три пункта на територията на 
„Метрополитен“ ЕАД;
22. да осигури необходимата апаратура, материали, консумативи и изделия в 
кабинетите/манипулационните, в които ще се провеждат прегледите/изследванията, както и за 
Срока на действие на Договора;
23. да представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (Службата по трудова медицина) резултатите от 
извършените периодични медицински прегледи на хартиен и електронен носител в срок до 30 
(тридесет) дни след приключването им;



24. да информира пациентите - работници или служители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за здравното им 
състояние;
25. 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;
26. да обработва личните данни на служителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, до които има достъп с 
оглед изпълнението на този Договор, в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 
година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и 
относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ 
регламент относно защитата на данните) и Закона за защита на личните данни;
27. да оказва съдействие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за контрол върху изпълнението на Услугите и да 
позволява на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да инспектира всички документи, свързани с предоставянето на 
Услугите по настоящия Договор;
28. да води отчетност за изпълнението и да представя за подпис на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ/неговия 
представител обобщените месечни приемо-предавателни протоколи във формата и начина, 
указан писмено от тях.
Ако отчетността за дължимите от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ плащания не е съгласно изискванията и 
задължителните указания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ/неговия представител, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да 
откаже заплащането им или да заплати по-малко.
Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълнява задълженията си за отчитане на изпълнението или 
отчитането на изпълнението не е съгласно указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ/неговия представител, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали или прекрати договора и да задържи Гаранцията за 
изпълнение, респ. да упражни правата по банковата гаранция за изпълнение. В този случай 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право на заплащане по изпълнението на работите, които съгласно 
справките/протоколи не са приети от представителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,

Обиди права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл, 27. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
1. да изисква и да получава Услугите в уговорените срок, количество и качество;
2. да контролира изпълнението на поетите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ задължения, в т.ч. да иска и да 
получава информация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ през целия Срок на Договора, и/или да извършва 
проверки, при необходимост и на мястото на изпълнение на Договора, но без с това да пречи на 
изпълнението, като за допуснати отклонения да дава предписания за отстраняването им, които са 
задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
3. да изисква, при необходимост и по своя преценка, обосновка от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на 
изготвените от него отчети или на съответна част от тях;
4. да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ преработване или доработване на всеки от отчетите, в 
съответствие с уговореното в чл. 30 от Договора;
5. да не приеме някои от отчетите, в съответствие с уговореното в чл. 30 от Договора.
6. да възложи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ предоставянето на доболничните здравни услуги, предмет на 
Договора, и по отношение на допълнителен брой лица - новоназначени работници и служители 
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в рамките на опцията от 300 000 лв., без ДДС.

Чл. 28. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
1. да приеме изпълнението на Услугите за всеки отделен период, когато отговаря на 
договореното, по реда и при условията на този Договор;
2. да заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Цената в размера, по реда и при условията, предвидени в този
Договор;



3. да предостави и осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до информацията, необходима за 
извършването на Услугите, предмет на Договора, при спазване на относимите изисквания или 
ограничения съгласно приложимото право;
4. да определи упълномотцено лице по настоящия Договор, което да следи за своевременното и 
качествено изпълнение на Услугите, предмет на Договора. Упълномощеното лице по Договора:
4.1. да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ като му предоставя необходимата информация, 
която ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да разпространява;
4.2. да приема с приемо-предавателен протокол извършените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Услуги в 
изпълнение на Договора;
4.3. съвместно с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изготвя и съгласува план-графика за провеждане на 
периодичните медицински (профилактичните) прегледи и изследвания.
5. да спазва предварително уточнения график на периодичните медицински прегледи, които се 
извършват в амбулаторни условия;
6. да предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ поименен списък на работниците/служители си, които ще 
ползват медицинските услуги, като същият се актуализира периодично чрез предоставяне на 
справка за новоназначените, респ. напуснали, работници и служители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
7. да не изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ извършването на инструментални или клинико-лабораторни 
изследвания, които не са по лекарско предписание на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и такива, които не 
са в обсега на доболничното обслужване;
8. да уведомява устно или писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за всички нередности, възникнали при 
изпълнение на Услугите, предмет на Договора;
9. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в чл. 43 от 
Договора;
10. да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на този Договор, 
включително и за отстраняване на възникнали пречки пред изпълнението на Договора, когато 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поиска това;
11. да освободи представената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Гаранция за изпълнение, съгласно клаузите на 
чл. 18-23 от Договора.

VI. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Чл. 29. Предаването на изпълнението на Услугите за всеки отделен месечен период се 
документира с Протокол за приемане на извършената работа до 5-то число на месеца, следващ 
отчетния, който се подписва от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в два 
оригинални екземпляра -  по един за всяка от Страните („Приемо-предавателен протокол“), 
придружен с изготвен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и предоставен на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за проверка Акт 
за отчитане на извършените и подлежащи на заплащане Услуги, в който са описани извършените 
дейности по количество, единичната им стойност и дължимата сума за периода. На база приетия 
от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Акт за отчитане на извършените Услуги, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изготвя 
месечната данъчна фактура.

Чл. 30. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
1. да приеме изпълнението, когато отговаря на договореното;
2. когато бъдат установени несъответствия на изпълненото с уговореното или бъдат 
констатирани недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да откаже приемане на изпълнението до 
отстраняване на недостатъците, като даде подходящ срок за отстраняването им за сметка на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
3. да откаже да приеме изпълнението в случай, че констатираните недостатъци са от такова 
естество, че резултатът от изпълнението става безполезен за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
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(2) Окончателното приемане на изпълнението на Услугите по този Договор се извършва с 
подписване на окончателен Приемо-предавателен протокол, подписан от Страните в срок до 5 
(пет) дни след изтичането на Срока на изпълнение на Услугите по чл. 6, ал. 1 от Договора. В 
случай, че към този момент бъдат констатирани недостатъци в изпълнението, те се описват в 
окончателния Приемо-предавателен протокол и се определя подходящ срок за отстраняването 
им.

VII. САНКЦИИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 31. (1) При просрочване изпълнението на задълженията по този Договор, неизправната 
страна дължи на изправната неустойка в размер на 1,0 % (едно на сто) от Цената за съответния 
период за всеки ден забава, но не повече от 10 % (десет на сто) от Стойността на съответния 
период.

Чл. 32. При констатирано лошо или друго неточно или частично изпълнение на отделна дейност 
или при отклонение от изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в Спецификацията, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни изцяло и качествено 
съответната дейност, без да дължи допълнително възнаграждение за това. В случай, че и 
повторното изпълнение на услугата е некачествено, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи 
гаранцията за изпълнение и да прекрати договора.

Чл. 33. При разваляне на Договора поради виновно неизпълнение на някоя от страните, 
виновната страна дължи неустойка в размер на 10 % (десет на сто) от стойността на Договора.

Чл. 34. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да удържи всяка дължима по този Договор неустойка чрез 
задържане на сума от Гаранцията за изпълнение, като уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за това.

Чл. 35. Плащането на неустойките, уговорени в този Договор, не ограничава правото на 
изправната страна да търси реално изпълнение и/или обезщетение за понесени вреди и 
пропуснати ползи в по-голям размер, съгласно приложимото право.

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 36. (1) Този Договор се прекратява:
1. с изтичане на Срока на Договора;
2. с изпълнението на всички задължения на Страните по него;
3. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство 
засегнатата Страна е длъжна да уведоми другата Страна в срок най-късно до 7 (седем) дни, 
считано от датата на настъпване на невъзможността като представи и съответни доказателства 
за това;
4. при прекратяване на юридическо лице -  Страна по Договора без правоприемство, по смисъла 
на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;
5. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСЛ;
6. при виновно неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по Договора -  с 10-дневно 
писмено предизвестие, отправено от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
7. при възникване на обстоятелство по чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП -  със 7-дневно предизвестие от 
страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
8. при възникване на обстоятелствата по чл. 118, ал. 1, т. 2 от ЗОП без предизвестие.
(2) Договорът може да бъде прекратен:



1. по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма;
2. когато за ИЗПЪЛНИ'1'НЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация -  
по искане на всяка от С траните;
3. с отправяне на едномесечно писмено предизвестие от която и да е от Страните до другата.
(3) Договорът може да бъде прекратен едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, без предизвестие до 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, когато същият не изпълнява задълженията си по Договора:
1. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 3 (три) дни;
2. не отстрани в разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирани недостатъци;
3. не изпълни точно някое от задълженията си по Договора;
4. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва 
подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му. Прекратяването е последица 
само при условие, че не са спазени изискванията за замяна или включване на подизпълнител по 
чл. 66, ал. 11 от ЗОП.
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да се откаже едностранно от Договора и да го прекрати и без да е 
налице неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като за целта следва да отправи 1-месечно 
писмено предизвестие до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след 
сключването му, не е в състояние да изпълнява своите задължения. Прекратяването става след 
уреждане на финансовите взаимоотношения между Страните за извършените от страна на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дейности по изпълнение на договора. В този 
случай, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява договора без дължими неустойки и обезщетения и без 
необходимост от допълнителна обосновка.

Чл. 37. (1) Всяка от Страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на 
съществено задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците 
съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено 
предупреждение от изправната Страна до неизправната и определяне на подходящ срок за 
изпълнение. Разваляне на Договора не се допуска, когато неизпълнената част от задължението е 
незначителна с оглед на интереса на изправната Страна.
(2) За целите на този Договор, Страните ще считат за виновно неизпълнение на съществено 
задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всеки от следните случаи:
1. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е започнал изпълнението на Услугите в срок до 3 (три) дни, 
считано от Датата на влизане в сила;
2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е прекратил изпълнението на Услугите за повече от 3 (три) дни;
3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал съществено отклонение от Условията за изпълнение на 
поръчката. Спецификацията и Предложението за изпълнение на поръчката,
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали Договора само с писмено уведомление до 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни 
непременно в уговореното време,

Чл. 38. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл. 118, ал. 1 от ЗОП, без да 
дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на Договора вреди, 
освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП. В последния случай, 
размерът на обезщетението се определя в протокол или споразумение, подписано от Страните, 
а при непостигане на съгласие - по реда на клаузата за разрешаване на спорове по този Договор.

Чл. 39. Във всички случаи на прекратяване на Договора, освен при прекратяване на 
юридическо лице -  Страна по Договора без правоприемство:
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1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИ'ГЕЛЯТ съставят констативен протокол за извършената към 
момента на прекратяване работа и размера на евентуално дължимите плащания; и
2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се за;;ължава;
а) да преустанови предоставянето на Услугите, с изключение на такива дейности, каквито може 
да бъдат необходими и поискани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
б) да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички отчети, изготвени от него в изпълнение на Договора 
до датата на прекратяването; и
в) да върне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи и материали, които са собственост на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са били предоставени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с предмета на 
Договора.

Чл. 40. При предсрочно прекратяване на Договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ реално изпълнените и приети по установения ред Услуги.

IX. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Дефинирани понятия и тълкуване

Чл. 41. (1) Освен ако са дефинирани изрично по друг начин в този Договор, използваните в 
него понятия имат значението, дадено им в ЗОП, съответно в легалните дефиниции в 
Допълнителните разпоредби на ЗОП или, ако няма такива за някои понятия — според 
значението, което им се придава в основните разпоредби на ЗОП.
(2) При противоречие между различни разпоредби или условия, съдържащи се в Договора и 
Приложенията, се прилагат следните правила:
1. специалните разпоредби имат предимство пред общите разпоредби;
2. разпоредбите на Приложенията имат предимство пред разпоредбите на Договора.

Спазване на приложими норми

Чл. 42. При изпълнението на Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и неговите подизпълнители е 
длъжен (са длъжни) да спазва(т) всички приложими нормативни актове, разпоредби, стандарти 
и други изисквания, свързани с предмета на Договора, и в частност, всички приложими правила 
и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, 
приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, 
социално и трудово право, съгласно Приложение № 10 към чл. 115 от ЗОП.

Конфиденциалност

Чл. 43. (1) Всяка от Страните по този Договор се задължава да пази в поверителност и да не 
разкрива или разпространява информация за другата Страна, станала й известна при или по 
повод изпълнението на Договора („Конфиденциална информация“). Конфиденциална 
информация включва, без да се ограничава до: обстоятелства, свързани с търговската дейност, 
техническите процеси, проекти или финанси на Страните, както и ноу-хау, изобретения, 
полезни модели или други права от подобен характер, свързани с изпълнението на Договора. 
Не се смята за конфиденциална информацията, касаеща наименованието на изпълнения проект, 
стойността и предмета на този Договор, с оглед бъдещо позоваване на придобит 
професионален опит от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
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(2) С изключение на случаите, посочени в ал. 3 на този член, Конфиденциална информация 
може да бъде разкривана само след предварително писмено одобрение от другата Страна, като 
това съгласие не може да бъде отказано безпричинно.
(3) Не се счита за нарушение на задълженията за неразкриване на Конфиденциална 
информагшя, когато:
1. информацията е станала или става публично дос'гъпна, без нарушаване на този Договор от 
която и да е от Страните;
2. информацията се изисква по силата на закон, приложим спрямо която и да е от Страните; или
3. предоставянето на информацията се изисква от регулаторен или друг компетентен орган и 
съответната Страна е длъжна да изпълни такова изискване;
В случаите по точки 2 или 3 Страната, която следва да предостави информацията, уведомява 
незабавно другата Страна по Договора.
(4) Задълженията по тази клауза се отнасят до съответната Страна, всички нейни поделения, 
контролирани от нея фирми и организации, всички нейни служители и наети от нея физически 
или юридически лица, като съответната Страна отговаря за изпълнението на тези задължения 
от страна на такива лица.
Задълженията, свързани с неразкриване на Конфиденциалната информация остават в сила и 
след прекратяване на Договора на каквото и да е основание.

Публични изявления

Чл. 44. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да дава публични изявления и съобщения, да разкрива 
или разгласява каквато и да е информация, която е получил във връзка с извършване на 
Услугите, предмет на този Договор, независимо дали е въз основа на данни и материали на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на резултати от работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без предварителното 
писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, което съгласие няма да бъде безпричинно отказано или 
забавено.

Авторски права

Чл. 45. (1) Страните се съгласяват, на основание чл. 42, ал. 1 от Закона за авторското право и 
сродните му права, че авторските права върху всички документи и материали, и всякакви други 
елементи или компоненти, създадени в резултат на или във връзка с изпълнението на Договора, 
принадлежат изцяло на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в същия обем, в който биха принадлежали на автора. 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира и гарантира, че трети лица не притежават права върху 
изготвените документи и други резултати от изпълнението на Договора, които могат да бъдат 
обект на авторско право.
(2) В случай че бъде установено с влязло в сила съдебно решение или в случай че 
ВЪЗЛОЖИТЕУ1ЯТ и/или ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ установят, че с изготвянето, въвеждането и 
използването на документи или други материали, съставени при изпълнението на този Договор, 
е нарушено авторско право на трето лице, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да направи 
възможно за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ използването им:
1. чрез промяна на съответния документ или материал; или
2. чрез замяната на елемент от него със защитени авторски права с друг елемент със същата 
функция, който не нарушава авторските права на трети лица; или
3. като получи за своя сметка разрешение за ползване на продукта от третото лице, чиито права 
са нарушени.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претенциите за нарушени авторски права 
от страна на трети лица в срок до 3 (три) дни от узнаването им. В случай, че трети лица
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предявят основателни претенции, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълната отговорност и понася всички 
щети, произтичащи от това. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ привлича ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в евентуален спор за 
нарущено авторско право във връзка с изпълнението по Договора.
(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ обезщетение за претърпените вреди и 
пропуснатите ползи вследствие на окончателно признато нарушение на авторски права на трети 
лица.

Прехвърляне на права и задължения

Чл. 46. Никоя от Страните няма право да прехвърля никое от правата и задълженията, 
произтичащи от този Договор, без съгласието на другата Страна. Паричните вземания по 
Договора и по договорите за подизпълнение могат да бъдат прехвърляни или залагани съгласно 
приложимото право.

Изменения

Чл. 47. Този Договор може да бъде изменян само с допълнителни споразумения, изготвени в 
писмена форма и подписани от двете Страни, в съответствие с изискванията и ограниченията 
на ЗОП.

Непреодолима сила

Чл. 48. (1) Никоя от Страните по този Договор не отговаря за неизпълнение, причинено от 
непреодолима сила. За целите на този Договор, „непреодолима сила“ има значението на това 
понятие по смисъла на чл. 306, ал. 2 от Търговския закон,
(2) Не може да се позовава на непреодолима сила Страна, която е била в забава към момента на 
настъпване на обстоятелството, съставляващо непреодолима сила.
(3) Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, е длъжна 
да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум 
понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок до 3 (три) дни от 
настъпването на непреодолимата сила, като посочи в какво се състои непреодолимата сила и 
възможните последици от нея за изпълнението на Договора. При неуведомяване се дължи 
обезщетение за настъпилите от това вреди.
(4) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с тях 
насрещни задължения се спира.
(5) Не може да се позовава на непреодолима сила Страна:
1. която е била в забава или друго неизпълнение преди настъпването на непреодолима сила;
2. която не е информирала другата Страна за настъпването на непреодолима сила; или
3. чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за 
изпълнение на Договора.
(6) Липсата на парични средства не представлява непреодолима сила.

Нищожност на отделни клаузи

Чл. 49. В случай, че някоя от клаузите на този Договор е недействителна или неприложима, 
това не засяга останалите клаузи. Недействителната или неприложима клауза се заместват от 
повелителна правна норма, ако има такава.

Уведомления

15



Чл. 50. (I) Всички уведомления между Страните във връзка с този Договор се извършват в 
писмена форма и могат да се предават лично или чрез препоръчано писмо, по куриер, по факс, 
електронна поща.
(2) За целите на този Договор данните и лицата за контакт на Страните са, както следва;

1.3а ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
Адрес за кореспонденция: гр. София 1000, ул. "Княз Борис 1" № 121
Тел.: 02/9212149
е-таН: 1.5аусЬеуа@те1гороП1:ап.Ь§
Лице за контакт: д-р Искра Савчева - Р-л служба "Трудова медицина"

2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Адрес за кореспонденция: гр. София 1000, ул. "Княз Борис I" № 21
Тел.: 0888 552475 / 0700 17012
Факс: 02/8155353
е-таП: оГГ!се@тесИс1паЬ§.сот
Лице за контакт: д-р Владимир Костов

(3) За дата на уведомлението се счита;
1. датата на предаването -  при лично предаване на уведомлението;
2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка -  при изпращане по пощата;
3. датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка -  при изпращане по куриер;
4. датата на приемането -  при изпращане по факс;
5. датата на получаването -  при изпращане по електронна поща.
(4) Всяка кореспонденция между Страните ще се счита за валидна, ако е изпратена на 
посочените по-горе адреси {в т.ч. електронни), чрез посочените по-горе средства за 
комуникация и на посочените лица за контакт. При промяна на посочените адреси, телефони и 
други данни за контакт, съответната Страна е длъжна да уведоми другата в писмен вид в срок 
до 5 (пет) дни от настъпване на промяната. При неизпълнение на това задължение всяко 
уведомление ще се счита за валидно връчено, ако е изпратено на посочените по-горе адреси, 
чрез описаните средства за комуникация и на посочените лица за контакт.
(5) При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието, правноорганизационната 
форма, седалището, адреса на управление, предмета на дейност, срока на съществуване, 
органите на управление и представителство на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият се задължава да 
уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяната в срок до 5 (пет) дни от вписването й в съответния 
регистър.

Обработване и защита на личните данни

Чл. 51. Страните се задължават да обработват личните данни, посочени в Договора или 
получени при и по повод изпълнението на Договора, в съответствие с принципите на защита на 
личните данни, заложени в Общия Регламент за защита на личните данни (ЕС) 2016/679 на 
Европейския парламент на Съвета и Закона за защита на личните данни, в частност чрез:
1. Ограничаване на обработването на личните данни само до необходимите за изпълнението на 
договора цели;
2. Обработка на личните данни на компютрите и другите технически носители на информация, 
в съответствие с приетите вътрешни правила от Страните, в които се регламентират мерките за 
защита наличните данни при обработка.
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Чл. 52. Страните се задължават:
1. Да не съхраняват лични данни и да изтриват незабавно личните данни, които са ползвали за 
нуждите на Договора, когато вече не са необходими;
2. Да не обработват лични данни, събирани за едни цели, за други цели, без другата страна да е 
посочила основанието за този вид обработка;
3. Да не ползват лични данни, когато естеството на лични данни не изисква това.

Чл. 53. Всяка страна има право да изисква от другата да администрира личните данни 
законосъобразно.

Чл. 54. Страните гарантират, че техните служители, които са оправомощени да обработват 
лични данни, са поели ангажимент за поверителност и конфиденциалност на получената 
информация, вследствие на изпълнението на задълженията си по този Договор. Страните 
следва да ограничат достъпа до данните до служителите, имащи отношение към сключването и 
изпълнените на Договора.

Чл. 55. Страните гарантират, че прилагат подходящи технически и организационни мерки за 
осигуряване на сигурност на личните данни, включително чрез:
- Гарантиране на постоянна поверителност, цялостност, наличност и устойчивост на системите 
и услугите за обработване.

Чл. 56. Страните декларират, че субектите на данни, посочени в Договора, като лица за 
контакт, респ. лица, които са упълномощени да предават/приемат изпълнението по Договора, 
са дали своето изрично съгласие, свързаните с тях лични данни да бъдат обработвани за целите 
на изпълнение на договора, като субектите имат право на достъп до своите лични данни и 
коригиране на такива данни.

Чл. 57. Страните се задължават:
1. Да възпрепятстват всяко неупълномощено лице да има достъп до компютърни системи, 
обработващи лични данни, и по-специално:
- неразрешено четене, копиране, промяна или премахване на носители за съхранение;
- неразрешено въвеждане на данни, както и всяко неразрешено разкриване, промяна или 
изтриване на съхраняваните лични данни;
- неразрешено използване на системи за обработка на данни посредством средства за предаване 
на данни;
2. Да гарантират, че оправомощените потребители на система за обработка на данни имат 
достъп само до личните данни, за които се отнася тяхното право на достъп;
3. Да гарантират, че при предаване на лични данни и транспортиране на носители за 
съхранение данните не могат да се четат, копират или изтриват без разрешение.

Чл. 58. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предотвратява всякакъв незаконен или случаен 
достъп до личните данни и всякакво друго незаконно обработване и злоупотреба с личните 
данни и да уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в случай че установи злоупотреба или достъп.

Чл. 59. Задълженията за опазване на личните данни по този Договор не се прилагат спрямо 
лични данни, които са поискани от компетентен държавен орган и за предоставянето на които е 
налице законово изискване.

17



Приложимо право

Чл. 60. Този Договор, в т.ч. Приложенията към него, както и всички произтичащи или свързани 
с него споразумения, и всички свързани с тях права и задължения, ще бъдат подчинени на и ще 
се тълкуват съгласно българското право.

Разрешаване на спорове

Чл. 61. Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, включително 
споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение 
или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в Договора или 
приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще се уреждат между Страните чрез 
преговори, а при непостигане на съгласие -  спорът ще се отнася за решаване от компетентния 
български съд.

Екземпляри

Чл. 62. Този Договор се състои от 18 (осемнадесет) страници и е изготвен и подписан в 2 (два) 
еднообразни екземпляра -  по един за всяка от Страните.

Приложения:

Чл. 63. Към този Договор се прилагат и са неразделна част от него следните приложения: 
Приложение № 1 -  Спецификация;
Приложение № 2 -  Предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
Приложение № 3 -  Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с Ценоразпис ца услугите; 
Приложение № 4 -  Списък на'персонала на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по чл. 2 от Д|)1|овора.

X
чл. 4, т. 1 от Регламент чл. 4, т. 1 от Регламент
(ЕС) 2016/679 (ЕС) 2016/679

ИЗПЪЛНИТЕЛ:ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
/

,МЕТРОПОЛИТЕН” ЕАД < и АСМИП ''МЕДИЦИН<г!кИ ЦЕНТЪР 
СВЕТИ ПАНТЕЛЕЙМОН" ЕООД

ИЗП. ДИРЕКТОР:
(проф. д-р инж. Ст. Братоев)

УПРАВИТЕЛ: 
(д-р Вл. Костов)

ЧЛ. 4, т. 1 от Регламент 
(ЕС) 2016/679
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Образец 1

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

От участник: ЛСМИ11 „Медицински център Свети Пантелеймон“ ЕООД, ЕИК 121057557, 

Представлявано от д-р Владимир Костов Костов, адрес: гр. София, ул. Княз Борис I № 21, 

тел. 0888 552 475, оШсе@,те(11с1паЬе.сот

Относно: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Осигуряване на доболнични здравни услуги за служителите на Метрополитен 
ЕАД и отстъпка от 20Уо за членовете на техните семейства

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с всички документи и образци от документацията за обществената 
поръчка, представяме на Вашето внимание предложение за изпълнение на посочената 
обществена поръчка. В случай, че бъдем определени за изпълнител на обществената 
поръчка, декларираме, че ще изпълним същата в съответствие с всички изисквания, 
посочени в Спецификацията.

1. Предлагам да изпълним обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на 
доболнични здравни услуги за служителите на Метрополитен ЕАД и отстъпка от 20% за 
членовете на техните семейства” за срок от 36 /тридесет и шест/ месеца.
2. Декларирам, че представлявания от мен участник ще изпълни обществената 
поръчка в пълен обем при спазване на нормативните изисквания и в съответствие с 
изискванията, посочени в спецификацията и документацията за обществената поръчка.
3. Предлагаме следния медицински персонал за изпълнение на поръчката в 
съответствие с изискванията на възложителя, посочени в Спецификацията, като 
минимум 15 (петнадесет) %  от специалистите, включени в предлагания от нас екип за 
изпълнение на услугата, са хабилитирани лица или национални консултанти:

/

чл. 4, т. 1 от Регламент
(ЕС) 2016/679
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№ Лекар
/трите имена/

Придобита медицинска специалност по определена дейност 
/здравна услуга/

!наименование на здравната услуга и № на издадения 
документ за придобитата медицинска специалност/

Хабилитиран
специалист

или
национален 

консултант по 
следната 
здравна 
услуга:

1. Антоанета Цакова -  Докова 1 т' , к«Аптдт1тлио

2. Мариана ” Цанкова - Костова (

г

3. Елена Пирнарева (
(
г

1 Виктория] 1 Благоева

I

5. Емил ! Гърчев

6. Ирена Шикова 1
1

N
7. Йорданка, 1 Делчева

чл. 4, т. 1 от Регламент 
 ̂ (ЕС) 2016/679

8. Паола ] Овадия Абаджиева

9. Мария Алексиева

10. Вероника < Димитрова
1

11. Веселина Бухова

12. Евгения ~ Пирьова
13. Юлия 1 Неделчева

14. Людмила 1 Любенова
1

15. София Георгиева

16. Ивайло ’ Еленков
1 1 .4992 г. -  инфекциозни болести

Доцент
_____

чл. 4, т. 1 от Регламент
(ЕС) 2016/679



17. Плади Манев . 1986 г. -  имунология Доцент

18. Яна 1 Симова Доценг

19. Виолета ” Павлова

20, Елмира Николова
и

В(

21. Кремена  ̂‘ Николова Доцент

22. Манаси, Николов
1

Доцент

23. Валерия.' Атанасова

24. Татяна < _ Щеголева

Ивайло ""
--------------и

Йотов
]

26. Петър( Петров

27. Елена  ̂ _ Маринова

28. Мария: Г ичева-Владимирова

чл. 4, т. 1 от Регламент 
(ЕС) 2016/67929. Виктория] Тасева

30. Марин Цветков

31. Станислав Пашов

т
и

32. Николай 1 Цонев
и

т
33. Бинка Попова-Русева Доцент

34. Румен ; Антонов

35. Панайот Танчев Професор

36. Тома Аврамов

37. Юлиан 5 Рангачев

г
но.-

Доцент

38. Димитър 3 Чапкънов
и

39. Златина 1 Желязкова
1991 г. -  ушно-носно.-гьрлени болести

чл. 4, т. 1 от Регламент
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40. Цвеюмира ЛлексаЕ1дроиа
41, Славспа] Стойкова

42. Евтимия ’ _ Петрова-Цолова

43, Бонка ~ Игнатова

44. Антон - Славчев

45. Г еорги Атанасов

46. Влади Ал-Ханак

47. Анна Д 1 Василева

фтиз
48. Валентин Владимиров

49. Даниел Г айдаров
--- 1----

50. Елена ^ Стоянова

куро
51. Данаила Аврамова

52. Владимир в Костов

53. Г еорги 1 Г ригоров

54. Валентин ] . Цонев

55. Ерсин ^ Ходжаджиков

Кирил ~ 1 Христов

57. Ренета Антонова

58. Любомир ] Маринчев

59. Красимир' ’ Тодоров

60. Филип 1 , Куманов

ОбМ5

61. Елица, Василева

62. Валентина Игнатова

63. Васил 1 Хрисчев

1000 . 01ЛДМ ППП̂ГТМ

чл. 4, т. 1 от Регламент 
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 ̂1.2000 г. -  нервни оолести

ги

атрия

югия и

терапия.

)ГИЯ

<ия

аести на

Доцент

Доцент

Доцент

Доцент

Доцент

Професор
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64. Весела ^ 'Гренева

65. Красимира Енчева

66. Мариана. Михайлова

67. Николай . Димитров

68. Румен Тодоров

I 69.
I
I

Румяна' Шишкова

70. Стоян ~ Борисов

чл. 4. т. 1 от Регламент болести
(ЕС) 2016/679 Доцент

1УУ1 I ■ — а к у ш с р с и а ц  п  1 ипу1УцлО ГИ Я

4. През целия период на изпълнение на обществената поръчка, ако същата ни бъде 
възложена, ще осигурим участие на посочените по-горе специалисти от медицинския 
персонал.
5. Декларираме, че имаме възможност чрез мобилни екипи и преносима техника 
(ЕКГ, аудиометър) да извършваме периодичните медицински прегледи на персонала на 
възложителя, като прилагаме списък на преносимата медицинска техника, с която 
разполагаме:

СПИСЪК на преносимо медицинското

1 К у ш етк и  - 5 броя д а
2 Е К Г  ап ар ат  - Фокуда д а
3 Е К Г  ап ар ат  - Делта 1 д а
4 Е К Г  ап ар ат  - Делта 3 д а

5
А п ар ат  за  к р ъ вн о  н ал яган е  - Л у м и ско п  - 
5 броя д а

6 С л у ш ал к а  -С тето ск о п  - 5броя д а
7 Н аб ор  - о ч ен  - 4 броя д а

8
П р о екто р  /за  о п р ед ел ян е  на зри телн а  
о стр о та / д а

9 О ф тал м о ск о п  /за  о гл ед н а  очн и  д ъ н а/ д а
10 А в то р еф р ак то м етъ р д а

11
Т о н о м етъ р  /за  и зм ер ван е  н а  вътреочн о  
н ал яган е/ д а

12 А у д и о м етъ р д а

13
Л ап то п и  - /за  о н л ай н  въ веж д ан е  на 
р езу л тати те  о т  п р о ф и л акти ч н и те  п регл ед и  в д а

чл. 4, т. 1 от Регламент
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со ф ту ер н ата  п р о гр ам а , н езав и си м о  от 
м есто п о л о ж ен и ето /

14 и § В  - ф лаш  за  и тер н ет  д о стъ п д а

6. Декларираме, че ще обезпечим денонощно доболнични здравни услуги по 
месторабота па служителите на "Метрополитен" ЕАД.
7. Декларирам, че съм запознат с проекта на договор за възлагане на обществената 
поръчка, приемам го без възражения и, ако бъда определен за изпълнител, ще сключа 
договора изцяло в съответствие с проекта, приложен към документацията за 
обществената поръчка, в законоустановения срок.
8. Декларирам, че приемам срока на валидност на нащата оферта да бъде 6 месеца, 
считано от крайния срок за подаване на оферти.
9. Декларирам, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 
данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на 
труд.

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата: 14.12.2018 г.
1. 1// '''СД

Владимир Костов Кост 
(Управител) 1Г  ̂ ^

\  \  (ЕС) 2016/679
АСМИП МЦ Свети Пант^цей^т^^^^^^^)С  ̂

(наименование на участндЩ

Л
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Образец 2
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ'

От участник; АСМИП МЦ „СВЕТИ ПАНТЕЛЕЙМОН“ ЕООД, ЕИК: 121057557,

представлявано от д-р Владимир Костов Костов, адрес: гр. София, ул. „Княз Борис I“ № 
21, тел.: 0888552475, е-таИ: оШсе@те(11стаЬ§.сот

Относно: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Осигуряване на доболнични здравни услуги за служителите на Метрополитен 
ЕАД и отстъпка от 20% за членовете на техните семейства

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашата ценова оферта за участие в обявената от Вас 
процедура за възлагане на обществена поръчка с горецитирания предмет.

1. Общата цена (за срок от 36 месеца) на нащето предложение за изпълнение на 
предмета на поръчката в съответствие с условията на настоящата процедура, възлиза 
на:

1 495 008.00 (един милион четиристотин деветдесет и пет хиляди и осем) лева 
(посочва се цифром и словом стойността в лева)

2. Годишната цена (за срок от 12 месеца) на услугите възлиза на:

498 336.00 (четиристотин деветдесет и осем триста тридесет и шест) лева 
(посочва се цифром и словом стойността в лева)

3. Посочената в настоящото Ценово предложение цена включва всички разходи за 
изпълнение на поръчката.

4. Декларираме, че сме съгласни с условията за плащане на възложителя, посочени в 
Проекта на договор.

5. Прилагаме към Образец 2 Ценоразпис на услугите, съответстващи на обхвата в 
утвърдената от Възложителя техническа спецификация, като същите са обвързващи и 
няма да бъдат променяни за целия срок на изпълнение на договора.

6. За член от семейство на служител на "Метрополитен" ЕАД ще бъде калкулирана 
отстъпка в размер на 20% от посочената в приложения ценоразпис цена на здравната 
услуга, съгласно предмета на поръчката.

' Попълненият от участника образец ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ се поставя в отделен запечатан
непрозрачен тик с надпис "Предлагани ценови параметри ", поставен в плика с офертата.



чл. 4, т. 1 от Регламент 
(ЕС) 2016/679

Дата: 14.12.2018 г.
(подпис на лицеп^:;Щфс011вкМй(ц6^^

д-р ВладимирЩсгщ^^ у  /
(име и фамилия на лицето, предсШшдявщцд/^частника)

Управител-^^^^^У''^
(качество на лицето, представляващо участника) 
Л СМИП МЦ „ Свети Пантелеймон “ ЕООД

(наименование на участника)


