ВЪЗЛОЖИТЕЛ: МБАЛ „проф.д-р.Параскев Стоянов“ АД - ЛОВЕЧ
ИЗПЪЛНИТЕЛ: ИДЪНРЕД БЪЛГАРИЯ АД
ПРЕДМЕТ: „Отпечатване и доставка на ваучери за храна на служителите на МБАЛ ”ПРОФ.
Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ” АД - ЛОВЕЧ“
ДОГОВОР
2019 година в град Ловеч се сключи настоящия договор между:
1. МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ”ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ
СТОЯНОВ” АД - ЛОВЕЧ, представлявана от д-р.Румяна Нановска - Изпълнителен директор на
МБАЛ АД, в качеството си на орган по чл.7, т.З от ЗОП, Детелина Георгиева -гл.счетоводител, с
адрес гр.Ловеч, ул. ’’Съйко Съев” №27, ЕИК по БУЛСТАТ 110503990, наричана за краткост
"ВЪЗЛОЖИТЕЛ” от една страна и от друга страна
2.
“ИДЪНРЕД БЪЛГАРИЯ“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, п. к. 1784,
Район Слатина, бул. „Цариградско шосе“ № 137, ет. 3, регистрирано в Търговски регистър с ЕИК
130526402, представлявано от Меди Бенбугера, в качеството му на Изпълнителен директор
наричана по долу накратко "ИЗПЪЛНИТЕЛ", на основание чл.194 от ЗОП, за следното:
Страните се споразумяха за следното:
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. СРОК НА ДОГОВОРА.
Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да доставя, срещу
възнаграждение и при условията на този Договор, следните услуги: отпечатване, опаковане в
пликове и доставка на ваучери за храна, съгласно Наредба N97/09.07.2003 г. на МТСП и МФ за
условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като
оператор на ваучери за храна и осъществяване дейност като оператор, наричани за краткост
„Услугите“.
Чл. 2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предоставя Услугите в съответствие с
Техническата спецификация, Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и Ценовото
предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съставляващи съответно Приложения №1 №2 към този
Договор („Приложенията“) и представляващи неразделна част от него.
Чл. 3. В срок до 3 (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. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 4. Настоящият договор влиза в сила от
2019 година. Срокът на договора е 12
/дванадесет/ месеца считано от датата на влизането му в сила.
Чл. 5. Срокът за изпълнение на доставката е до 5 (пет) работни дни, считано от датата на
получаване на писмена заявка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, изпратена по поща, факс, електронна поща
или специализирана платформа на електронната страница на изпълнителя.
Чл. 6. Мястото на изпълнение на Договора е Касата на МБАЛ ”ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ
СТОЯНОВ” АД - ЛОВЕЧ“ - 5500 гр. Ловеч, ул."Съйко Съев” №27, етаж № 2, Административна
част.
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III. ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ.
Чл. 7. (1) За предоставяне на Услугите, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цена
за отпечатване, опаковане в пликове и доставка ваучери за храна, изчислена на база на
единичната цена, предложена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в ценовото му предложение, в размер на 0,01
(една стотинка) лева с ДДС (наричана по-нататък „Цената“ или „Стойността на Договора“).
(2) 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/или на
членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението и за неговите
подизпълнители, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащането на каквито и да е други разноски,
направени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(3) Цената, посочена в ал. 1, е фиксирана за времето на изпълнение на Договора и не
подлежи на промяна освен в случаите, изрично уговорени в този Договор и в съответствие с
разпоредбите на ЗОП.
(4) Общата стойност на поръчката /включително 34 064 лв. номиналната стойност на
ваучерите / е 34 234,32 / тридесет и четири хиляди двеста тридесет и четири лева и тридесет и две
стотинки / лв. без ДДС.
Чл. 8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ плаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Цената по този Договор чрез периодични
плащания въз основа на представени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ документи по чл.9.
Чл. 9. (1) Всяко плащане по този Договор се извършва въз основа на следните документи:
1. писмена заявка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, изпратена по поща, факс, електронна поща или
специализирана платформа на електронната страница на изпълнителя;
2. проформа фактура за дължимата сума за съответния период, издадена от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ въз основа на заявката по т.1 и представена на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. В проформа
фактурата се посочва броя и вида на ваучерите, номиналната им стойност, стойността на
плащанията за отпечатването, опаковане в пликове и доставка, номер и дата на сключен
договор. Оператора е длъжен по Закона за счетоводството да издаде фактура - оригинал в срок
до 5 работни дни.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща номиналната стойност и възнаграждението за отпечатване,
опаковане в пликове и доставка на ваучерите с банкови преводи преди доставката им, както е
предвидено в чл. 13 и чл. 18, ал.1 от Наредба №7/09.07.2003 Г. на МТСП и МФ за условията и
реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на
ваучери за храна и осъществяване дейност като оператор.
Чл. 10. (1) Всички плащания по този Договор се извършват в лева чрез банков превод по
следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Банка: [БНП
ПАРИБА]
чл.37
ЗЗК

BIC:
[BNPABGSX]
IBAN: [BG36BNPA94401021725613].
(2) Номиналната стойност от фактурата се превежда по специална сметка, открита от
оператора, наречена „ваучери за храна", съгласно чл. 13, ал. 3 от Наредба № 7 от 09.07.2003 г.
за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като
оператор на ваучери за храна и осъществяване дейност като оператор.
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Банка: чл.37
[БНП ПАРИБА]
ЗЗК
BIC:
[BNPABGSX]
IBAN: [BG63BNPA94401021725612].
(3) Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено Възложителя за всички последващи
промени по ал.1 и ал.2 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.
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Чл. 11 (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.
(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.
(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.
IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
Чл. 12. 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 ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Чл. 13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1. да получи възнаграждение в размера, сроковете и при условията по чл. 8 - 11 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;
Чл. 14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
1. да предостави/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;
4. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в чл.
42 от Договора;
5. да не възлага работата или части от нея на подизпълнители, извън посочените в
офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ [освен в случаите и при условията, предвидени в ЗОП], да възложи
съответна част от Услугите на подизпълнителите, посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, и да
контролира изпълнението на техните задължения.
6. да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ списък на търговските вериги и обекти, в които могат
да се използват предоставените от него по силата на този договор ваучери;
7. да осигури използването на ваучерите като платежно средство в търговските обекти по
смисъла на чл. 2, ал. 2 от Наредба № 7 от 09.07.2003 г. на МТСП и МФ.
8. да заменя в срок от 3 (три) работни дни ваучери, които са негодни за ползване поради
технически несъответствия с изискванията за приемано им в търговските обекти.
9. при кражба или унищожаване на ваучери, или при наличие на ваучери с дефекти/ с
недостатъци, непредадени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен незабавно да
уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, търговките обекти, Данъчната администрация и органите на МВР. В
този случай, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отпечатва и доставя изцяло за своя сметка нови ваучери за
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които последния е заявил, и които са били унищожени или открадната и/или с
дефекти/недостатъци.
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Ю.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен за срока на настоящия договор да не допуска намаляване или
изменение на броя на търговските обекти, посочени в техническото предложение, неразделна
част от договора.
11 .в случай на установени неточности при извършена доставка, които не са в съответствие с
договореното в настоящия договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстрани неточностите в
срок от 3 (три) работни дни, след рекламация от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
12.изпълнителят се задължава да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените
в офертата му подизпълнители в срок от 5 (пет) 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).
Общи права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Чл. 15. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
1. да изисква и да получи Услугите в уговорения 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, или да извършва
проверки, при необходимост и на мястото на изпълнение на Договора, но без с това да пречи на
изпълнението;
3. да изисква, при необходимост и по своя преценка, обосновка от страна на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на изготвените от него протоколи или съответна част от тях;
4. да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ преработване или доработване на всеки от протоколите, в
съответствие с уговореното в чл. 30 от Договора;
5. да не приеме някои от протоколите в съответствие с уговореното в чл. 29 от Договора;
6. да откаже направена заявка, като отправи писмено съобщение за отказа в срок от 24 часа
от подаване на заявката;
7. да откаже приемането на Ваучери и съответното заплащане на тяхната стойност, когато
същите се отклоняват от параметрите на договора, приложенията към него и направената от
страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заявка.
Чл. 16. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
1. да приеме изпълнението на Услугите за всяка дейност, когато отговаря на договореното,
по реда и при условията на този Договор;
2. да заплати 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 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;
5. при кражба или унищожаване на ваучери незабавно да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,
данъчната администрация и органите на МВР.
6. ВЪЛОЖИТЕЛЯТ няма задължения към търговските обекти по повод осребряването на
приетите ваучери за храна. Осребряването на ваучерите се урежда между ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и
търговските обекти по силата на сключените между тях договори.
V. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
Чл. 17. (1) Предаването на изпълнението на Услугите по всяка отделна заявка се
документира с протокол за приемане и предаване, който се подписва от представители на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в два оригинални екземпляра - по един за всяка от Страните
(„Приемо- предавателен протокол“).
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(2) Приемо-предавателният протокол следва да съдържа вида, единичните номинални
стойности и общата номинална стойност на предоставените ваучери за храна по структурни
звена на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Чл. 18. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
1. да приеме изпълнението, когато отговаря на договореното;
2. да поиска преработване и/или допълване на Ваучерите в определен от него срок, като в
такъв случай преработването и/или допълването се извършва в указан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок и
е изцяло за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Когато бъдат установени несъответствия на изпълненото
с уговореното или бъдат констатирани недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да откаже приемане
на изпълнението до отстраняване на недостатъците, като отстраняването им е за сметка на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
3. да откаже да приеме изпълнението при съществени отклонения от договореното.
VI. САНКЦИИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 19. При просрочване изпълнението на задълженията по този Договор, неизправната
Страна дължи на изправната неустойка в размер на 0.5% (нула цяло пет на сто) от Цената на
Услугите по съответната заявка, съответно от стойността на забавеното плащане за всеки ден
забава, но не повече от 10% (десет на сто) от Стойността на съответната заявка.
Чл. 20. При констатирано лошо или друго неточно или частично изпълнение на отделна
дейност или при отклонение от изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в Техническата
спецификация или конкретна заявка, 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. 21. 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. 22. 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.
VII.
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 23. (1) Този Договор се прекратява:
1. с изтичане на Срока на Договора срока по чл.4 от 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 до 3 (три) дни от
настъпване на невъзможността и да представи доказателства за обективната невъзможност;
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.
(2) Договорът може да бъде прекратен
1. по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма;
2. когато за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или
ликвидация - по искане на всяка от Страните.
Чл. 24. (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.
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(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 съответната заявка в срок от 5
(пет) дни от получаването й;
2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал съществено отклонение от Условията за изпълнение на
поръчката и/или Техническата спецификация и/или Техническото предложение.
[(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. 25. 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. 26. Във всички случаи на прекратяване на Договора, освен при прекратяване на
юридическо лице - Страна по Договора без правоприемство:
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставят констативен протокол за извършената към
момента на прекратяване работа и размера на евентуално дължимите плащания; и
2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
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 протоколи, 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. 27. При предсрочно прекратяване на Договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ реално изпълнените и приети по установения ред Услуги.
VIII. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Дефинирани понятия и тълкуване
Чл. 28. (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. 29. При изпълнението на Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва 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.
Прехвърляне на права и задължения
Чл. 30. Никоя от Страните няма право да прехвърля никое от правата и задълженията,
произтичащи от този Договор, без съгласието на другата Страна. Паричните вземания по
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Договора [и по договорите за подизпълнение] могат да бъдат прехвърляни или залагани
съгласно приложимото право.
Изменения
Чл. 31. 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. 32. (1) Страните не отговарят за неизпълнение на задължение по този Договор, когато
невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила.
(2) За целите на този Договор, „непреодолима сила“ има значението на това понятие по
смисъла на чл.306, ал.2 от Търговския закон. Страните се съгласяват, че за непреодолима сила
ще се считат и изменения в приложимото право, касаещи дейността на която и да е от тях, и
възпрепятстващи изпълнението или водещи до невъзможност за изпълнение на поетите с
Договора задължения.
(3) Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички разумни
усилия и мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми
писмено другата Страна незабавно при настъпване на непреодолимата сила. Към
уведомлението се прилагат всички релевантни и/или нормативно установени доказателства за
настъпването и естеството на непреодолимата сила, причинната връзка между това
обстоятелство и невъзможността за изпълнение, и очакваното времетраене на неизпълнението.
(4) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира. Засегнатата
Страна е длъжна, след съгласуване с насрещната Страна, да продължи да изпълнява тази част
от задълженията си, които не са възпрепятствани от непреодолимата сила.
(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. 33. В случай на противоречие между каквито и да било уговорки между Страните и
действащи нормативни актове, приложими към предмета на Договора, такива уговорки се считат
за невалидни и се заместват от съответните разпоредби на нормативния акт, без това да влече
нищожност на Договора и на останалите уговорки между Страните. Нищожността на някоя клауза
от Договора не води до нищожност на друга клауза или на Договора като цяло.
Уведомления
Чл. 34. (1) 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) Всяка кореспонденция мехзду 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 3 (три) 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.
(3) 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
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се задължава да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяната в срок до 3 (словом) три дни от

вписването и в съответния регистър.
Приложимо право
Чл. 35. 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. 36. 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. 37. Този Договор се състои от 8 (осем) страници и е изготвен и подписан в 3 (три)
еднообразни екземпляра - по един за Изпълнителя и два за Възложителя.
Приложения:
Чл. 38. Към този Договор се прилагат и са неразделна част от него следните приложения:
Приложение № 1 - Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
Приложение №2 - Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
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Образец № 1
ДО
МБАГГПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ” АД
-Л О В Е Ч “
5500, гр. Ловеч, ул.”Съйко Съев” № 27
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ТЕХНИЧЕСКИТЕ
СПЕЦИФИКАЦИИ И ИЗИСКВАИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

от „ИДЪНРЕД БЪЛГАРИЯ“ АД, адрес/седалище и адрес на управление: гр. София, п. к. 1784,
Район Слатина, бул. „Цариградско шосе“ № 137, ет. 3, ЕИК/Булстат 130526402, представляван/о от
Меди Бенбугера, в качеството му на Изпълнителен директор,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
С настоящото, Ви представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обявената
от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „О тп е ч а тв а н е и доставка на
ваучери за храна на служителите на МБАЛ ”ПРОФ. Д -Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ” А Д -Л О В Е Ч “
1.Предлагаме да отпечатваме, опаковаме в пликове и доставяме ваучери за храна, съгласно Наредба
№ 7/09.07.2003 г. на МТСП и МФ за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за
извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване дейност като оператор,
въз основа на писмена заявка от възложителя.
2. Ваучерът за храна има серия и номер, които позволяват неговото индивидуализиране и
проследяване. Върху всеки ваучер ще бъде посочена номиналната му стойност в лева. Купюрите на
ваучерите следва ще бъдат от 2,00 лева.
3. Всеки ваучер за храна ще съдържа съгласно чл. 22, ал. 2 от Наредба № 7 от 09.07.2003г. за
условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на
ваучери за храна и осъществяване дейност като оператори, следните реквизити:
а) фирма, седалище и адрес на управление на оператора, единния идентификационен код, определен
от Агенцията по вписванията, съответно единния идентификационен код по БУЛСТАТ;
б) фирма, единния идентификационен код, определен от Агенцията по вписванията, съответно
единния идентификационен код по БУЛСТАТ на работодателя;
в) номинална стойност на ваучера за храна (изразена цифром и словом) определена в левове;
г) срок на валидност на ваучера за храна;
д) изрична забрана за покупка на вино, спиртни напитки, пиво и тютюневи изделия чрез ваучери за
храна;
е) изрична забрана за връщане на остатък до номиналната стойност на предоставения ваучер;
ж) най-малко пет способа за защита;
з) място за поставяне на дата и печат на доставчика;
и) уникалния номер на получената от оператора индивидуална квота, по която е предоставен ваучерът
за храна;
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гр. Ловеч

51

гр. Ловеч

52
53

гр. Ловеч
гр. Ловеч

Плод и зеленчук Монолит
(Монолит 3)
Мунчо и Прасчо /Пактрейд ООД/
Мунчо и Прасчо /Пактрейд ООД/
Мунчо и Прасчо /Пактрейд ООД/
Мунчо и Прасчо /Пактрейд ООД/
Смесен магазин /РПК Стратеш/
Смесен магазин /РПК Стратеш/
Склад за търговия на едро
/Пакттрейд ЕООД/
Смесен магазин Пилето
/Парктрейд ЕООД/
Смесен магазин
Месопродавница /Парктрейд
ЕООД/
Смесен магазин Мунчо и Прасчо
/Парктрейд ЕООД/
Смесен магазин Мунчо и Прасчо
/Парктрейд ЕООД/
ХС Коки /ЕТ Коки-Георги
Георгиев/
ХС /ЕТ Николай Марков/
Драката /Карис груп ЕООД/
ХС Еарика /ЕТ Еврика-Дочка
Димитрова/
ХС Веда /ЕТ Веда-Петко
Петков/
ХС Здравец /Рики 2013 ЕООД/
ХС Каприз /ЕТ Инвест-Гацка
Николова/
ХС Дани /ЕТ Дани-Йорданка
Петрова/
Склад /ЕТ Момчил Петров/
Мил маг /Мил логистик ЕООД/
Р-т-клуб Алегро /Мил логистик
ЕООД/
ХС /Милайс ЕООД/
Смесен м-н /Милайс ЕООД/
М-н Божур /Кавес 13 ЕООД/
С клад/ЕТ Сиси Фиш-Тихомир
Димитров/
Смесен м-н /ЕТ ЦветелинаЕвгений Генов/
ХС /ЕТ Йоли-Стефка Драгоева/
ХС /ЕТ Недко Ненов-Николай
Ненов/

ул. Отец Паисий 2Б
ТК Лилия
ул. Волов 1
ул. Цачо Шишков 38
ул. Търговска 55
ул. Акад. Иширков 10
ул. Янтра 61 Д
к-с Лилия, жк. Здравец
ул. Княз Имеретински 46

к-с Космос, ул. Търговски 55
ул. Волов 1
к-с Лилия, жк. Здравец
жк. Младост, с-у бл. 309
жк. Здравец, бл. 202
пл. Тодор Кирков 1
жк. Здравец, до бл. 208
ул. Ген. Доброволски 17
ул. Проф. Стефан Вачев 14
б л .319 Б
срещу бл. 309
ул. Стара планина 37
ул. Райна княгиня 3
жк. Младост, Център
ул. П. Хитов 2
ул. Стара планина 26
ул. В. Левски 41
ул. Стара планина 35
ул. Ив. Александър 84
до б л .108
ул. Ив. Александър 92

й) дата на издаване на заповедта на получената от оператора индивидуална квота, по която е
предоставен ваучерът за храна.
4.Ваучерите ще имат срок на действие 12 календарни месеца от датата на издаването им.
б.Ваучерите за храна няма да могат да бъдат ползвани като разплащателно средство за покупка на
вино, спиртни напитки, пиво, тютюневи изделия, както и за замяната им срещу пари.
6. Притежаваме разрешение за извършване на дейност като оператор по Наредба № 7 от 09 юли
2003г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като
оператор на ваучери за храна и осъществяване дейност като оператор.
7. Имаме сключени договори с обекти за търговия с хранителни стоки на територията на гр. Ловеч.
- търговските обекти в гр. Ловеч, с които участникът има сключен договор за обслужване на
ползватели на ваучери за храна с а :

1
2

гр. Ловеч
гр. Ловеч

3
4
5

гр. Ловеч
гр. Ловеч
гр. Ловеч

6
7
8
9
10

гр. Ловеч
гр. Ловеч
гр. Ловеч
гр. Ловеч
гр. Ловеч

11

гр. Ловеч

12
13
14

гр. Ловеч
гр. Ловеч
гр. Ловеч

15
16
17
18
18
20

гр. Ловеч
гр. Ловеч
гр. Ловеч
гр. Ловеч
гр. Ловеч
гр. Ловеч

21

гр. Ловеч

22

гр. Ловеч

23

гр. Ловеч

Билла
Sugarland /Фуудтек индустри
енд трейдинг ООД
М-н за месо /Коопер-я Доверие/
М-н за месо /Коопер-я Доверие/
М-н за месо /КоопДоверие
Лесидрен ООД/
Лидл
Супермаркет Урожай
Кафе-аператив Урожай
Супермаркет Урожай+
Магазин Сюрприз /ЕТ Кръстев-К
90/
Смесен магазин (СД Ваналин Експрес)
Дикисана (Транс Прогрес 2008)
Ситифиш (Транс Прогрес 2008)
Хранителни стоки (ЕТ Теодора
Пеева- Теди)
Магазин Спартак (Никиди - М
ЕООД)
Хранителни стоки (ЕТ Каете)
м-н Другарска среща (ЕТ Каете)
м-н Оникс (Ралица 2008)
ресторант Оникс (Ралица 2008)
м-н Лале (Петя Цветанова - Мая
ЕООД)
Хранителни стоки(Тореро Ловеч ООД)
м-н Вероника (ЕТ Венка
Александрова)
м-н Монолит (Монолит 3)

ул. Съйко Съев 30
пл. Свобода 25
ул. Акад. Иширков 10
бул. България 99
бул. България 88
ул. Княз Имеретински 103
ул. Търговска 72
ул. Търговска 72
бул. България 31а
ул. Никола Петков 19
ул. Цачо Шишков 39
ул. Дикисанска 15
ул. Стара Планина 35
бл. 307 бх. Г
бул. България 49
ул. Александър Стамболийски 42
жк Червен бряг
бул. Велико Търново 271
бул. Велико Търново 271
бул. България 96
с/у бл. 311
бул. България 81
ул. Отец Паисий 2Б

54

гр. Ловеч

T - Маркет

бул. Мизия 2

8. Всяка отделна заявка на Възложителя ще бъде изпълнена с еднократна доставка от наша страна.
Ако изпълним заявената доставка на части, Възложителят няма задължение да заплаща
транспортни и други доставни разходи, надхвърлящи договорената стойност.
9. Срокът за доставка на ваучерите е до 5 /словом: пет/дни/.
* Срокът за доставка следва да е не-по-дълъг от 5 /пет /работ ни дни/.
10. Ще извършим със свои трудови и материално-технически ресурси дейностите по предмета и в
съответствие с изискванията на обществената поръчка.
11. Ще изпълняваме поръчката за срок от 12 /дванадесет/ месеца от подписването на договор за
изпълнение.
Приложения към предложението за изпълнение на поръчката представяме:
1. Образец на ваучер или негова фотографска снимка.
Забележка: ако е приложимо, се прилага декларация по чл. 102, ал. 1 от ЗОП. Участниците
не могат да се позовават на конфиденциалност по отношение на предложенията от
офертите им, които подлежат на оценка чл.102, ал.2 от ЗОП.

чл.36а, ал.3 от ЗОП, чл.2
ЗЗЛД

Дата: 16.09.2019

„Идънред България“ АД

чл.36а, ал.3 от ЗОП, чл.2 ЗЗЛД

Образец № 6
Ценово предложение
за изпълнение на процедура по реда на закона за обществените поръчки, с предмет: „Отпечатване
и доставка на ваучери за храна на служителите на МБАЛ ”ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ”
А Д -Л О В Е Ч “,
От: „ИДЪНРЕД БЪЛГАРИЯ“ АД, с ЕИК: 130526402,
ПРЕДСТАВИТЕЛ: МЕДИ БЕНБУГЕРА
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за участие в Публично състезание
по реда на закона за обществените поръчки, с предмет: „Отпечатване и доставка на ваучери за
храна на служителите на МБАЛ ”ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ” АД - ЛОВЕЧ“
1. Цена за отпечатване, опаковане в плик и доставка на 1 бр. ваучер за храна - 0,01 /словом: една
стотинка/ лв. без ДДС.
Забележки:
1. Предложената цена се изписва до втория знак след десетичната запетая!
2. Предложената цена е за услугата отпечатване, опаковане в плик и доставка на 1 бр. ваучер за
храна без да се включва номиналната стойност на ваучера!
2. Обща стойност на поръчката /включително 34 064 лв. номиналната стойност на ваучерите 17 032 броя ваучери / - 34 234,32 /словом: тридесет и четири хиляди лева двеста тридесет и четири
лева и тридесет и две стотинки/ лв. без ДДС.
До подписване на двустранен договор, това предложение, заедно с писменото потвърждение
от Ваша страна (известие за възлагане на договорг
""
i/юние между
двете страни.

чл.36а, ал.3 от ЗОП, чл.2
ЗЗЛД

Дата: 16.09.2019

