
Д О Г О В О Р № 

Днес, м м , . . 2015 год., в гр. . м е ж д у : 

1. УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ -
„ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ" АД, със седалище гр. Стара Загора и адрес на 
управление: гр.Стара Загора, ул."Генерал Столетов"№ 2, ЕИК №123535874 
представлявано от доц. д-р Йовчо Йовчев - Изпълнителен директор „ВЪЗЛОЖИТЕЛ" от 
една страна и 
2. СОДЕКСО ПАСС БЪЛГАРИЯ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. 
София, област София (столица), община Столична, ж-к Младост 4, ул. Бизнес Парк 
София сграда № 12, ет. 1, вписано в Търговския регистър на Агенция по вписвания с 
ЕИК: 131085380, представлявано от' Арно Никола Мартена, наричано по-долу 
ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна, 

се сключи настоящият договор, в резултат на проведена открита процедура и 
във връзка с Решение № 541/14.08.2015г. на Възложителя за оценка, класиране и 
определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществена поръчка чрез открита процедура с 
предмет: „Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за 
нуждите на УМБАЛ „Проф. Д-р Ст. Киркович" АД", като страните се споразумяха 
за следното: 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

ЧлЛ. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема срещу 
възнаграждение да отпечатва и доставя ваучери за храна за служителите на УМБАЛ 
„Проф. Д-р Ст. Киркович" АД в съответствие с изискванията на Наредба №11/2006г., 
чл. 209 от ЗКПО и Наредба №7/09.07.2003г., наричани по-долу "ваучери", като тази 
дейност включва: 

- изработване, отпечатване, опаковане в индивидуални пликове и доставка на 
ваучерите за храна по заявки на възложителя; 

- осигуряване използването на ваучерите като платежно средство в обекти за 
продажба на хранителни продукти и готови храни, които обекти са подробно описани 
в приложение към този договор; 

- осигуряване на всички придружителни документи, улесняващи поръчката на 
ваучери и тяхната административна обработка. 

(2) Доставката на ваучери ще се осъществява при условията заявени от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в Техническото предложение (Приложение №1 към настоящия 
договор) и при цена, съгласно Ценовата оферта - (Приложение №2 към настоящия 
договор), приложени в офертата на Изпълнителя за участие в откритата процедурата 
за възлагане на обществена поръчка, които Приложения са изготвени в съответствие 
с тръжната документация. 

Чл.2. Отпечатаните и доставени ваучери следва да са с номинална стойност от 
1,2, 3, 5,10 или 20 лева - според заявките на възложителя, и да имат надеждна защита, 
като на ваучерите следва да отговарят на всички изисквания на Наредба №11/2006г., 
чл.209 от ЗКПО и Наредба №7/09.07.2003г. на МТСП и МФ. 

Чл.З. Възложителя няма задължение за минимално общо количество (в 
рамките на действие на договора) на заявени за доставка ваучери. 

Чл.4. Възложителят не е длъжен да приема или заплаща ваучери, които са 
доставени, без да е направена заявка. 

Чл.5. (1) Изпълнителят е длъжен да осигури ползването на ваучерите като 



платежно средство в обектите по приложения към договора списък. 
(2) В случай, че някой от обектите по предходната алинея прекрати дейността 

си или по друга причина спре да признава ваучерите за платежно средство, 
изпълнителят е длъжен да предложи в едномесечен срок друг търговски обект, който 
да приема ваучерите за храна. 

II. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 

1. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
Чл.7. (1) Настоящият договор се сключва за срок от 12 (дванадесет) месеца, 

считано от датата на подписването му. 
(2) Изпълнителят отпечатва и доставя заявените от възложителя ваучери в срок 

от 5 (пет) работни дни, считано от датата на заплащане на номиналната стойност на 
поръчаните ваучери и възнаграждението за тяхното отпечатване. 

Чл.8. Доставените от Изпълнителя ваучери за храна да могат да бъдат 
използвани от потребителите в срок не по-кратък от 30 календарни дни, считано от 
датата на доставянето им на Възложителя и да са валидни до края на календарната 
година, за която са издадени. 

2. МЯСТО И ДАТА НА ДОСТАВЯНЕ 
Чл.9. (1) Доставката се извършва франко базата на Възложителя - гр.Стара 

Загора, ул."Генерал Столетов"№ 2 като всички транспортни разходи по доставката са 
за сметка на Изпълнителя. 

(2) Доставката на ваучерите за храна задължително трябва да е придружена с 
фактура-оригинал и др. съпътстващи документи, които ще бъдат предадени на 
Възложителя след изготвянето на Приемателно-предавателен протокол, с който ще се 
приеме изпълнението и в който се отбелязва съответствието на доставените ваучери 
по отношение на стойност, количество и качество. 

Чл.10. Рискът от случайното погиване или повреждане на доставените ваучери 
преминава върху Възложителя от момента на приемането на изпълнението на заявката 
с Приемателно-предавателен протокол. 

Чл.11. За дата на доставяне се счита датата, на която ваучерите са приети от 
Възложителя, по реда на чл.9, ал.2 от този договор. 

III. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Чл. 12.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заплаща на ОПЕРАТОРА: 
(1) Ваучери за храна за около 950 работници и служители, работещи в МБАЛ „Проф. 
Д-р Ст. Киркович" АД в размер на до размера на 300 000 лева. 
(2 За изработване, отпечатване, администриране, опаковане и доставка на ваучерите 
Възложителят се задължава да заплаща на Изпълнителя възнаграждение, което е 0,02 
лв. без ДДС за един брой ваучер независимо от неговата номинална стойност. Върху 
това възнаграждение се начислява допълнителйо ДДС . 
Чл.13.Ваучерите за храна се предоставят на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
след заплащане на номиналната стойност на заявените ваучери по посочените банкови 
сметки в чл.15 и възнаграждението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по отпечатване и 
предоставяне на ваучерите за храна по посочените банкови сметки по чл.16 от 
настоящия договор. При частично или неизвършено плащане, доставката на заявените 
и отпечатани ваучери за храна се задържа до пълуото уреждане на паричните 
задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
Чл.14.3аплащането се извършва в срок до 30 (тридесет) работни дни от получаването 
по факс, електронна или обикновена поща на фактура от Изпълнителя за заявените за 

ч 



отпечатване ваучери, съдържаща броя на заявените ваучери, номиналната им 
стойност и възнаграждението на ОПЕРАТОРА. 
Чл.15. Номиналната стойност и възнаграждението на Изпълнителя по отпечатване и 
предоставяне на ваучери за храна съгласно Наредба 11 се превежда по банкова сметка, 
открита от Изпълнителя, по следните банкови реквизити: 
Банка "СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК"АД 
IB AN: BG05TTBB94001521039157; 
BIC: TTBBBG22 
ЧлЛб.Плащанията на номиналната стойност и възнаграждението на Изпълнителя по 
отпечатването и предоставянето на ваучерите за храна съгласно Наредба 7 се 
извършват по следните банкови сметки на изпълнителя: 

Номиналната стойност на ВАУЧЕРИТЕ се превежда по специална банкова 
сметка, открита от ОПЕРАТОРА и наречена „ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНА", а именно: 
IBAN: BG 16 ТТВВ 94005821039162; BIC: TTBBBG22 в банка „СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ 
ЕКСПРЕСБАНК" АД 

Възнаграждението на ОПЕРАТОРА за отпечатването на ВАУЧЕРИТЕ, както и 
таксите за други предоставени услуги от ОПЕРАТОРА, се превеждат по отделна 
разплащателна сметка на ОПЕРАТОРА, а именно: IBAN: BG 75 ТТВВ 
94001521039158; BIC: TTBBBG22 в банка „СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК" 
АД 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

Чл.17. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има следните права и задължения: 
т. 1. Да получи ваучерите в срока и при условията, договорени между страните, 
т. 2.Да иска изпълнение на възложената работа качествено и в срока съгласно 

договореното. 
т. 3. Доставените ваучери за храна да съответстват на заявените количества и 

номинали. 
т. 4. Ваучерите подлежат на входящ контрол и при установени несъответствия 

в количеството и качеството на ваучерите, липсващите или невалидните ваучери се 
доставят или заменят с нови за сметка на Изпълнителя в срок до 5 работни дни 

т. 5. Да заплаща определената цена по размер, начин и срок, уговорени между 
страните според своята заявка. 

т. 6 Възложителят няма ангажименти към финансовите взаимоотношения 
между Изпълнителя и обектите за продажба на хранителни продукти и готови храни, 
в които са използвани ваучерите. 

т. 7. Ако Изпълнителят изпълни заявената доставка на части, Възложителят 
няма задължение да заплаща транспортни и други доставни разходи, надхвърлящи 
договорената стойност за една доставка. 

Чл.18. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има следните права и задължения: 
т. 1Да осъществи доставката нй ваучерите с договорената/заявена 

номинална стойност, количество и качество, в срок, в съответствие с изискванията 
на Възложителя 

т. 2. Да не предоставя на физически и юридически лица документи и 
информация, свързани с изпълнението на доставката без писменото съгласие на 
Възложителя. 

т. 3. Всяка отделна заявка на Възложителя се изпълнява с еднократна 
доставка от страна на Изпълнителя. 

т. 4. Изпълнителят не може да ангажира по никакъв начин Възложителя за 
уреждане на финансовите взаимоотношения между него и обектите за продажба на 
хранителни продукти и готови храни, в които са използвани ваучерите. 



т. 5. Да получи уговореното възнаграждение по реда и условията на 
настоящия договор. 

V. КАЧЕСТВО И ГАРАНЦИИ 

Чл.20. (1) Изпълнителят гарантира изпълнението на договора с гаранция в 
размер на 3 (три) процента от стойността на договора. 

Чл.21. (1) Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава от 
Възложителя в 30 (тридесет) дневен срок от приключване на договора, ако 
Изпълнителят е изпълнил всички свои задължения. 

(2) Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение, без да дължи лихви 
за периода, през който средствата законно са престояли при него. 

(3) Възложителят задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в 
процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен 
за решаване от компетентен съд. » 

VI. ОТГОВОРНОСТИ 

Чл.22. /1/ При неспазване на срока от страна на Възложителя на задължението 
за плащане определените, същият дължи неустойка за всеки просрочен ден върху 
дължимата сума в размер на съответната на забавата част от основния лихвен процент 
за страната, определен от БНБ. 

/2/ Във всички останали случаи на неизпълнение, неизправната страна 
заплаща неустойка от 0,5 % върху стойността на просрочието за всеки ден просрочие, 
но общо не повече от 10% от възнаграждението на Изпълнителя за изпълнение на 
поръчката. 

Чл.23. Страните не отговарят за неизпълнението на задълженията си по 
настоящия договор, ако то се дължи на непреодолима сила. 

Чл.24. Изплащането на неустойки и обезщетения по този договор не лишава 
изправната страна по договора от право да търси обезщетение за вреди и пропуснати 
ползи по общия ред. 

VII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА (ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА) 

Чл.25. (1) Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за понесени 
вреди и загуби, ако последните са причинени в резултат на непреодолима сила. 

(2) "Непреодолима сила" по смисъла на този договор е непредвидено и/или 
непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на 
договора. 

Чл.26. (1) Страната, засегната от 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 7 (седем) дневен срок от 
настъпването на непреодолимата сила. При не уведомяване се дължи обезщетение за 
настъпилите от това вреди. Непреодолимата сила се доказва от засегнатата страна с 
документ за форсмажор, издаден по съответния ред от компетентния орган в 
държавата, в която са настъпили форсмажорните обстоятелства. 

(2) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и 
свързаните с тях насрещни задължения се спира. 

Чл.27. Не представлява "непреодолима сила" събитие, причинено по 
небрежност или чрез умишлено действие на някоя от страните или техни 
представители и/или служители, както и недостига на парични средства на 
Възложителя. 



VIII. ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 

Чл.28. Изменение на договор за обществена поръчка се допуска по 
изключение, когато: 

А. в резултат на непредвидени обстоятелства се налага: 
а) промяна в сроковете на договора, или 
б) частична промяна на предмета на поръчката, когато това е в интерес на 

Възложителя и не води до увеличаване стойността на договора, или 
в) намаляване общата стойност на договора в интерес на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

поради намаляване на договорените цени или договорени количества, или 
Б. се налага промяна в цената поради приемането на нормативен акт - до 

размера, произтичащ като пряка и непосредствена последица от него. 

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 
f 

Чл.29. Договорът се прекратява: 
- с изпълнението му и след изтичане на определения срок. 
- по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма. В този 

случай никоя от страните не дължи на другата обезщетение. 
- Възложителят може да развали договора едностранно, с писмено уведомление 

до Изпълнителя, с едномесечно предизвестие, ако в хода на изпълнението стане явно, 
че Изпълнителя няма да извърши доставката с нужното качество и в дадения срок. 

- при влязло в сила решение за обявяване в несъстоятелност на Изпълнителя. 
- при други, предвидени в законодателството основания. 
Чл.ЗО. В случай, че по отношение на Изпълнителя настъпят обстоятелствата по 

чл. 47 от Закона за обществените поръчки, Възложителят има право да прекрати 
едностранно настоящия договор, без писмено предизвестие и без да дължи неустойки. 

X. СЪОБЩЕНИЯ 

Чл.31. Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този 
договор са валидни, ако са направени в писмена форма, подписани са от 
упълномощените представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са 
изпратени до ответната страна по начин, който доказва получаването им /факс, 
препоръчана поща и т.н./. 

Чл.32. (1) За дата на съобщението се смята: 
- датата на предаването - при ръчно предаване на съобщението; 
- датата на пощенското клеймо на обратната разписка - при изпращане по 

пощата; 
- датата на получаването - при изпращане по телефакс или телекс. 
(2) За валидни адреси за приемане на съобщения и банкови сметки, свързани с 

настоящия договор се смятат: 
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: гр. Стара Загора k адрес на управление: гр.Стара Загора, 

ул."Генерал Столетов"№ 2, 

IBAN: BG13BPBI79351055330901 ; BIC CODE: BPBIBGSF 
Банка: ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД 

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: гр. София, ж-к Младост 4, ул. Бизнес Парк София 
сграда № 12,Б ет. 3 

IBAN: BG 75 ТТВВ 94001521039158; BIC: TTBBBG22 
банка „СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК" АД 
Чл.ЗЗ. При промяна на данните по чл.ЗЗ, ал.2, съответната страна е длъжна да 

уведоми другата в седемдневен срок от промяната. 
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