ПРОЕКТ НА ДОГОВОР !

ДОГОВОР
за възлагане на поръчка за комплексно банково обслужване на „СБАЛОЗ – София област“
ЕООД, включващо откриване, закриване, олихвяване и обслужване на разплащателни и
други сметки; услуги по депозиране на свободни парични средства; касови операции;
междубанкови и вътрешнобанкови преводи

Днес, ................. г., в гр. София, между:
„СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА
ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ–СОФИЯ ОБЛАСТ” ЕООД /СБАЛОЗ/, със
седалище и адрес на управление гр. София, община “Сердика”, бул.“Столетов” № 67, ЕИК
000770246 представлявано от д-р Диана Йорданова Недялкова – Управител, и
Марияна Паунова Ковачка – Гл. счетоводител, наричано по-долу за краткост
ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна,
и
____________________, със седалище и адрес на управление гр.
_________________, ЕИК: _______________, представлявано от _______________, в
качеството му на ……………… наричано по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга
страна,
се сключи настоящият договор за следното:
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема срещу
възнаграждение, платимо от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и при спазване на приложенията към
настоящия договор, представляващи неразделна част от него, като офертата на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ/специалните условия са с приоритет пред останалите, да осъществява
комплексно банково обслужване и да предоставя финансови услуги за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,
включително следните финансови услуги: банкови операции в лева или чуждестранна
валута, в това число откриване, поддържане на разплащателни, депозитни и други
банкови сметки, закриване, олихвяване и обслужване на разплащателни и други сметки;
услуги по депозиране на свободни парични средства; касови операции; междубанкови и
вътрешнобанкови преводи, електронно банкиране, обслужване на работните заплати на
служителите на възложителя, наричани по-долу за краткост "услуги".
(2) Отношенията между страните по настоящия договор във връзка с банковите
услуги по чл. 1, ал. 1, доколкото е необходимо, са предмет на отделни
договори/споразумения, сключени от тях, съобразно установените и приложими
нормативни изисквания и/или вътрешнобанкови актове, но при спазване на условията по

настоящия договор.
ІІ. ЦЕНИ И УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ
Чл. 2. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи възнаграждение съгласно установеното в
настоящия договор и офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съдържаща Специалните условия за
предоставяне на банкови продукти и услуги, конкретния договор за предоставяне на
съответния продукт/ услуга, доколкото не противоречи на офертата/специалните условия
и на текста на договора, Общите условия и Тарифата за таксите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и др.,
доколкото не противоречат на офертата/специалните условия и на текста на договора,
съгласно които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя отделните банкови продукти/ услуги, с
които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е запознат.
(2) Цените по настоящия договор, посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са
ПОСТОЯННИ, и не се променят до края на действие на този договор, освен в интерес на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
ІІІ. СРОК НА ДОГОВОРА
Чл. 3. (1) Настоящият договор се сключва за срок от 2 (две) години и влиза в сила
от датата на подписване на договора от страните по него или изтичане/прекратяване на
предходно сключен действащ договор със същия предмет, което от събитията настъпи покъсно1.
(2) При условие че се констатират допуснати нарушения от някоя от страните
във връзка с изпълнение на задълженията по настоящия договор, изправната страна
предоставя възможност на неизправната страна в срок до 30 /тридесет/ календарни дни, да
отстрани допуснатите нарушения, а ако същите не бъдат отстранени изправната страна
има право да прекрати настоящия договор с едномесечно предизвестие.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл. 4. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1. да откаже да изпълни нареждане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за извършване на
плащания, ако не са приложени стандартните платежни документи или същите съдържат
неточна, нечетлива и невярна информация;
2. да блокира наличността по сметките на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от датата на
получаване на запорно съобщение по сметките му при запор за обезпечение, съобразно
инструкциите в запорното съобщение и съобразно разпоредбите на действащото
българско законодателство, доколкото е допустимо налагането на запора.
1
При подписването в скоби се прави уточнение коя е коректната хипотеза и от коя дата влиза в сила.

3. Да изпълни запорното съобщение при наличност по сметките в случай че запора
е за изпълнение.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
1. да открие и поддържа сметките на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и да предоставя услугите,
съгласно условията на настоящия договор и Приложенията към него, както и да спазва
банковата тайна относно наличностите и движенията по откритите сметки, като
предоставя информация на трети лица само в предвидените съгласно действащото към
съответния момент българско законодателство случаи, или ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е дал
предварително своето писмено съгласие;
2. да изпълнява нарежданията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, само ако са предоставени в
нормативно определените писмени форми на платежни документи, съставени четливо, с
попълнени реквизити и подписани от представляващите ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ лица/респ. от
надлежно упълномощено лице;
3. да изпълнява нарежданията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за плащане по реда на тяхното
постъпване и до размера на разполагаемостта по сметките;
4. да изпълнява нарежданията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за теглене на суми в брой;
5. да извършва месечно олихвяване на средствата постъпили по разплащателните
и депозитни сметки на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
6. да предоставя извлечение за салдото и операциите по сметките в обслужващия
клон при поискване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
7. да отстрани констатирани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ грешки, допуснати от страна на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, по извършени операции по сметките му, в двудневен срок от датата на
уведомлението;
8. Да извършва услугите, предмет на договора, с грижата на добър търговец.
IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл. 5. (1). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
1. да се разпорежда със средствата по сметките си до размера на разполагаемостта
по тях, като прилага стандартни форми на платежни документи, съгласно банковото
законодателство, с четливо попълнени всички реквизити и подписани от
представляващите ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лица;
2. да нарежда преводи от сметките си по други свои сметки или по сметки на
други лица в ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, или други банки съгласно действащото в страната
законодателство;
3. да внася и да получава по сметките си парични суми в брой или безкасово без
ограничения;
4. да тегли суми в брой от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
5. да откаже плащането и да изтегли вече дадено от него платежно нареждане, ако
то не е получено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а когато между СТРАНИТЕ е договорено
платежното нареждане да бъде изпълнено на определен ден или в деня, следващ
изтичането на определен срок, или в деня, в който ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предостави на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
необходимите
средства
за
изпълнение
на
нареждането,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да отмени платежното нареждане най-късно до три работни дни,

преди съответния договорен между СТРАНИТЕ ден за изпълнение на платежното
нареждане;
6. при поискване да получава извлечение за салдото и движенията по сметките си
в съответния обслужващ офис на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
7. да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за констатирани грешки, допуснати от негова
страна, по извършени операции със средства по сметките си и да поиска отстраняването
им в рамките на допустимото съобразно действащото българско законодателство;
8. да поиска информация за очакван превод, по която и да е от своите сметки;
9. да се разпорежда със средствата по сметките си чрез надлежно
представляващото ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ лице или чрез упълномощено от него лице с
нотариално заверено пълномощно, предоставено на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или с пълномощно,
предоставено съобразно образец на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подписано пред неин служител.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:
1. да поддържа достатъчна наличност по сметките за извършване на наредените
плащания;
2. незабавно да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за оттегляне на предоставени на
пълномощниците правомощия.
Чл. 6. (1). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, като титуляр на разплащателни, депозитни и други
сметки в лева при ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, има право да се разпорежда със средствата,
натрупани по съответната сметка, като прилага стандартни форми на платежни документи
по образец на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при изпълнение на изискванията на действащото
законодателство и съобразно установеното в настоящия договор и Общите условия на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, лично или чрез пълномощници, овластени за целта с изрични
нотариално заверени пълномощни, описващи вида на извършваните операции.
(2) С нареждането ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ наредител предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,
съответно осигурява наличност по сметката/ите си определена парична сума, включваща
сумата на превода и дължимите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ такси и комисиони.
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпълнява всяко платежно нареждане в съответствие с
изискванията на приложимото законодателство и вътрешните си документи и правила и
условията по Приложение № 1 към настоящия договор.
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да извършва операции и действия за електронно
банкиране.
V. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 7. (1). Настоящият договор се прекратява:
1. с изтичане на срока по чл. 3, ал. 1.;
2. по взаимно съгласие на страните с писмено споразумение, в което
задължително и окончателно се уреждат отношенията между страните по този Договор;
3. при прекратяване съществуването на една от страните по него, извън
хипотезата на преобразуване;
4. при условията на чл. 3, ал. 2;
5. ако изпълнението на договора стане невъзможно, поради независещи от
страните причини. В този случай никоя от страните не дължи на другата обезщетение.

6. при влязло в сила решение за обявяване в несъстоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(2) Настоящият договор може да бъде прекратен от всяка от страните, както следва
- от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с едномесечно писмено предизвестие, а от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с
тримесечно писмено предизвестие. Предизвестието сочи начина на окончателно уреждане
на имуществените отношения на страните в съответствие с действащото законодателство.
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всички натрупани, изискуеми към
момента на прекратяването на договора дължими от него такси, комисиони, разноски и
възнаграждение.
(3) При прекратяване на действието на настоящия договор, освен ако между
страните не е договорено нещо друго, се запазва действието на сключените от страните
договори за банковите продукти и услуги по чл. 1, ал. 1 като отношенията между страните
във връзка с предмета на такъв договор ще се уреждат съгласно установените условия в
него, приложимите към такива индивидуални и конкретни договори общи условия на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, Тарифа и Лихвен бюлетин на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
VI. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ
Чл. 8. (1) Всяка от страните по този договор и договорите, неразделна част от него,
се задължава да пази, не разпространява и не злоупотребява с факти и обстоятелства,
отнасящи се до търговски, делови и банкови тайни на другата страна, станали й известни
във връзка със сключването и изпълнението на договорите, включително и след тяхното
прекратяване, освен в предвидените от закона случаи.
(2) Страните по настоящия договор се задължават да не преотстъпват на трети
лица информацията, разменена по адрес на съвместните търговски преговори или
предоставената под формата на оферти, спецификации и други.
VII. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
Чл. 9. Неизпълнението или неточното изпълнение, включително забавеното
изпълнение на задължения на страните по настоящия договор и договорите, неразделна
част от него, дължащи се на законодателни промени, разпореждания на държавни органи,
или на други обстоятелства, стоящи извън волята и дейността на страните по настоящия
договор и независещи от тях, не ангажират отговорността на задължената страна.
VІIІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ И РАЗПОРЕДБИ
Чл. 10. (1) Всички изменения и допълнения на настоящия договор ще се
извършват с подписване на допълнителни споразумения, които стават неразделна част от
него.
(2) Страните по настоящия Договор ще решават възникналите спорове в дух на
добра воля и сътрудничество. При непостигане на съгласие, споровете по този договор се
отнасят за разрешаване от компетентния съд.
(3) За неуредените в Договора условия във връзка с продуктите и услугите по чл.1,
ал. 1, се прилагат разпоредбите на действащото законодателство, конкретния договор за
предоставяне на съответния продукт/услуга, офертата, съдържаща Специалните условия
за предоставяне на банкови продукти и услуги – приложение към настоящия договор;

Общите условия, при които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя отделните банкови продукти/
услуги, Тарифата за таксите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, с които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е запознат.
Чл. 11. (1) Всички съобщения и уведомления между страните по този договор ще
бъдат в писмена форма за действителност. Писмената форма се смята за спазена и когато
съобщението е изпратено по факс и/или електронна поща или друг, изрично договорен
между страните начин за получаване. Всяка писмена комуникация, отнасяща се до този
договор между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, трябва да съдържа заглавието
и/или идентификационния номер на договора и да бъде изпратена на посочените в този
договор адреси за контакти.
(2) За дата на съобщението се смята:
а) датата на предаването – при ръчно предаване на съобщението;
б) датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата;
в) датата на приемането – при изпращане по телефакс;
г) датата и часът на системното съобщение за получаване или обратен e-mail за
потвърждаване - при изпращане по електронна поща.
Чл. 12. (1) За изпълнението на този договор страните определят лица и адреси за
контакти, както следва:
1.1.1. за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: гр. София 1233, бул. "Столетов" № 67, тел./факс
02/............
лица за контакт: ......................................................
1.1.2. за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Адрес:
Лице за контакт, отговорно за изпълнението на договора: ......................................
Тел:.......................................
Факс:.....................................
Ел. поща:...............................
(2) При промяна на посочените в ал. 1 данни съответната страна е длъжна да
уведоми писмено другата в седемдневен срок от настъпване на промяната. Ако някоя от
страните промени посочените в предходната точка адреси и др., без да уведоми другата
страна, неполучените съобщения, уведомления и други подобни, изпратени на посочения
адрес, се считат за връчени на страната, на датата на доставянето им на адреса.
Чл. 13. За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на
действащото законодателство на Република България.
Чл. 14 (1) Възникнали неясноти и противоречия по изпълнението на настоящия
договор се решават с преговори между страните, в дух на добра воля и сътрудничество, и
допълнителни писмени споразумения към договора.
(2) Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по
повод изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване,
недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени
споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред
компетентния съд по седалището на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на територията на Република
България, по реда на Гражданския процесуален кодекс.

Чл. 15 Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този
договор са валидни, ако са направени в съответствие с посоченото в настоящия договор.
Чл. 16 Правата и задълженията по настоящия договор не могат да се прехвърлят
едностранно на трети лица и подобни актове не пораждат правно действие без писменото
съгласие на другата страна.
Чл. 17 Нищожността на някоя клауза от настоящия договор не води до нищожност
на друга клауза или на договора като цяло.
Чл. 18 При противоречие на предвиденото в Общите условия, Лихвения бюлетин
или Тарифата за таксите и комисионите на БАНКАТА и настоящия Договор и офертата на
изпълнителя – приложение към него, за меродавни и приоритетни се приемат клаузите,
включени в Договора и текста на офертата.
Чл. 19 По отношение на описаните в настоящия договор документи, обозначени с
термините „Общите условия”, „Тарифа” и „Лихвен бюлетин”, за еквивалентни следва да
се считат вътрешнобанковите актове и документи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ със сходно или
близко съдържание.
Настоящият Договор се сключи в 2 (два) еднообразни екземпляра, по един за всяка
от страните по него.
Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:
1. Приложение № 1 – Покана, съдържаща изисквания към изпълнението;
2. Приложение № 2 оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, представена в проведената
процедура (съдържа специалните условия)
3. Приложение № 3 – ....................2

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
________________________

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
____________________________

УПРАВИТЕЛ
/д-р Диана Йорданова/

/.............................................................../

____________________________
ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ
/Марияна Ковачка/
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Попълва се, ако е приложимо и се прилагат останалите приложими документи, например, общи
условия на изпълнителя и др.

