ДОГОВОР
№РД ........................ / ............ 2011 г.
ЗА РАЗРАБОТКА НА УЧЕБНИ ПРОГРАМИ И ПРОВЕЖДАНЕ НА
ОБУЧЕНИЯ ОТ МЕДИЦИНСКИТЕ УНИВЕРСИТЕТИ ПО ПРОБЛЕМИТЕ
НА КОНТРОЛА НА ТУБЕРКУЛОЗАТА НА ЛЕКАРИТЕ ОТ ПЪРВИЧНАТА
ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, ФИНАНСИРАНИ ПО
ПРОГРАМА „ПОДОБРЯВАНЕ НА КОНТРОЛА НА ТУБЕРКУЛОЗАТА В
БЪЛГАРИЯ”, МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Днес, …….......…...2011 г., в гр.София, между:
МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО, с адрес: София 1000, пл.
“Света Неделя” № 5, тел. и факс 981 18 33, БУЛСТАТ 00695317Ю, Дан. № 122 202 705 1,
представлявано от Десислава Димитрова Димитрова - съгласно заповед №РД-152874/09.09.2010г.- зам. министър на здравеопазването и Зоя Вълева – директор дирекция
„Бюджет и финанси”, наричано по - долу за краткост “ВЪЗЛОЖИТЕЛ” от една страна,
И
“…………….”- …………………….., със седалище и адрес на управление
гр……………..., бул.”……………………” № ……….., ЕИК №…………………,
представлявано от ……………….., от друга страна, наричана за краткост по – долу
“ИЗПЪЛНИТЕЛ”
на основание решение на зам.министъра на здравеопазването рег. № РД-17....................... г. и доклад до министъра на здравеопазването изх. ........../.............2011 г. и
във връзка с чл. 18 от Споразумение за предоставяне на безвъзмездна помощ по Програма
„Подобряване на контрола на туберкулозата в България” между Глобалния фонд за борба
срещу СПИН, туберкулоза и малария и Министерство на здравеопазването на Република
България (в сила, съгласно точка 3 от Протокол на Министерски съвет №32 от 30 август
2007 г.) се сключи настоящият договор за следното:
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да разработи учебни
програми и проведе обучения, съгласно Приложение №.. – Работно задание, неразделна
част от настоящия договор.
II. ЦЕНИ И ОБЩА СТОЙНОСТ НА ДОГОВОРА
2.1. Общата стойност на договора без ДДС е ……………… лв. и включва всички
разходи за извършване на услугите по чл. 1, съгласно Приложение № 2 – Ценова оферта.
2.2. Цените са фиксирани и не подлежат на завишаване през периода на изпълнение
на договора.
III. УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
3.1. Плащането по настоящия договор се осъществява в български лева чрез банков
превод от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, указана
в чл. 12.3.
3.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща услугите по чл.1. в срок до 15 (петнадесет) дни от
представяне на следните документи:
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- фактура-оригинал с нулева ставка ДДС;
- отчет на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съгласно чл. 8.
IV. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УСЛУГИТЕ И СРОК НА ДОГОВОРА
4.1. Срокът за изпълнение на услугите по чл. 1 е до 31.12.2011 година.
V. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
5.1. За място на изпълнение на услугите от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по
настоящия договор се определят областните центрове, посочени в Приложение №.. –
Работно задание.
VI. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
1. Да осигури извършването на всички услуги, посочени в чл. 1, от
квалифицирани специалисти в съответната област, посочени в Приложение №5 – Списък
на преподаватели, при най-висок стандарт на професионално и етично поведение.
2. Да спазва конфиденциалността на информацията, станала му известна
при и/или по повод изпълнението на договора.
3. След изпълнение предмета на договора да представи на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документите, изброени в чл. 3.2 от настоящия договор.
4. Да представи гаранция за изпълнение при подписването на договора,
която се освобождава след приключване на изпълнението на договора. Гаранцията е в
размер на 3% от стойността на договора – …………….. лв.
VII. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
1. Да приеме извършените услуги в срок и на място, съответстващи по вид,
количество и качество на описаното в настоящия договор.
2. Да заплати извършените услуги по настоящия договор в уговорените
срокове.
VIII. ОТЧЕТНОСТ
8. Приемането на изпълнението на услугите по чл. 1 се осъществява от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез подписване на Отчет за предоставените услуги, изготвен от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съгласно Приложение №…. – Работно задание, в срок от 30 дни след
изпълнението на услугите по чл. 1.
IХ. КАЧЕСТВО
9.1. Качеството на услугите, предмет на настоящия договор, следва да отговаря на
минималните изисквания по Приложение №….. – Работно задание.
X. ОТГОВОРНОСТ ПРИ ЗАБАВА. НЕУСТОЙКИ
10.1. За неизпълнение на задълженията си по настоящия договор, неизправната
страна дължи неустойка в размер на 0,1 % (нула цяло и пет десети процента) на ден върху
стойността на неизпълненото в договорените срокове задължение, но не повече от 10%
(десет процента) от стойността на неизпълнението.
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10.2. При виновна забава на една от страните, продължила повече от 25 (двадесет и
пет) дни, другата страна има право да развали едностранно и без предизвестие този
договор.
10.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ удовлетворява претенциите си относно неизпълнението
на договора, както и за заплащане на неустойките от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по
следния ред: от гаранцията по чл.6, т.3 от договора, след което по съответния ред.
ХІ. СПОРОВЕ
11.1. Възникналите през времетраенето на договора спорове и разногласия между
страните се решават чрез преговори между тях. Постигнатите договорености се оформят в
писмена форма и се превръщат в неразделна част от договора.
11.2. В случай на непостигане на договореност по предходния член, всички
спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете,
породени от или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или
прекратяване ще бъдат разрешавани според българските материални и процесуални
закони от компетентния съд по реда на ГПК.
ХII. СЪОБЩЕНИЯ
12.1. Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този договор
са валидни, ако са направени в писмена форма, подписани от упълномощените
представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
12.2. 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 приемането – при изпращане по телефакс или телекс.
12.3. За валидни адреси за приемане на съобщения, свързани с настоящия договор
се смятат:
ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

.......................................” ..............
Министерство на здравеопазването
.................
София 1040
............................
пл. “Света Неделя” № 5
Обслужваща банка:
БНБ - Централно управление
“......................” .
IBAN: BG83 BNBG 9661 3000 1293 0
IBAN: …………………………
BIC код на БНБ – BNBG
BIC код на банката: ……………….. тел.: 0885 400 404
тел.: …/………..
факс: 02 987 21 20
Факс: …/………..
e-mail: rumen.andreev@gmail.com
e-mail: …………………..
тел.: 0885 09 09 22
e-mail: marko.ganchev@gmail.com
12.4. При промяна на адреса, съответната страна е длъжна да уведоми другата в
тридневен срок от промяната.
ХIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ
13.1. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията,
произтичащи от този договор, без писмено съгласие на другата страна.
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13.2. За неуредените въпроси в настоящия договор се прилага действащото
българско законодателство.
XIV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
14.1. Договорът влиза в сила от датата на подписването му от двете страни и
приключва с изпълнението на всички задължения, произтичащи от него в определените за
това срокове. По отношение на условия, начин и срок на плащане, договорът е със срок на
действие, съгласно договореното в раздел III.
14.2. При съставянето на настоящия договор се представиха следните документи,
които са неразделна негова част:
1.
Утвърден доклад от Министъра на здравеопазването
изх.№............/…….....2011 г.
2. Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
3. Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
4. Работно задание;
5. Списък на преподаватели;
6. Заповед на министъра на здравеопазването Изх. № РД-17......................
14.3. Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра на български
език - един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и един за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

____________________
ДЕСИСЛАВА ДИМИТРОВА
ЗАМ.МИНИСТЪР

_____________________

____________________________
ЗОЯ ВЪЛЕВА
ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ “БФ”
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