Приложение № 3

ДОГОВОР
№РД – 17 - ............ / ............ 2010 г.
ЗА ДОСТАВКА НА ПРЕДПЛАТЕНИ ВАУЧЕРИ ЗА ПОКУПКА НА
ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ ЗА НУЖДИТЕ НА ПРОГРАМА
„ПОДОБРЯВАНЕ КОНТРОЛА НА ТУБЕРКУЛОЗАТА В
БЪЛГАРИЯ” И ПРОГРАМА „УКРЕПВАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА
ПРОГРАМА ПО ТУБЕРКУЛОЗА”
Днес, ………...2010 г., в гр.София, между:
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО, с адрес: София 1000,
пл.“Света Неделя” № 5, тел. и факс 981 18 33, телекс 22430, с идент. №
000695317 и идeнт.по ДДС № BG000695317, представлявано от д-р Стефан
Константинов – министър и Недялка Райчева – директор, Дирекция „БФ”,
наричано по-долу за краткост “ВЪЗЛОЖИТЕЛ” от една страна
и
“..............................”,
със
седалище
и
адрес
на
управление…………………….., с ЕИК …………………./БУЛСТАТ/дан. №
………….. представлявано от ……………………… – ……………………….., от
друга страна, наричана за краткост по – долу “ИЗПЪЛНИТЕЛ”
на основание чл.18 от Споразумението за предоставяне на
безвъзмездна помощ по Програма „Подобряване контрола на
туберкулозата в България” между Глобалния фонд за борба срещу Спин,
туберкулоза и малария и Министерство на здравеопазването,
ратифицирано със закон, приет от 40-то Народно събрание на Република
България на 21.03.2008 г., обнародван в ДВ, бр.36 от 4.04.2008 г., чл.42 от
Закона за обществените поръчки и решение РД-17-………………………….,
се сключи настоящият договор за следното:
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави ваучери за покупка
на хранителни стоки от търговската мрежа, разделени на два ЛОТ-а:
- ЛОТ 1 - за нуждите на Програма “Подобряване контрола на туберкулозата в
България”
- ЛОТ 2 - за нуждите на Програма “Укрепване на националната програма по
туберкулоза”
по заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
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II. ЦЕНИ И ОБЩА СТОЙНОСТ НА ДОГОВОРА
Чл. 2.1. Общата номинална стойност на ваучерите е:
- по ЛОТ 1 - до 125 000 лв. /сто двадесет и пет хиляди лева/;
- по ЛОТ 2 - до 40 000 лв. /четиридесет хиляди лева/.
Чл. 2.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ начислява възнаграждение върху
номиналната стойност на издадените ваучери в размер на …………………… %.
Чл. 2.3. Общата стойност на договора е до ……………………………….
лв. без ДДС, включваща номиналната стойност на ваучерите и начислената
стойност на възнаграждение или ……………………. лв. с вкл. ДДС.
Чл. 2.5. В стойността по чл. 2.3 се включва номиналната стойност на
ваучерите и стойността на всички останали разходи по изработка и доставката
на ваучерите до мястото на доставка.
Чл. 2.6. Стойността на възнагражденията е фиксирана и не подлежи на
завишаване през периода на изпълнение на договора.
III. УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл. 3.1. Заплащането на номиналната стойност на заявените ваучери се
извършва в български лева, по банков път, след сключване на договора в срок
до 15 (петнадесет) работни дни след изпращане на заявка за доставка;
Чл. 3.2.Заплащането на възнаграждението на участника за изработка и
доставка на ваучерите се заплаща след сключване на договора в срок до 15
(петнадесет) работни дни след изпращане на заявка за доставка и издаване на
фактура.
IV. СРОК НА ДОСТАВКА
Чл. 4.1. Предоставянето на ваучерите, предмет на настоящия договор, се
извършва в срок до 10 календарни дни след датата на получаване на писмена
заявка и извършване на плащане от страна на Възложителя.
V. МЯСТО ЗА ДОСТАВКА
Чл. 5.1. За място на доставка се определя Министерство на
здравеопазването, Програма “Подобряване на контрола на туберкулозата в
България”, адрес: гр. София, бул. „Янко Сакъзов” № 26, ет. 4;
Чл. 5.2. Рискът от случайното погиване или повреждане на ваучерите
преминава върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от момента на приемането им на мястото
на доставяне.
VI. СРОК НА ДОГОВОРА
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Чл. 6.1. Срокът на договора е до изразходване на предвидените
финансови средства, но не по-късно от три години от датата на подписването на
договора.
VII. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл. 7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
Чл. 7.1. Да достави заявените от Възложителя ваучери в
договорения срок и да ги предаде на Възложителя във вид, количество и
качество заявено от Възложителя.
Чл. 7.2. След получаване на Заявка, да представи на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документите, изброени в т. 3.2. от настоящия договор.
Чл. 7.3. По време на изпълнението на договора да поддържа
договорни отношения с търговски обекти на територията на 28-те областни
града, осигуряващи възможност за закупуване на хранителни продукти.
Чл. 7.4. В 30-дневен срок от изтичането на срока на валидност на
ваучерите и при поискване от Възложителят да замени неизползваните ваучери
с нови до размера на номиналната им стойност.
Чл. 7.5. При подписването на договора да представи гаранция за
изпълнение в размер на 1% от стойността на договора, която се освобождава до
60 (шестдесет) календарни дни след изпълнението на договора. Гаранцията е в
размер на ............. лв. /...................................../.
VIII. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл. 8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
1. Да приеме доставените в срок и на място ваучери, съответстващи
по вид, количество и качество на неговата заявка.
2. Да заплати заявените ваучери в уговорените срокове.
3. В 30-дневен срок от изтичането на срока на валидност на
ваучерите Възложителят има право да поиска замяна на неизползваните
ваучери с нови ваучери до размера на номиналната им стойност.
IX. ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА ПЕЧАТНИТЕ МАТЕРИАЛИ
Чл. 9.1. Приемането на ваучерите се осъществява от представител на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Чл. 9.2. При приемането на ваучерите се подписват приемателнопредавателни протоколи, удостоверяващи, че същите са доставени.
Чл. 9.3. Предаването на ваучерите се извършва от упълномощено лице на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл. 9.5. Приемателно-предавателните протоколи се подписват
задължително от представител на Възложителя.
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Х. КАЧЕСТВО
Чл. 10.1. Качеството на доставените ваучери, предмет на настоящия
договор, следва да отговаря на изискванията на Възложителя, посочени в
документацията за възлагане на обществената поръчка и конкретната заявка на
Възложителя, както и на всички действащи в Република България нормативни
документи.
XI. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕТОЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ. РЕКЛАМАЦИИ
Чл. 11.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да предявява рекламации пред
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за количество и качество на доставените ваучери.
Чл. 11.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми писмено
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за установените пропуски по т.11.1. в 5 (пет) дневен срок от
констатирането им.
Чл. 11.3. В 5 (пет) дневен срок от получаване на рекламацията,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да отговори на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено и
конкретно дали приема рекламацията или я отхвърля.
Чл. 11.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в пет дневен срок от получаването
на рекламацията да замени и/или окомплектова доставените ваучери.
ХІІ. ОТГОВОРНОСТ ПРИ ЗАБАВА. НЕУСТОЙКИ
Чл. 12.1. За неизпълнение на задълженията си по настоящия договор,
неизправната страна дължи неустойка в размер на 0,1 % (нула цяло и една
десета процента) на ден върху стойността на неизпълненото в договорените
срокове задължение, но не повече от 10% (десет процента) от стойността на
неизпълнението, както и обезщетение за претърпените вреди в случаите, в
когато те надхвърлят договорената неустойка.
Чл. 12.2. Когато, при наличие на рекламации, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не
изпълни задълженията си по раздел ХІ от настоящия договор в срок, същият
дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 50% (петдесет процента) от
цената на доставената стока, за който е направена рекламацията.
Чл. 12.3. 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.

4

XIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 13. 1.Настоящият договор се прекратява:
а) по взаимно съгласие;
б) с изтичане на срока на договора по чл.6.1.
XIV. ИЗВЪНРЕДНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
Чл. 14.1. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за
понесени вреди и загуби, ако последните са причинени в резултат на
непреодолима сила.
Чл. 14.2. Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по
договора е била в забава преди настъпване на непреодолима сила, тя не може да
се позовава на непреодолима сила за периода на забава преди настъпването й.
Чл. 14.3. “Непреодолима сила” по смисъла на този договор е
непредвидено и/или непредотвратимо събитие от извънреден характер,
възникнало след сключването на договора.
Чл. 14.4. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да
предприеме всички действия с грижата на добър търговец, за да намали до
минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата
страна в двуседмичен срок от настъпването на непреодолимата сила. При
неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.
Чл. 14.5. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на
задълженията и свързаните с тях насрещни задължения се спира.
Чл. 14.6. Не представлява “непреодолима сила” събитие, причинено по
небрежност или чрез умишлено действие на страните или на техни
представители и/или служители, както и недостига на парични средства на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
ХV. СПОРОВЕ
Чл. 15.1. 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.
Чл. 15.2. 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.
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ХVI. СЪОБЩЕНИЯ
Чл. 16.1. 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.
Чл. 16.2. 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.
Чл. 16.3. За валидни адреси за приемане на съобщения, свързани с
настоящия договор се смятат:
ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
…………………………………
………………………………….
…………………………………
Банкова сметка
.................................................
………………………………
…………………………………

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
Министерство на здравеопазването
гр. София 1000
пл. “Света Неделя” № 5
Банкова сметка
БНБ Централно управление
IBAN:BG83BNBG 96613000129301,
BIC код – BNBG BGSD

Чл. 16.4. При промяна на посочения по чл.16.3. адрес съответната страна
е длъжна да уведоми другата в тридневен срок от промяната, в противен случай
всички уведомления и писма изпратени на посочения в договора адрес се
считат за редовно получени и при неизпълнение в срок на някое от
задълженията си страната не може да се позовава на смяната на адрес или факс.
ХVII. ДРУГИ УСЛОВИЯ
Чл. 17.1. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и
задълженията, произтичащи от този договор, без да е информирала писмено
другата страна.
Чл. 17.2. За неуредените въпроси в настоящия договор се прилага
действащото българско законодателство.
XVІII . ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 18.1. Договорът влиза в сила от датата на подписването му от двете
страни и е със срок, съгласно чл.6.1. По отношение на условия, начин и срок на
плащане е със срок на действие съгласно договореното в Раздел ІІІ т.3.1. от
настоящия договор.
Чл. 18.2. При съставянето на настоящия договор се представиха следните
документи, които са неразделна негова част:
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1. Решение на зам.-министъра на здравеопазването № ……………, за
избор на изпълнител.
2. Документи по чл.47, ал.1, ал.2 и ал.5 от ЗОП
3. Гаранция за изпълнение на договора.
4. Ценово предложение, съгласно представената оферта.
Чл. 18.3. Настоящият договор се състави в три еднообразни екземпляра
на български език - един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
____________________
ДЕСИСЛАВА ДИМИТРОВА
ЗАМ.-МИНИСТЪР

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
_____________________

/съгласно Заповед № РД-15-2874/09.09.2010 г./

____________________________
НЕДЯЛКА РАЙЧЕВА
ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ „БФ”
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