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Приложение № 6

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР
№ РД – 17 - ......... / ................. 2010г.
МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО, с адрес:
София 1000, пл. “Света Неделя” № 5, тел. и факс 981 18 33, БУЛСТАТ
000695317Ю, Дан. № 122 202 705 1, представлявано от д-р Стефан
Константинов – министър и Недялка Райчева– директор на дирекция
„Бюджет и финанси”, наричано по - долу за краткост “ВЪЗЛОЖИТЕЛ”
от една страна
и
……………………………………………………….., със седалище и адрес на
управление……………………………………, регистрирано по фирмено
дело №………………….на ..............................съд, вписано в Търговски
регистър
под
№.................,
том.............,
страница
.........,
БУЛСТАТ..................,
Дан.
№.....................,
представлявано
от................................, ЕГН .................. от друга страна, наричана за
краткост по – долу “ИЗПЪЛНИТЕЛ”
на основание чл.41 от Закона за обществените поръчки и
Решение №РД - 17-……/……….2010г.,
на Министъра на
здравеопазването се сключи настоящият договор за следното:
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1.1.

По силата на настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се
задължава да извърши :
- Графично оформление на ръководството за добра медицинска
практика на скрининг на онкологичните заболявания и на пакета от
документи, регламентиращи организацията на работа на цялостната
кампания за изпълнение на проекта/които са анекс към ръководството/,
финансиран финансиран по Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси”, бюджетна линия BG051РО001-5.3.02 „Национална
кампания за ранна диагностика на онкологични заболявания”, съгласно
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предоставения от Възложителя текстови и графичен материал,
нормативните изисквания и изискванията за публичност.
- Отпечатване на 5 000 броя от полиграфическото изделие;
- Разпространение на изданието в целия му предвиден тираж в
определени от Възложителя структури на територията на двадесет и
осем областни центрове в Република България;
при спазване на изискванията на техническата спецификация и
направеното техническо предложение, които са неразделна част от
настоящия договор.

II. ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ И ОБЩА СТОЙНОСТ НА УСЛУГИТЕ
ПО ДОГОВОРА
2.1. В стойността на услугата се включва стойността на всички
разходи по извършването, както и всички дължими данъци и такси.
2.2. Стойността за извършване на услугата е фиксирана и не подлежи
на промяна за срока на действие на договора, освен в случаите на чл.43,
ал.2, т.2 от ЗОП.
2.3. Общата стойност на договора без включен ДДС възлиза на
................ (..................................) български лева, като тя е формирана както
следва:
……………………………..
2.4. Общата стойност на договора с включен ДДС възлиза на
................ (..................................) български лева .
III. УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
3.1. Плащането по настоящия договор се осъществява чрез банков превод
от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по посочената в т.12.3. банкова сметка на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
3.2. Заплащането се извършва в български лева, след одобряване на
окончателния отчет за извършената работа, представяне на подписан
приемо-предавателен протокол без забележки и фактура за извършената
услуга. Плащането се извършва след приключването на всички дейности
по т.1.1., в срок до 60 дни от одобряване на отчета за извършената работа.
3.3. Настоящият договор се финансира в рамките на процедура за
директно безвъзмездно предоставяне на финансова помощ по оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013”, „Национална
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кампания за ранна
BG051PO001-5.3.02.

диагностика

на

онкологични

заболявания”№

ІV. НАЧИН И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
4.1. Изработените материали се разпространяват на териториите на
областите съответно: Област София–град, Софийска област, Кюстендилска
област, Пернишка област, Благоевградска област, Област Враца, Област
Монтана, Област Видин, Област Бургас, Област Ямбол, Област Варна,
Област Добрич, Област Велико Търново, Област Габрово, Област Плевен,
Област Ловеч, Област Пловдив, Област Смолян, Област Пазарджик, Област
Русе, Област Силистра, Област Стара Загора, Област Сливен, Област Шумен,
Област Търговище, Област Разград, Област Хасково и Област Кърджали.
4.2. Материалите се предоставят на посочените от Възложителя
организации/институци или лицата, извършващи известяване и провеждане
на скринингови изследвания за рак на млечната жлеза и маточната шийка при
жените и колоректален карцином при двата пола. Изпълнителят предоставя
доказателства на Възложителя за разпространението на материалите –
протоколи с име и подпис на получилите ги лица, обратни разписки, както и
всякакъв друг документ, който удостоверява връчването на материалите на
съответните лица или организации/институции.
V. СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
5. Срокът за изпълнение на дейностите по договора е до 60 дни
след възлагане на поръчката и предоставяне на всички допълнителни
материали от страна на Възложителя. Когато материалите се предоставят
от Възложителя по-късно от 10 дни след сключване на договора за
възлагане на поръчката, срокът тече от датата на предоставяне на
материалите.
VI . ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да:
6.1.
извърши услугата при спазване на изискванията на
техническата спецификация и техническото предложение, като:
6.1.1. изпълнява услугата в съответствие с нормативните актове,
които са относими към извършваната дейност;
6.1.2. извърши услугата при най-висок стандарт на професионално
и етично поведение;
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6.1.3. предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ разработеният графичен
проект и макет на изданието за одобрение. Мострата (макетът) следва да
бъде отпечатана на същата по качество и грамаж хартия, която ще бъде
използвана и за окончателното изделие. За одобрение на корицата и
тялото се представя макет в завършен вид на самото издание.
6.1.4. завери одобреният макет с печат и подпис на оторизирано от
Възложителя лице.
6.1.5.
спазва изискванията за изпълнение на мерките за
информация и публичност, определени в Договора за безвъзмездна помощ
по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013”, за
изпълнение на проект „Спри и се прегледай” и т.6 от Приложение № 3 от
документацията за възлагане на обществената поръчка;
6.1.6.
съгласува действията си с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, да го
информира за хода на изпълнението на възложените му дейности, както и
за възникнали проблеми при изпълнението на услугата;
6.1.7. спазва сроковете за съхранение на документацията свързана с
проекта, указани в чл. 13 на ПМС №180/27.07.2007 г.;
6.1.8.
спазва поверителността на информацията и документите,
станали му известни при и/или по повод изпълнението на договора;
6.1.9. информира Възложителя за всички обстоятелства, които биха
накърнили неговата независимост при изпълнение на услугата;
6.1.10. защитава по подходящ начин конфиденциалността и
професионалната тайна на цялата информация и документите, до които
има достъп при изпълнение на настоящия договор;
6.1.11. продължава да спазва изискването за конфиденциалност,
когато е прекратил или приключил работа по настоящия договор.
6.1.12. не допуска наличие на конфликт на интереси, като такъв
конфликт е налице, когато безпристрастното и обективно изпълнение на
функциите по договора, е компрометирано поради причини, свързани със
семейството, емоционалния живот, политическата или националната
принадлежност, икономически интереси или други общи интереси, които
Изпълнителя/лицата от неговия екип, ангажирани с договора имат с друго
лице, съгласно чл. 52 и чл. 82 от Регламент 1605/2002 г., относно
финансовите разпоредби, приложими за общия бюджет на Европейската
общност, изменен с Регламент на Съвета (EO, Евратом) №1995/2006 г.
6.1.13. извършва услугата, предмет на настоящия договор в тясно
сътрудничество с екипа на проекта.
6.1.14. използва физическите лица за изпълнение на услугата, които са
посочени в офертата му, подадена за участие в обществената поръчка.
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6.1.15. при проверки на място от страна на договорящия/управляващия
орган на ОП „Развитие на човешките ресурси”, Сертифициращия орган,
Одитиращия орган и органи и представители на Европейската Комисия,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури присъствието на негов
представител, както и да осигурява: достъп до помещения, преглед на
документи, свързани с изпълнението на възложените дейности.
6.1.16. изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от
проверки на място от органите по т.6.1.15.
6.1.17. да не използва предоставените му материали за отпечатване
извън предмета на настощия договор.
6.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да:
6.2.1. получи уговореното възнаграждение при точно изпълнение на
предмета на договора.
6.2.2. получи пълно съдействие от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за
осъществяване на услугата.
6.3. Изпълнителя се задължава да представи гаранция за изпълнение на
настоящия договор в момента на подписването му. Гаранцията е 3% от
стойността на договора без включен ДДС и е в размер на .............................
(..............................) български лева.
6.4. Гаранцията е със срок на действие 30 (тридесет) календарни дни
след датата на изпълнение на договора.
6.5. Гаранцията за изпълнение на договора се задържа при неговото
прекратяване по т.13.4. предложение второ и четвърто, както и при
условията на т.9.4.
VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
7.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да бъде информиран във всеки
един момент за етапа на изпълнение на договора, качеството и
възникналите трудности, без това да пречи на текущата работа на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
7.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
7.3.1. Да приеме
извършената услуга от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,
съответстващи по вид, количество и качество на описаното в настоящия
договор с приемателно-предавателен протокол, подписан от представители
на двете страни по договора, придружен с всички допълнително изискуеми
документи по т.3.3.
7.3.2. Да заплати извършената услуга , след завършване и представяне
на необходимите документи.
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7.3.3. Да предостави на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
пълния текст на
ръководството за добра медицинска практика за скрининг на
онкологичните заболявания и информация и съдържанието на пакета от
документи, регламентиращи организацията на работата на цялостната
кампания на електронен носител във формат PDF. Всички авторски и
други права върху материалите, посочени в изречение първо на
настоящата алинея, принадлежат на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
не следва да извършва никакви действия, които нарушават тези права.
7.3.4. Да определи редактор на изданието, на когото ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е
длъжен да представи за окончателно съгласуване странирания текст и
изображения. При наличие на бележки, те се съгласуват с Възложителя и
се нанасят в окончателния текст.
7.3.5. В приемо-предавателен протокол да одобри за печат изданието. В
същия протокол се описват параметрите на цветовете, съгласно цветови
еталон, използван от изпълнителя.
VIII. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕТОЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ.
РЕКЛАМАЦИИ
8.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да предявява рекламации пред
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за некачествено и неточно изпълнение на услугата.
8.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми писмено
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за установените дефекти/несъответствия в 3 (три)
дневен срок от констатирането им.
8.3. В рекламациите се посочва номерът на договора, вида на
услугата, основанието за рекламация и конкретното искане на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
8.4. В 3 (три) дневен срок от получаване на рекламацията,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да отговори на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено и
конкретно дали приема рекламацията или я отхвърля, като мотивира
становището си.
8.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в 5/пет/ дневен срок от получаване
на рекламацията за своя сметка и риск да отстрани неточностите.
IХ. ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. НЕУСТОЙКИ
9.1. За неизпълнение на задълженията си по настоящия договор,
неизправната страна дължи неустойка в размер на 0,1 % на ден върху
стойността на неизпълненото в договорените срокове задължение, но не
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повече от 10% (десет процента) от стойността на неизпълнението, както и
обезщетение за претърпените вреди в случаите, когато те надхвърлят
договорената неустойка.
9.2. 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 0,5 % от цената
на услугата, за която са направени рекламациите.
9.3. При виновна забава на една от страните, продължила повече от
10 (десет) дни, другата страна има право да развали едностранно и без
предизвестие този договор.
9.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ удовлетворява претенциите си относно
неизпълнението на договора, както и за заплащане на неустойките от
страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ като задържа гаранцията за изпълнение по
чл.6.3 от договора, след което по съответния ред.
X.ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
10.1. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за
понесени вреди и загуби, ако последните са причинени в резултат на
непреодолима сила.
10.2. Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по
договора е била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила.
“Непреодолима сила“ по смисъла на този договор е непредвидено и/или
непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след
сключването на договора.
10.3. 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 двуседмичен срок от настъпването на непреодолимата сила. При
неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.
10.4. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията
и свързаните с тях насрещни задължения се спира.
10.5. Не представлява “непреодолима сила” събитие, причинено по
небрежност или чрез умишлено действие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на
негови представители и/или служители, както и недостига на парични
средства на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
ХІ. СПОРОВЕ
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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.
ХІІ. 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
гр. …………. ………………
София 1040
ул. “……………………” №…
пл. “Света Неделя” № 5
ТБ ……………………………
БНБ Централно управление
IBAN …………………. ……..
IBAN BG83 BNBG 9661 30 001293 01
BIC …………………………..
BIC BNBG BGSD
IBAN ……………...................
12.4 При промяна на адреса, съответната страна е длъжна да уведоми
другата в тридневен срок от промяната.
ХІII. ДРУГИ УСЛОВИЯ
13.1. Настоящият договор може да бъде допълван и/или изменян
само с допълнителни споразумения, изготвени в писмена форма и
подписани от двете страни или техни упълномощени представители, само
при условията посочени в чл.43, ал.2 от ЗОП.
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13.2. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и
задълженията, произтичащи от този договор.
13.3. Авторските права, които възникват във връзка и в резултат на
изпълнението на този договор принадлежат изцяло на Възложителя.
13.4. Настоящият договор се прекратява:
- с изпълнение на задълженията на двете страни;
- при условията на чл.9.3. – от датата на уведомяване за
развалянето на договора;
- по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;
- при неизпълнение на някои или на всички задължения по
договора, с писмено предизвестие от 15 дни, отправено от изправната към
неизправната страна.
13.5. 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 и
приключва с изпълнение на задълженията от двете страни по договора.
14.2. При съставянето на настоящия договор се представиха следните
документи, които са неразделна негова част:
1. Решение №РД -17- …. / ………… 2010г. за избор на изпълнител.
2. Документи по чл.47, ал.9 от Закона за обществените поръчки;
3. Техническа спецификация
4. Техническо предложение
5. Гаранция за изпълнение на договора.
6. Ценово предложение
14.3. Настоящият договор се състави в три еднообразни екземпляра
на български език - един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
________________________________
МИНИСТЪР
Д-Р СТЕФАН КОНСТАНТИНОВ
__________________________
ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ „БФ”
НЕДЯЛКА РАЙЧЕВА

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
_____________________

