Д О Г О В О Р №7
за възлагане на обществена поръчка
Днес,17.01.2018 г., в гр. София между:
"ЧЕТВЪРТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-СОФИЯ" ЕАД,
със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Македония” № 38, ЕИК 000689047,
представляван от доц. Аркади Георгиев Иванов, дм - Изпълнителен директор, наричано по-долу
за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна,
и
„БЪЛГАРИЯ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ СЕКЮРИТИ” ЕООД със седалище и адрес на
управление:гр. София 1303, ул. «Пиротска» №5, ет.4, ЕИК121262793, представлявано от
Венцислав Стефанов Симов наричано по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, се сключи
настоящият договор за доставка при следните условия :
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА И ЦЕНА
Чл.1. (1) Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извършва денонощна охрана
на движимо и недвижимо имущество за следния обект: Сградата на “Четвърта многопрофилна
болница за активно лечение - София” ЕАД с адрес: гр. София, бул. "Македония" № 38,
наричана за краткост „Услугата“, подробно описана в Приложение №1 – Техническо
предложение, Приложение №2 – Техническа спецификация, Приложение №3 – Ценово
предложение, неразделни части от настоящия договор.
(2) Услугата по ал.1 включва:
1. Осигуряване на невъоръжена физическа охрана на всички сгради, прилежащи имоти и
терени, заедно с намиращите се в тях движими вещи и ценности с цел недопускане на
нерегламентрани действия върху тях, за всеки един от обектите, описан в Техническата
спецификация - Приложение №2;
2. Осигуряване на пропускателния режим и спазването на установените във всеки един
обект вътрешни правила и ред;
3. Недопускане и предотвратяване на кражби, грабежи, изнасяне на активи и др. на
територията на всеки един от обектите;
4. Осигуряване на защита от посегателство на служителите, посетителите и пациентите на
„СБР – НК“ЕАД във всеки един от обектите;
5. Предприемане на адекватни охранителни действия при откриване на безконтролни
пакети и багажи, както и при получаване на сигнали за терористични актове, поставени взривни
устройства и други кризисни ситуации на територията на охраняваните обекти;
6. Оказване на съдействие при сигнали, получени от обекти, оборудвани с технически
системи за сигурност.
(3) Видът и режимът на охраната по ал. 2 е съгласно Приложение №2 – Техническа
спецификация.
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ІІ. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл.2. Стойността на поръчката е, както следва:
(1) Стойността на услугата по осъществяване на невъоръжена охрана на движимото и
недвижимото имущество на обектите на “Четвърта многопрофилна болница за активно лечение
- София” ЕАД, описани в Приложение №2 и осигуряване на пропускателен режим, вкл. всички
останали дейности по чл. 1, ал. 2 от договора, за 1 месец за обект - Сградата на “Четвърта
многопрофилна болница за активно лечение - София” ЕАД с адрес: гр. София, бул.
"Македония" № 38 възлиза на 2643,84 лева без включен ДДС на месец.
(2) Общата стойност на услугата по осъществяване на невъоръжена физическа охрана и
пропускателен режим за обект - Сградата на “Четвърта многопрофилна болница за активно
лечение - София” ЕАД с адрес: гр. София, бул. "Македония" № 38 за целия срок на договора
възлиза на 31726,08 лева без включен ДДС.
(3) Договорените цени включват всички разходи, включително, но не само трудови
възнаграждения, данъци и осигуровки за изпълнение на поръчката.
(4) Договорената цена по ал. 1 може да бъде променяна при условията на чл. 116 от ЗОП,
при промяна в размера на минималната работна заплата за страната, двете страни уточняват със
споразумение месечната цена на физическата охрана за календарната година. Считано от
влизане в сила на съответното Постановление на МС, страните договарят промяна в частта от
единичната месечна цена на служител на охраната, отнасяща се до възнаграждение и
осигуровки, като съответно се променя и общата месечна сума по договора. Споразумението
между страните се сключва след влизане на Постановлението на МС в сила. Изменението на
цената по предходните изречения ще бъде извършено пропорционално на увеличения разход
на Изпълнителя.
Чл.3. (1) Плащането на стойността на услугата по чл. 2, ал. 1 се извършва по банков път
след изтичане на съответния месец в срок от 60 (шестдесет) дни от получаване от Възложителя
на фактура в оригинал, въз основа на подписан двустранно приемно – предавателен протокол за
одобряване на осъществените от изпълнителя дейности по извършване на услугата. Протоколът
се подписва от упълномощни представители на Възложителя и на Изпълнителя.
(2) Плащанията се осъществяват по следната банкова сметка на Изпълнителя:
Титуляр: България Интернешънъл Секюрити
Банка: Уни Кредит Булбанк АД, клон Батенберг
IBAN: BG 86 UNCR 9660 1034 7024 00
BIC: UNCRBGSF
III. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА
Чл.4. (1) Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % от общата стойност на договора
без ДДС или 1586,30 лева.

(2) Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми:
1. парична сума;
2. банкова гаранция;
3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на
Изпълнителя.
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Изпълнителят избира сам формата на гаранцията за изпълнение. В случай, че се представя
банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на
отговорността на Изпълнителя, тя трябва да е със срок на валидност най-малко 30 календарни
дни след изтичане срока на договора.
(3) При неизпълнение на договорни задължения от страна на Изпълнителя, Възложителят има

право да удовлетвори претенциите си от гаранцията за изпълнение на договора.
(4) Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение на договора или неинкасираната част от
нея след изтичане срока на договора в срок до 30 дни след приключване на договора, без да дължи лихва
за периода, през който средствата законно са престояли у него.
IV. СРОК НА ДОГОВОРА
Чл.5. Настоящият договор влиза в сила от датата на сключването му и е със срок на действие 12
/дванадесет/ месеца.
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл. 6. Възложителят има право:
1. По всяко време да извършва проверки и осъществява контрол по изпълнението на договора, без
да създава пречки на Изпълнителя за изпълнение на задълженията му.
2. Да получава своевременно информация за констатираните посегателства, водещи до увреждане,
опит за увреждане и кражба на имущество.
3. Да изиска от Изпълнителя подмяна на конкретно физическо лице - охранител, в случай че с
констативен протокол, подписан от представител на Възложителя, е установено, че лицето изпълнява
услугата по чл.1 в нетрезво състояние и/или е с поведение, което излага на опасност живота и здравето
на други лица или уронва честта и достойнството на гражданите и на служителите на Възложителя.
Чл.7. Възложителят се задължава:
1. След влизане в сила на договора да организира допускане на Изпълнителя до обектите за
изпълнение на задълженията му.
2. Да информира Изпълнителя за всички промени в обстановката на охраняваните обекти, имащи
отношение към сигурността им.
3. Да уведомява писмено Изпълнителя за ремонт на охраняваните обекти, не по - късно от 10
календарни дни, преди започването на ремонта.
4. Да задължи служителите и работниците си да не пречат при осъществяване на охраната на
обектите от страна на Изпълнителя.

5 . Да изплати уговореното възнаграждение на Изпълнителя съгласно условията и реда,
уговорени в този договор.
VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл.8. Изпълнителят има право:
1. Да получава възнаграждение за извършваната услуга, по реда и условията на този договор.
2. Да изисква от Възложителя необходимия достъп и съдействие за изпълнение на задълженията
си.
Чл.9. Изпълнителят се задължава:
1. Да изпълнява стриктно и с грижата на добър търговец поетите задължения с настоящия договор.
2. Да осъществява охраната чрез служители, подбрани и обучени съгласно Закона за частната
охранителна дейност (ЗЧОД) и притежаващи лична идентификационна карта и униформено облекло.
3. Да има валиден лиценз за извършване на частна охранителна дейност на територията на цялата
страна със срок най - малко 30 календарни дни след изтичане срока на договора.
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4. Да обучава периодично лицата, които ще изпълняват предмета на договора, в съответствие с
изискванията на чл. 28, ал.1 от ЗЧОД.
5. В случай на противоправно посегателство, допуснато по вина на Изпълнителя на имуществото
на Възложителя, включително ако посегателството е извършено от служители на Изпълнителя,
последният да му изплати парична сума в размер на разходите, които Възложителят трябва да направи,
за да възстанови щетите на обекта, в срок от 60 (шестдесет) календарни дни от датата на установяване на
посегателството от Възложителя или от правоохранителните органи.
6. Да организира и осъществява охраната на обектите с цел опазване на имуществото на
Възложителя и такова на трети лица, намиращи се на територията на обектите, както и предотвратяване
на всякакви неправомерни посегателства върху обектите и повереното имущество.

7 . Да изпълнява задълженията си по осигуряване на охраната, съгласно плана за организация на
охраната на обекта и съгласно в Приложение №2 - Техническа спецификация, договорени технически
параметри за изпълнение.
8. Да уведомява незабавно Възложителя за извършено или опит за извършване на посегателство на
охраняемите обекти и при залавяне на нарушители, както и органите на МВР от най - близкото РПУ.
9. При извършване или опит за извършване на посегателство на охраняемите обекти, Изпълнителят
предприема съответните действия за предотвратяване на неблагоприятните последици за имуществото
на Възложителя и това на трети лица, намиращи се на територията на обектите и запазване на
интересите им / имуществени и неимуществени/, като при необходимост взаимодейства с органите на
МВР.
10. При възникване на аварии и природни бедствия, Изпълнителят се задължава незабавно да
информира Възложителя, както и да организира и извършва първоначалните и неотложни действия,
съобразно конкретната ситуация.
11. По време на изпълнение на услугата, охранителите да бъдат с униформено облекло и да
разполагат със средства за комуникация и помощни средства.
12. По време на изпълнението на услугата да осъществява пропускателен режим в обектите,
съобразно Правилника за вътрешния ред, пропускателен режим на обектите и разпорежданията на
Възложителя.
13. Да опазва в тайна всички факти и обстоятелства, станали му известни във връзка с
изпълнението на услугата
14. Да спазва действащите в нормативни изисквания в страната, свързани с изпълнението на
услугата, както и тези за безопасността.
15. Да не прехвърля задълженията по този договор на други физически или юридически лица,
16. Да представи на Възложителя, в срок до 5 дни след сключване на договора списък с лицата,
които ще осъществяват непосредствена охранителна дейност. Списъкът да съдържа: трите имена на
охранителите, ЕГН, номер, дата и място на издаване на документ за самоличност и постоянен адрес.
17. В случай на отнемане на лиценза за извършване на частна охранителна дейност по време на
срока на договора, изпълнителят се задължава да уведоми Възложителя, в срок от 1 /един/ ден от
отнемането.
18. Изпълнителят носи имуществена отговорност до размера на претърпените от Възложителя
щети, в резултат на извършени от трети лица престъпни посегателства върху намиращото се в обектите
имущество, за които посегателства Възложителят е длъжен да уведоми компетентните органи.
Отговорността на Изпълнителя се ангажира, ако лицето/лицата охраняващи обекта, не са били
приведени в състояние на невъзможност да се противопоставят на извършване на посегателството.
Изпълнителят носи имуществена отговорност и когато бъде доказано, че посегателството е
извършено, подпомогнато или подбудено от лицето, охраняващо обекта, както и когато лицето,
извършващо охраната на обекта, само се е привело в състояние на невъзможност да се противопоставя
за извършване на посегателството.
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Чл. 10. (1) В случай че Изпълнителят е заявил в офертата си по обществената поръчка

използването на подизпълнител/и, той е длъжен да сключи договор за подизпълнение с всеки от
посочените подизпълнители.
(2) В случай че Изпълнителят е заявил използването на подизпълнител/и, най-късно
преди започване на изпълнението на дейностите – предмет на договора, Изпълнителят е длъжен
да уведоми Възложителя за името, данните за контакт и представителите на
подизпълнителя/ите, посочени в офертата. Изпълнителят е длъжен да уведомява Възложителя
за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на договора.
(3) Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнението на настоящия
договор за обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако
са изпълнени едновременно условията, посочени в чл. 66, ал. 11 от ЗОП, като
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълни разпоредбата на чл. 66, ал. 12 от ЗОП.
(4) В срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително
споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител Изпълнителят е длъжен да
изпрати копие на договора или на допълнителното споразумение на Възложителя заедно с
доказателства, че са изпълнени условията на чл. 66, ал. 2 и ал. 11 от ЗОП.
(5) Изпълнителят е длъжен да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените
в офертата му подизпълнители в срок до 7 (седем) календарни дни от сключването на
настоящия договор.
(6) Когато Изпълнителят е сключил договор/договори за подизпълнение, работата на
подизпълнителите се приема от Възложителя в присъствието на Изпълнителя и
подизпълнителя.
VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл.11. Настоящият договор може да бъде прекратен:
1. с изтичане на неговия срок;
2. по взаимно писмено съгласие на страните;
3. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената услуга;
4. при условията на чл. 17 от настоящия договор;

5 . едностранно от Възложителя, с 15-дневно писмено предизвестие, отправено до Изпълнителя,
при виновно неизпълнение на което и да е задълженията му по настоящия договор.
6. едностранно без писмено предизвестие от Възложителя, в случай че Изпълнителят използва
подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си за участие в обществената поръчка, или използва
подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;
7. едностранно от Възложителя по отношение на единия обект с едномесечно писмено
предизвестие, като договорът продължава действието си по отношение на другия обект;
8. в други нормативно регламентирани случаи.

VIII. НЕУСТОЙКИ
Чл.12. При виновно неизпълнение на задълженията си по договора, Възложителят дължи на
Изпълнителя неустойка в размер на 0,1 % /нула цяло и един процента/ от цената на неизпълнената част
от договора за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % /десет процента/ от стойността по чл. 2, ал. 2.
Чл.13. При виновно неизпълнение на задълженията си по договора Изпълнителят дължи на
Възложителя неустойка в размер на 0,1 % /нула цяло и два процента/ от цената на неизпълнената част от
договора за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % /десет процента/ от стойността по чл. 2, ал. 2.
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Чл.14. Изплащането на неустойки при горните условия не лишава изправната страна по договора
да търси обезщетение за вреди и пропуснати ползи над уговорените размери.
IX. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА
Чл.15. В случай, че някоя от страните не може да изпълни задълженията си по този договор,
поради непредвидено или непредотвратимо обстоятелство от извънреден характер, възникнало след
датата на сключване на договора, което възпрепятства неговото изпълнение, тя е длъжна в 3 - дневен
срок, писмено да уведоми другата страна за това. Това събитие, следва да бъде потвърдено от БТПП, в
противен случай, страната не може да се позове на непреодолима сила.
Чл.16. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и контролираните от тях
насрещни задължения, се спират и срокът на договора се удължава с времето, през което е била налице
непреодолимата сила.
Чл.17. Когато непреодолимата сила продължи повече от 30/тридесет/ дни, всяка от страните може
да поиска договорът да бъде прекратен.
X. ДРУГИ УСЛОВИЯ
Чл.18. Ако в срока на изпълнение на договора, възникнат препятствия за изпълнението му, всяка
от страните е задължена да предприеме всички зависещи от нея разумни мерки за отстраняване на тези
препятствия.
Чл.19. Всички изменения на настоящия договор се извършват единствено в писмена форма, по
взаимно съгласие на страните, при спазване на съответните релевантни разпоредби на ЗОП.
Чл.20. 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 софийски съд по реда на Гражданския процесуален
кодекс.
Упълномощено лице от страна на Възложителя, за контакт и контрол по изпълнение на настоящия
договор: инж. Благой Пиналски, тел. 0889 729 990.
Упълномощено лице от страна на Изпълнителя, за контакт и контрол по изпълнение на настоящия
договор: Анета Урзакова, тел. 0899 195 703.
Неразделна част от настоящия договор са:
1. Приложение №1 – Техническо предложение;
2. Приложение №2 – Техническа спецификация;
3. Приложение №3 – Ценово предложение.
Документи, съгласно чл.112 от ЗОП:
1. Удостоверение от Агенцията по вписванията;
2. Свидетелство за съдимост от издадено от СРС;
3.

Удостоверение за задължения по чл.87, ал.6 от ДОПК издадено от Столична община;

4. Удостоверение за наличието или липсата на задължения по чл.87, ал.6 от ДОПК издадено от
НАП;
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5. Удостоверение по чл.58, ал.1, т.3 от ЗОП.

Договорът е съставен и подписан в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от
страните.

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Изпълнителен директор:
На основание чл.2 от ЗЗЛД

доц. д-р Аркади Иванов, дм

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Управител
На основание чл.2 от ЗЗЛД

Венцислав Симов

На основание чл.2 от ЗЗЛД

Гл. счетоводител:.............................
(В. Николов)
На основание чл.2 от ЗЗЛД

Адвокат:...........................................
(М. Кръстева)
На основание чл.2 от ЗЗЛД

Икономист ОП:..............................
(М. Величкова)
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