
Договор 1...
ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

№ ....... С fi...........

ПСАГБАЛ Света София ЕАД
уин Т  Л -vS.'w ..£А & ..© .-....а9 /

Днес. в гр.София между:

„Първа специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение 
Света София“ ЕАД, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Михалаки Ташев“ 
№ 2, ЕИК 000689182, представлявана от д-р Гергана Кирилова Коларова- Изпълнителен 
директор, наричана по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна, 

и
Фирма “Еко Трейд БГ” ООД, със седалище гр. София, ул.”А. П. Чехов ” № 70, GSM 

0888 908 019, 0887 152 449 и адрес за кореспонденция пк 1138 София, ул.”инж. Георги 
Белов” № 25, ЕИК № 203476615, ЕИК № по ДДС BG 203476615, наричана за краткост 
ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,

След проведена процедура при условията и по реда на ЗОИ и ППЗОП, се сключи 
настоящия договор за следното: "Събиране, транспортиране и обезвреждане на опасни 
болнични отпадъци от дейността на „Първа САГБАЛ Света София” ЕАД",

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а Изпълнителят приема да извършва "Събиране, 

транспортиране и обезвреждане на опасни болнични отпадъци от дейността на „Първа 
САГБАЛ Света София” ЕАД” съгласно Приложение 1 , при срокове, права и задължения и 
други условия на този договор. Описаните количества в Приложение 1 са ориентировъчни за 
една година и зависят от обема на медицинската дейност и финансовите възможности на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

II. СРОКОВЕ
2. Договорът се сключва за срок от една година.
III. ФИНАНСОВИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща извършването на събиране, транспортиране и 

обезвреждане на опасни болнични отпадъци съобразно договорените цени, посочени в 
Приложение 1, неразделна част от договора. Цените са валидни и непроменими за целия срок 
на договора.

4. Заплащането се извършва в срок от 60 дни по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 
след издаване на фактура. Фактурата следва да е придружена от транспортна карта, 
подписана от упълномощеното лице по т. 5.4.

IV. ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА СТРАНИТЕ
5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ:
5.1 се задължава да заплати договорената сума за натоварване, извозване и 

обезвреждане опасни болнични отпадъци.
5.2 има право да получава информация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във всеки момент по време 

на извършване на услугата.
5.3 се задължава да осигури достъп на територията на болницата за изпълнение на 

предмета на договора.
5.4 Възложителят е длъжен да упълномощи лице, което да упражнява контрол по 

изпълнение на договореностите и да подписва необходимите документи при предаване на 
опасните болнични отпадъци на Изпълнителя.

6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:
6.1 се задължава 1/ един/ път сед м и ч н о ^  събира, транспортира и обезврежда опасни 

болнични отпадъци, съгласно изискванията за третиране и транспортиране на
производствени и опасни отпаг |ИЯ на осн.чл.42



6.2 се задължава да изпълнява качествено и в срок поетите задължения по този 
договор.

6.3 се задължава да е на разположение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ двадесет и четири часа.
6.4 има право да получи уговореното в чл. 3 от този договор възнаграждение
6.5 Изпълнителят предоставя на Възложителя оборотни контейнери в зависимост от 

нуждите му.
V. ДРУГИ УСЛОВИЯ
7. Периодично двете страни обсъждат евентуалните възникнали проблеми и 

резултатите от съвместната дейност, като на подобно обсъждане се дискутират и проблемни 
въпроси от общ интерес -  общи програми за работа, методични и методологични проблеми и 
се търси и отчита ефективността от съвместната дейност.

8. Договорът се прекратява в следните случаи:
8.1 при изтичане на срока;
8.2 при грубо нарушаване на задълженията на една от страните, след предварително 

писмено уведомяване на другата страна.
8.3. В случай на неизпълнение на задълженията по договора от страна на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа сума от дължимото заплащане, съобразно 
неизпълнената част на договора.

9. Всички спорове възникнали между страните по повод изпълнението на настоящия 
договор, включително и споровете породени или отнасящи се до неговото тълкуване, 
неизпълнение, прекратяване или разваляне, ще се решават от тях чрез преговори за 
постигане на взаимно съгласие, отразено в двустранно подписани споразумения, които 
представляват неразделна част от този договор.

10. За неуредените в настоящия договор случаи се прилагат разпоредбите на Закона за 
задълженията и договорите и на действащото българско законодателство.

11. Всички изменения и допълнение по настоящия договор могат да бъдат правени 
единствено с подписване на допълнителни споразумения между страните, които 
представляват неразделна част от него.

Настоящият договор се състави и подписа в 3 (три) еднообразни екземпляра -  два за 
Възложителя и един за Изпълнителя.

заличена информация (й  осн.чл.42—  
ш.5 от ЗОП във връзка (fc4ffi%Tyj> от ЗЗЛД

I л.счетоводител

на осн.чл.42
ш.5 от ЗОП във връзка с чл.2 т,5 от ЗЗЛД

Г ъ .  I заличена информация на осн.чл.42 —  
ш.5 от ЗОП във връзка с чл.2 т.5 от ЗЗЛД



ПРИЛОЖЕНИЕ №1

заличена информация на осн.чл.42—  
ш.5 от ЗОП във връзка с  чл.2 т.5 от ЗЗЛД

I на осн.чл.42 
ш.5 от ЗОП във връзка с  чл.2 т.5 от 33HJ

Ценово предложение

№ no 
ред

Вид отпадък колич. в 
кг/курс

ед. цена в 
лв. без 

ДДС/кг./ 
курс

ед. цена в
лв. с 

ДДС/кг./к 
УРС

общо 
цена в лв. 
без ДДС

общо 
цена в лв. 

с ДДС

1
Дейности по събиране и съхраняване на опасните 
болнични отпадъци

3 0 0 0 0  К Г , 

с ъ х р а н я в а н и  

в ь в  в т о р и ч н и  

о п я к о в к и /л л а с  

т ч а с о в и  

к о н т е й н е р и  с 

к а п а к

2

Транспортиране на опасните болнични отпадъци (за 
разстоянието от гаража на Изпълнителя до адреса на 
Възложи теля и площадката за обезвреждане на отпадъците)

52,00 35,00 42,00 1820,00 2184,00

3 Обезвреждане на опасните болнични отпадъци 30000,00 1,23 1,48 36900,00 44280,00
/ ОБЩО: 38720,00 46464,00


