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         ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

Д О Г О В О Р  

/  П Р О Е К Т  /   

 

 

за извършване на задължителни профилактични медицински прегледи 
 

Днес,................................... в гр. София, между: 
 
1. МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ- СОФИЯ - РЕКТОРАТ, с адрес: гр. София,                  

п.к. 1431, бул."Акад. Ив. Евст. Гешов" № 15 с БУЛСТАТ 831385737 и ДДС идент.                     

№ ВG 831385737, представляван от Акад. проф. д-р Ваньо Митев, дм, дбн – Ректор 

наричан  по-долу за краткост „Възложител” от една страна, 

 

и 

 

2. “...........................................”, със седалище и адрес на управление гр................................., 

..................................... ЕИК ....................……….., представлявано от 

............................................, от друга страна, наричан по-долу за краткост „Изпълнител” от 

друга страна, 
 

на основание чл. 41 от Закона за обществени поръчки и Решение                                                

№ ....................................... на Ректора на Медицински Университет-София се сключи 

настоящият договор за следното: 
 
 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 

1. Възложителят възлага, а Изпълнителят се задължава срещу възнаграждение да 

извърши профилактични медицински прегледи на работниците и служителите от  

структурните звена на Медицински университет-София по спецификация, описана в 

Приложение  № 1 ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА, неразделна 

част от настоящия договор. 
 
 

П.ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 
 

2.1 Единичната цена на пълния пакет от прегледи за един работник или служител 

на Медицински университет-София за мъже е в размер на ...................... /словом/ без ДДС  

и ............................... /словом/ с ДДС и е посочена в офертата на Изпълнителя, неразделна 

част от настоящия договор. Цената с фиксирана в договора и не подлежи на промяна за 

срока на действието му. 

2.2. Единичната цена на пълния пакет от прегледи за един работник или служител 

на Медицински университет-София за жени е в размер на....................... /словом / без  ДДС 

и  .........................../словом/ с ДДС и е посочена в офертата на Изпълнителя, неразделна 

част от настоящия договор. Цената е фиксирана в договора и не подлежи на промяна за 

срока на действието му. 

2.3 Посочената единична цена за извършване на пълния пакет от профилактичните 

медицински прегледи на един работник или служител съгласно Приложение № 1- 

ПЪЛНО ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА е твърдо фиксирана стойност в 

лева, формирана до краен получател с включени всички разходи по изпълнението на 
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услугата, в това число такси, данъци, транспорт на апаратурата и оборудване на 

кабинетите и др. и вкл. ДДС за регистрираните по ЗДДС. 

2.4. Общата стойност на договора се определя от броя на реално прегледаните 

работници и служители по оферираната единична пакетна цена за мъже и за жени. 

2.5.Условия за плащане: Плащането се извършва в български лева от съответното 

структурно звено на Медицински университет-София по банков път по посочена от 

Изпълнителя банкова сметка съгласно офертната цена в лв. за извършване на пълния 

пакет от профилактичните медицински прегледи на обшия брой работници или 

служители  /мъже и жени/ съгласно Приложение № 1- ПЪЛНО ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА 

НА ПОРЪЧКАТА на база реално обслужените работници и служители по следната схема: 

- 30 / тридесет / процента от стойността на договора авансово плащане в срок от          

15 календарни дни от сключване на договора, като Изпълнителят издава фактура за 

съответната сума на името и с данните на съответното структурно звено. 
- Окончателно плащане в срок от 15 календарни дни след представянето на 

списък на реално обслужените работници и служители отделно за мъже и жени на база 

оферираната единична цена за пълния пакет от прегледи за един работник или служител 

/за мъже и жени/ на Медицински университет-София, подписан oт ръководителя на 

структурното звено или упълномощено от него длъжностно лице и представител на 

изпълнителя и след представянето на фактура за съответната сума на името и с данните 

на съответното структурно звено. 

- Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор за подизпълнение, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ извършва окончателно плащане към него, след като бъдат представени 

доказателства, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е заплатил на подизпълнителя за изпълнените от него 

работи, които са приети от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и на  

подизпълнителя.                                    

2.6. Посоченият в Приложение № 8 - Брой на работниците и служителите в звената 

на Медицински университет - София, подлежащи на профилактични прегледи е 

ориентировъчен, като числеността на работниците и служителите, които ще бъдат 

обслужени се коригира съобразно броя на напусналите, освободените или 

новоназначените служители в структурата на Медицински университет-София. 
 

III.СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

            3.1. Услугата следва да бъде извършена в срок от .................................. календарни 

дни от датата на сключване на договора /съгласно офертата на Изпълнителя, но не                  

повече от 30 календарни дни/ по предварително съгласуван между ръководителя на 

съответното структурно звено на Медицински университет - София и Изпълнителя 

график. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши задължителните профилактични 

медицински прегледи на работниците и служителите от всички звена на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, намиращи се на територията на гр. София и посочени в Приложение             

№ 7, неразделна част от настоящия договор,  в уговорения срок. 

          3.2.Изпълнителят се задължава да уведоми писмено или чрез факс звеното краен 

получател на услугата за започване на действия по извършване на услугата не по-късно от 

48 /четиридесет и осем/ часа преди започването на изпълнението. 

          3.3. Мястото на изпълнение на услугата са структурните звена на Медицински 

университет- София, находящи се на територията на гр. София съгласно списък, 

неразделна част от настоящия договор. 

         3.4. Услугата се счита за извършена след подписване на протокол между 

ръководителя на структурното звено или упълномощено от него длъжностно лице и 

представител на изпълнителя, в който са отразени броя на реално прегледаните работници 

и служители отделно мъже и жени и след представяне на фактура за извършване на 

окончателното плащане по договора, издадена на името и с данните на съответното 

структурно звено. 
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3.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва правото в хода на изпълнение на поръчката да 

промени мястото на извършване на профилактичните прегледи на работниците и 

служителите от по-малките звена на Медицински университет-София на територията на             

по-големите звена на Медицински университет-София съгласно Списък на звената на 

Медицински университет-София, находящи се на територията на гр. София, с цел 

оптимално осигуряване на помещения за осъществяване дейността на Изпълнителя. Това 

действие се извършва с писмено уведомление до Изпълнителя от Възложителя в срок от   

5 работни дни след сключване на договора за възлагане па обществената поръчка. 
 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 
 

4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

4.1. да извърши провеждане на задължителни профилактични медицински 

прегледи на работниците и служителите на Медицински университет-София в 

изпълнение на изискванията на НАРЕДБА № 3 ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ  

ПРЕДВАРИТЕЛНИ И ПЕРИОДИЧНИ МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕДИ НА РАБОТНИЦИТЕ   

по график,  определен и съгласуван между ръководителя на съответното структурно звено 

на Медицински университет-София и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

4.2. да извърши провеждането на задължителни медицински прегледи точно и 

добросъвестно и съгласно посоченото в Приложение № 1- ПЪЛНО ОПИСАНИЕ 

ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА, Образец № 2- Техническо предложение и по цени 

съгласно Образец № 4- Ценово предложение. 

4.3. да извърши провеждането на задължителни медицински прегледи съгласно 

добрата медицинска практика и установените стандарти в медицинското обслужване. 

4.4. да изготви коректно всички документи, които са нормативно изискуеми, при 

изпълнение на задачите по договора съгласно правилата на добрата медицинска практика 

и законовите изисквания. 

4.5. да извърши провеждането на задължителни медицински прегледи в 

уговореното количество, качество и стойности съгласно Приложение № 1- ПЪЛНО 

ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА, Образец № 2- Предложение за изпълнение 

на поръчката и Образец № 4- Ценово предложение и в съответствие с предоставените от 

звената на Медицински университет-София поименни списъци на работниците и 

служителите, които подлежат на медицински прегледи. 

4.6. да извърши провеждането на задължителните медицински прегледи със своя 

медицинска апаратура; 

4.7. да осигури необходимите лекари специалисти за извършване на 

профилактичните прегледи, посочени в Приложение № 1- ПЪЛНО ОПИСАНИЕ 

ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА. 

4.8. да изпълни в срок предмета на договора. 

4.9. да изготви и предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с копие за звеното на Медицински 

университет - София, поименен списък на работниците и служителите, които са посетили 

задължителните профилактични медицински прегледи, подписан от ръководителя на 

структурното звено или упълномощено от него длъжностно лице и представител на 

изпълнителя, в който са отразени броя на реално прегледаните работници и служители, 

отделно мъже и жени. 
4.10. При подписването на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да представи 

гаранция за изпълнение, която се освобождава 10 работни дни след приключване 

изпълнението на договора. Гаранцията е в размер на 5 % от стойността  на договора без 

ДДС и възлиза на  …………лв./ словом/. Срокът на валидност на гаранцията за 

изпълнение на договора е 10 (десет) работни  дни след крайната дата на изпълнение на 

договора. Гаранцията за изпълнение се предоставя в една от формите предвидени в чл.60 

от ЗОП : парична сума, платима по банкова сметка на Ректората на МУ - София - IBAN:                    
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ВС 78 BPBI 79403363987201 и BIC: BPBIBGSF в ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ или 

безусловна и неотменяема банкова гаранция - оригинал, издадена от българска или 

чуждестранна банка с клонове в България в полза на Възложителя. 

4.11. При подписване на договора да представи всички изискуеми документи по 

чл.47, ал.10 от ЗОП, а когато Изпълнителя е чуждестранно физическо или юридическо 

лице представя документи при условията на чл.48, ал.3 или ал.4 от ЗОП . 

4.12. Да сключи договор за подизпълнение с посоченият в офертата му 

подизпълнител  в срок от 3 (три) работни дни от сключване на настоящия договор и да 

предостави оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 2-дневен срок. 

 

5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи възнаграждение за извършената oт него 

работа в съответствие с броя на реално прегледаните работници и служители oт 

съответното звено на Медицински университет-София по ред и условия уговорени в 

настоящия договор. 

6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 

6.1. да осигури необходимите условия и помещения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за 

нормалното провеждане на задължителните профилактични медицински прегледи на 

работниците и служителите от звената на Медицински университет-София. 

6.2. да осигури на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възможността за изпълнение на 

задължителните прегледи по предварително изготвен от звеното график без да бъде 

нарушаван работния и учебния процес. 

6.3. да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок от 5 работни дни след сключване на 

договора къде ще е  мястото на извършване на профилактичните прегледи на работниците 

и служителите от по-малките звена на Медицински университет-София. 

6.4. да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение за броя на реално 

прегледаните работници и служители от звената по ред и условия уговорени в настоящия 

договор. 
 

V. ОТГОВОРНОСТ ПРИ ЗАБАВА И НЕУСТОЙКИ 

7.1. При забава в сроковете за изпълнение на договора Изпълнителят дължи 

неустойка в размер на 0,1% на ден,  но не повече от 10% върху стойността на 

неизпълнението. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да внесе дължимата неустойка в случай, че 

такава му бъде предявена, в срок от 3 работни дни от получане на писмо-покана от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  по банковата сметка на МУ - София  - Ректорат: BIC BNBGBGSD в              

БНБ – София, IBAN: BG 43 BNBG 9661 3100 1021 01, след което ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

заплаща дължимата сума. 

7.2. При забава в сроковете на плащане Възложителят дължи неустойка в размер 

на 0,1% на ден, но не повече от 10% върху стойността на неизплатената сума. 
 

VI. ПРИКЛЮЧВАНЕ 
 

8.  Настоящият договор приключва: 

 8.1. С изпълнение на предмета на договора съгласно чл.1 

 8.2. С изтичане на уговорения срок за изпълнение на поръчката 

 

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ 

 

  9.  Настоящия договор се прекратява: 

  9.1. по вина на Изпълнителя (при неспазване на задълженията му по чл. 4 oт 

настоящия договор) едностранно от Възложителя без предизвестие при задържане на 

гаранцията за изпълнение 
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 9.2.   по взаимно съгласие на страните изразено писмено с обосновани мотиви. 

 9.3.  едностранно от Възложителя с 14-дневно писмено уведомление, в случай, 

че поради настъпване на обстоятелства за Възложителя, възникнали след сключването на 

договора, е в невъзможност да изпълни своите задължения; 

9.4. едностранно от Възложителя, без предизвестие, в случай, че Изпълнителят 

бъде лишен от право да упражнява дейността си; 
9.5. едностранно от Възложителя в случай на прекратяване на юридическото 

лице на Изпълнителя. 
9.6. едностранно от Възложителя при възникване на обстоятелства по чл.  47, 

ал. 2 , т. 1 и т. 5 от ЗОП. 

9.7. едностранно без предизвестие в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ползва 

подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или ползва подизпълнител,  

различен от този,  посочен в офертата му. 
 

VII.ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА 

10.  Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за понесени вреди и 

загуби, ако са причинени в резултат на непреодолима сила. 

11. Страната, която с била в забава при изпълнение на задълженията си не може 

да се позовава на непреодолима сила 

12. „Непреодолима сила" по смисъла на този договор е непредвидено и/или 

непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на 

договора. 

13. Не представляват "непреодолима сила" събития, причинени по небрежност 

или чрез умишлено действие или бездействие на някоя от страните, техни представители 

и/или служители. 

14. Непреодолимата сила се доказва от засегнатата страна със Сертификат :а 

форсмажор, издаден по съответния ред от компетентния орган в държавата, в която са 

настъпили форсмажорните обстоятелства 

15. Страната засегната от непреодолима сила е длъжна да предприеме всички 

действия с грижата на добър стопанин, за да сведе до минимум нанесените врели и 

загуби, както и да уведоми другата страна писмено в едноседмичен срок от настъпването 

на непреодолимата сила. 

16. Срокове за изпълнение на задължения по този договор и свързаните с гях 

насрещни задължения спират да текат докато трае непреодолимата сила. 
 

 

    VIII. СПОРОВЕ 

17. Възникналите през времетраенето на договора спорове и разногласия между 

страните се решават чрез преговори между тях. 

18. Страните не могат да изменят настоящия договор, освен в  случаите 

предвидени по чл.43 от ЗОП. 

19. В случай на непостигане на договореност всички спорове породени от този 

договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до 

неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване ще бъдат 

решавани според българските закони от компетентния съд.   
 

 

IX. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ 
 

 20. С оглед на обстоятелството, че този договор е сключен на основание ЗОП 

страните се споразумяват, неразделна част от него да се считат Техническо предложение 
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/образец № 2/, Таблица за съответствие /образец № 2а/ и Ценово предложение /образец  

№ 4/ от офертата на Участника, визиран в настоящия договор като Изпълнител 
 

21.Страните се споразумяват за валидни адреси и банкови сметки да се считат: 

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ- 

СОФИЯ 

ГР. СОФИЯ, БУЛ. „АКАД. ИВ. 

ЕВСТ. ГЕШОВ” №15 

 

 

 
за Възложителя: 

 банкова сметка BIC: BPBIBGSF в ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ, IBAN: BG 

78 BPBI 7940 3363 9872 01 – за внасяне на гаранцията за изпълнение на договора;                                                    

 банкова сметка BIC: BNBGBGSD в БНБ – София, IBAN: BG 43 BNBG 9661 3100 

1021 01 – за внасяне на неустойки по договора. 

за Изпълнителя: 

банкова сметка .................................................................................................................   
 

При промяна на адреса и/ или на посочените в предходната алинея, банкови 

сметки, съответната страна е длъжна да уведоми другата писмено в тридневен срок от 

промяната, а за промяна на банковата сметка в същия ден. 

21. Никоя от страните няма право да прехвърля правата и задълженията по този 

договор на трети лица. 

22. За неуредените въпроси в настоящия договор се прилагат разпоредбите на 

действащото българско законодателство. 
 

X.  КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ 
 

23. Лицата от състава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ нямат право да разгласяват 

информацията, станала им известна при или по повод осъществяване на дейността им. 

24. Личните данни на работещите, свързани с тяхното здравословно състояние, 

физическото и психическото им развитие, както и всяка друга информация, съдържаща се 

в медицинските рецепти, предписания и протоколи, удостоверения и/или в друга 

медицинска документация, се обработват и съхраняват в съответствие с чл. 27 и чл. 28 от 

Закона за здравето. 
 

XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

25. Договорът влиза в сила от датата на сключването му и е със срок на действие 
до изпълнение на договорните задължения на двете страни. 
  26. При подписване на настоящия договор бяха представени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

документи, изискващи се съгласно чл.47, ал.10 от ЗОП, а когато Изпълнителя е 

чуждестранно физическо или юридическо лице документите при условията на чл.48, ал.3 

или ал.4 от ЗОП и оригинал на неотменяема банкова гаранция за добро изпълнение на 

името на  Медицински университет – София или платежно нареждане по сметката на 

Медицински университет  – София. 

  

 Приложения към договора-неразделна негова част: 
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1.  Пълно описание на предмета на поръчката- /Приложение № 1 /; 

2. Списък на звената на Медицински университет-София, находящи се на 

територията на гр. София - / Приложение № 7/;  

3. Брой на работниците и служителите по звена, на които ще се извършват 

профилактични прегледи- / приложение № 8/; 

2. Съгласуван между съответното звено на Медицински университет-София и 

изпълнителя график за провеждане медицинските прегледи; 

3. Ценово предложение - /Образец 4/ 

4. Техническо предложение /образец № 2/; 

5. Таблица за съответствие /Образец № 2а/. 

 

 27. Настоящият договор се състави в три еднообразни екземпляра на български 

език -  два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:      ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

РЕКТОР: 

 

/Акад. проф. д-р  ВАНЬО МИТЕВ дм , дбн / 

  
        

 

 

 Съгласували: 

Р-л отдел „ФР”, т. и Гл.счетоводител: 

       /проф. Кр.Маркова/ 

Юрисконсулт в отдел ОП: 

       /Хр. Бешева/ 

Р-л отдел „ОП”: 

       /М.Генсузова/ 

 

Изготвил: 

           /Л. Живкова/ 
 


