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         ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

 

ПРОЕКТО - ДОГОВОР 

 

№ .................................../............................... 

 

 

За осигуряване на  online достъп до научна медицинска информация в платформата 

OvidSP  Wolters Kluwer за срок от 1 година “  
 

 

Днес, ........................... 2016 г. в гр.София между : 

 

          1. МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ, с адрес: гр.София, п.к.1431,                  

бул. ”Акад. Ив. Евст. Гешов” №15, ЕИК 831385737, Идентификационен номер по ДДС            

BG 831385737, представляван от Акад. проф. д-р ВАНЬО ИВАНОВ МИТЕВ дм, дбн -  

Ректор,   наричан по-долу накратко ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна 

и 

 

2........................................................................................., с адрес ................................. 

................................................................, ЕИК........................, идентификационен № по ДДС 

.................................., представлявано от ......................................................, наричан в текста 

„ИЗПЪЛНИТЕЛ“ от друга страна 

 

на основание чл. 101е от Закона за обществените поръчки  и протокол, утвърден на 

............................... от Ректора на Медицински университет-София за определяне на 

изпълнител на обществена поръчка (проведена по реда на глава VIIIа от ЗОП) с предмет: 

„Осигуряване на online достъп до научна медицинска информация в платформата 

OvidSP  Wolters Kluwer за срок от  1 година “ се сключи настоящият договор за следното: 

 

І . ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

  Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема срещу възнаграждение да  

осигури online достъп до научна медицинска информация в платформата OvidSP  Wolters 

Kluwer за срок от  1 (една) година, считано от датата на предоставяне на пълнотекстов 

достъп до източници съгласно Списък- спецификация на източници OVID 2016 

/Приложение № 1 / от документацията за участие, неразделна част от настоящия договор. 

 

ІІ. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Чл.2.(1). Общата стойност на договора без включен ДДС е ......................(словом) лв.   или   

.............................. (словом) лв. с  включен  ДДС в съответствие ценовото предложение от 

офертата на Изпълнителя  (Приложение № 3), което е неразделна част от настоящия 

договор. 

(2). Цената е окончателна и не подлежи на промяна за срока на действие на договора. 

Цената е твърдо фиксирана стойност в лева, с включени всички разходи, необходими за 

цялостното изпълнение предмета на договора. 

(3). Плащането се извършва от Централна медицинска библиотека при МУ - София в срок 

до 20 календарни дни считано от датата на предоставяне на пълнотекстов достъп до 

платформата OvidSP  Wolters Kluwer съгласно Списък-Спецификация на източници                  

OVID 2016 (Приложение № 1)  и след представяне на фактура на името и с данните на 
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Централна медицинска библиотека при  МУ - София и двустранно подписан приемателно-

предавателен протокол, удостоверяващ изпълнението предмета на договора.  

 (4). Плащането се извършва в лева по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:     

Банка:  ……………………, BIC: ……………………….., IBAN: ……………………..................,  

(5). В случай на промяна на банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият е длъжен да 

уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 

 

ІІI. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл.3. Място за изпълнение на договора: Централна медицинска библиотека при                

МУ-София; адрес: гр.София, 1431, ул. “ Георги Софийски" № 1.  

  

 

ІV. СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ И СРОК НА ДОГОВОРА  

    Чл.4.(1) Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от двете страни.  

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни предмета на договора като осигури 

пълнотекстов достъп до платформата OvidSP  Wolters Kluwer в срок от ………… работни 

дни (съгласно техническото предложение , не повече от 7 работни дни), считано от датата 

на подписването на договора.  

 (3) Срокът на договора изтича с изтичане правото на едногодишен достъп на 

Възложителя до платформата OvidSP  Wolters Kluwer. 

   

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

  Чл.5.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

 (1). Да получава пълнотекстов online достъп до базата данни, обект на поръчката, в 

сроковете и при условията на настоящия договор. 

 (2). Да получава при поискване информация за всички обстоятелства, свързани с  

изпълнението на този договор. 

  

  Чл.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 

  (1). Да подпише лицензионно споразумение със собственика на електронното 

съдържание Wolters Kluwer, което ще му бъде предоставено в оригинал и в превод на 

български език от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

  (2).Да осигури за своя сметка компютърно оборудване и достъп до Интернет и да 

предостави на Изпълнителя реални IP адреси за ауторизация на достъпа до БД (базата 

данни). 

           (3). Да предоставя при поискване информация за всички обстоятелства в процеса на 

изпълнението на този Договор. 

 (4). Да заплати договорената цена на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в размера и при условията и  

сроковете на настоящия договор. 

   (5). Да уведомява писмено или устно ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за възникнали проблеми с 

достъпа до базата данни online –предмет на договора. 

 

   Чл.7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 

    (1). Да получи уговорената цена при спазване на сроковете и условията на настоящия 

договор. 

  (2). Да получава при поискване информация за всички обстоятелства, свързани с  

изпълнението на този договор. 
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    Чл.8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

(1) Да осигури пълнотекстов online достъп до базата данни, обект на поръчката, на 

посочените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ IP адреси, спазвайки сроковете и уговорените условия. 

(2).  Да подава своевременно информация за настъпили промени в процеса на 

изпълнение на Договора. 

        (3).  Да оказва техническа помощ и консултации при ползването на БД. 

 (4). Да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ лицензионно споразумение от собственика на   

електронното съдържание Wolters Kluwer в оригинал и в превод на български език. 

 

VІ. СЪОБЩЕНИЯ 

 Чл.9.(1). Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този договор, 

са  валидни, ако са направени в писмена форма и са подписани от упълномощените 

представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(2).  За дата на съобщението се смята: 

- датата на предаването – при ръчно предаване на съобщението срещу подпис от 

страна на упълномощено лице; 

- датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата; 

- датата на приемането – при изпращане по факс. 

 

(3). Валидни адреси за приемане на съобщения, свързани с настоящия договор се 

смятат: 

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ- СОФИЯ 

ГР. СОФИЯ, БУЛ. „АКАД. ИВ. ЕВСТ. 

ГЕШОВ” №15 

 

 

 

VІІ. ОТГОВОРНОСТ ПРИ ЗАБАВА И НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. НЕУСТОЙКИ 

 Чл.10.(1). При забава на изпълнението 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 повече от 10% (десет процента) 

от стойността на неизпълнението, както и обезщетение за претърпените действителни вреди 

в случаите, когато те надхвърлят договорената неустойка. 

 (2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да внесе дължимата неустойка 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 сумата по чл.2, ал.(1).  

 Чл.11. Независимо от изплащането на неустойките, страните могат да искат 

обезщетение по общия ред за причинените им вреди, ако техният размер надвишава 

уговорената неустойка. 

 Чл.12. При виновна забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, продължила повече от половината от 

срока за изпълнение на съответното задължение, другата страна има право да развали 

договора едностранно без предизвестие. 

   Чл.13. В случай на спиране или ограничаване на online достъпа до базата данни, поради 

спиране издаването /поддържането/ на базата данни, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да 

уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за това обстоятелство веднага след узнаването му и да 

възстанови на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума, пропорционална на съотношението между периода, 



4 

 

през който достъпът до базата данни е спрян или ограничен от издателството й, и 

договорения период на достъп.  

 

VІІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл.14. Договорът може да се прекрати: 

 (1).Когато поради забавено изпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, изпълнението е 

станало безполезно за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

 (2). По взаимно съгласие между страните, изразено писмено. 

   (3). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора, ако в резултат на обстоятелства,   

възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения.   

 

                 

IХ. ДРУГИ УСЛОВИЯ 

 Чл.15. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, 

произтичащи от този договор.  

      Чл.16. Договорът не подлежи на изменение или допълнение, освен по изключение в  

случаите, предвидени в ЗОП. 

 Чл.17. За неуредените въпроси в настоящия договор се прилага действащото българско 

законодателство. 

 

Х.  ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

                      Чл.18.(1). Настоящият договор се състави и подписа в три еднообразни екземпляра на 

български език - два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

            (2). Неразделна част към настоящия договор са: 

  -  Списък - спецификация на източници OVID 2016   - Приложение № 1 

   -  Техническо предложение от офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – Приложение № 2 

   -   Ценово предложение от офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – Приложение № 3 

 

 При подписване на договора се представиха документите  изискващи се по  чл.101е, 

ал.2 от ЗОП. 

  

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ :                      ЗА  ИЗПЪЛНИТЕЛ : 

  ____________________________________   ________________________ 

АКАД. ПРОФ.Д-Р ВАНЬО МИТЕВ, ДМ, ДБН 

РЕКТОР 

 
Съгласували: 

 

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

       /проф. Кр.Маркова/ 

 

Юрисконсулт: 

             /Хр.Бешева/ 

 

Р-л отдел „ОП“: 

           /М.Генсузова/ 

 

Изготвил: 

  /Л. Живкова/  

 


