
Приложение № 1

ОФЕРТА

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Глава 8 “a” с
предмет:

“ Извършване на физическа охрана на болничния комплекс, охрана чрез
видеонаблюдение и исгнално-изведстителна техника на основната болнична сграда и
подстъпите към нея  и охрана на инкасовата  дейност на СБПФЗДПЛР”Цар Фердинанд
І”ЕООД с.Искрец за период от 18 месеца.“

1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА УЧАСТНИКА
Настоящото предложение е подадено от
…………………………………………………………………………………………
/наименование на фирмата/
седалище и адрес на регистрация .......................................................................
ЕИК.................................................................
и подписано от
. …………………………………………………………………………………………
/трите имена и ЕГН/
в качеството му на
.…………………………………………………………………………………………
/длъжност/

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Заявяваме, че желаем да участваме в процедура за възлагане на обществена поръчка по
реда на глава 8 “а” с предмет “ Извършване на физическа охрана на болничния
комплекс, охрана чрез видеонаблюдение  на основната болнична сграда и подстъпите
към нея  и охрана на инкасовата  дейност на СБПФЗДПЛР”Цар Фердинанд І”ЕООД
с.Искрец за период от 18 месеца.“при условията, обявени в документацията и приети от
нас.

Условията и поетите задължения в настоящата оферта са валидни за срок от
…………………………. дни, считано от крайния срок за представяне на офертите.

Подаването на настоящата оферта удостоверява безусловното приемане на
всички изисквания и задължения, поставени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в провежданата
процедура.

Заявяваме, че с подаването на настоящата оферта приемаме всички условия от
предложения към документацията проект на договор. В случай, че бъдем определени за
изпълнител, ние ще представим всички документи, необходими за подписване на
договор в посочения от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок.

Дата:…………………год. име, подпис  и печат:………………



Приложение № 2

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ

1. Наименование на участника …………………………………………....................

2. Координати:

2.1. Адрес:………………………………...................…............…………………..........

2.2. Телефон…………………………..........................................................................

2.3. Факс: ……………………………….....................................................................

2.4. Е-mail: ……………………………….........................................................................

2.5.ЕИК .........................................................................................................

3.. Лице, официално представляващо участника в процедурата:
..................................................................…………………………………………............

(трите имена и длъжност )

4. Лице за контакти.……….……………………………………………………............
(трите имена)

…………………….……….…………………………………………….………..................
(длъжност)

Телефон/факс/е-mail:
………………….….……………………………...................…….

5. Обслужваща банка………………………………………….............…………….…...
(наименование на обслужващата банка)

………………………………………………………………………………………………
……

(IBAN сметка, BIC код на банката)
6. Титуляр на сметката:…..………………..........…….……………………………...

Дата.......................год. Декларатор: .................................
име и подпис



Приложение № 3

ДЕКЛАРАЦИЯ

за  отсъствие  на обстоятелствата  по чл. 47 ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2 и т.2а от ЗОП

Подписаният...............................................................................................................................,
ЕГН ...............................  л.карта №…………………..…., издадена на .................….....……
от………………………, с адрес: ...............................................................................................

В качеството си на ......................................................................................
(управител /съдружник/, член на упра вителен или контролен орган, временно
изпълняващ такава длъжност, прокурист или търговски пълномощник, друго)

на........................................................................................ ЕИК ....................................
(посочва се името на фирмата)

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
1. Не съм осъден/а с влязла в сила присъда за/реабилитиран съм:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система,
включително изпиране на пари, по чл. 253-260 от Наказателния кодекс

б) подкуп по чл. 301-307 от Наказателния кодекс
в) участие в организирана  престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния

кодекс
г) престъпление против собствеността по чл. 194-217 от Наказателния  кодекс
д) престъпление против стопанството по чл. 219-252 от Наказателния  кодекс

2. Не съм лишен/а от правото да упражнявам определена професия  или дейност
съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението:
2а. Не съм виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка,
доказано от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с влязло в сила съдебно решение;

При промени в декларираните обстоятелства се задължавам да уведомя
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ незабавно при настъпването им.

При подписване на договора за обществена поръчка ще представя  документи от
съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на горните обстоятелства .
Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от
Наказателния кодекс.

…………………….. г. ДЕКЛАРАТОР............................
гр. ………………………. / подпис, печат/

* Декларацията се представя от:

1. при събирателно дружество- за лицата по чл. 84, ал.1 и чл. 89, ал.1 от Търговския закон;
2. при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;
3. при дружество с ограничена отговорност- за лицата по чл. 141, ал.2 от Търговския закон, а при еднолично
дружество с ограничена отговорност- за лицата по чл.147, ал.1 от Търговския закон;
4. при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване
- за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;
5. при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;
6. при едноличен търговец- за физическото лице - търговец;
7. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица- за лицата, които представляват кандидата или
участника;
8. в случаите по т. 1 - 7 - и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един
прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на
Република България, съответно територията на държавата, в която се провежда процедурата при възложител по чл.
7, т. 2 от ЗОП.



Приложение № 4

ДЕКЛАРАЦИЯ
за  отсъствие  на  обстоятелствата  по  чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3 и ал. 2, т. 1, 3, т. 4 и т.5

от ЗОП

Подписаният...............................................................................................................................,
ЕГН ...............................  л.карта №…………………..…., издадена на .................….....……
от………………………, с адрес: ...............................................................................................
В качеството си на ......................................................................................

(управител /съдружник/, член на упра вителен или контролен орган, временно
изпълняващ такава длъжност, прокурист или търговски пълномощник, друго)

на........................................................................................ ЕИК ....................................
(посочва се името на фирмата)

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Участникът, когото представлявам:
а) не е обявен в несъстоятелност
б) не е в производство по ликвидация  или в подобна процедура съгласно

националните закони и подзаконови актове
в) не е в открито производство по  несъстоятелност, както и не е сключило извън

съдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон и, а
в случай , че кандидатът или участникът е чуждестранно лице- не се намира в подобна
процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително  когато
неговата дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът или участникът е
преустановил дейността си.

г) няма парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл.
162, ал. 2 т.1 от Данъчно-осигурителния  процесуален кодекс към държавата и към
община, установени с  влязъл в сила акт на компетентен орган, за който не е допуснато
разсрочване или отсрочване на задълженията, или задължения за данъци и вноски за
социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която участникът
е установен.

д) няма наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно
пребиваващи чужденци през последните 5 години.

е) не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл.313 от
Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на
обществени поръчки;

При промени в декларираните обстоятелства се задължавам да уведомя
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ незабавно при настъпването им.

Известно ми е, че при деклариране на неверни обстоятелства нося отговорност
по чл. 313 от Наказателния кодекс.

…………………….. г. ДЕКЛАРАТОР..................................
гр. ………………………. / подпис, печат/

* Декларацията се представя от:
1. при събирателно дружество- за лицата по чл. 84, ал.1 и чл. 89, ал.1 от Търговския закон;
2. при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;
3. при дружество с ограничена отговорност- за лицата по чл. 141, ал.2 от Търговския закон, а при еднолично
дружество с ограничена отговорност- за лицата по чл.147, ал.1 от Търговския закон;
4. при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване
- за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;
5. при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;
6. при едноличен търговец- за физическото лице - търговец;



7. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица- за лицата, които представляват кандидата или
участника;
8. в случаите по т. 1 - 7 - и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един
прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на
Република България, съответно територията на държавата, в която се провежда процедурата при възложител по чл.
7, т. 2 от ЗОП.
7. в случаите по т. 1 - 6 - и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един
прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията
на Република България.



Приложение № 5

ДЕКЛАРАЦИЯ
за  отсъствие  на  обстоятелствата  по  чл. 47, ал. 5 от ЗОП

Подписаният...............................................................................................................................,
ЕГН ...............................  л.карта №…………………..…., издадена на .................….....……
от………………………, с адрес: ...............................................................................................

В качеството си на ......................................................................................
(управител /съдружник/, член на упра вителен или контролен орган, временно
изпълняващ такава длъжност, прокурист или търговски пълномощник, друго)

на........................................................................................ ЕИК ....................................
(посочва се името на фирмата)

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1 не съм свързано лице с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или със служители на ръководна  длъжност
в неговата организация;
2.  не съм сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и
установяване на конфликт на интереси.

Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства писмено да
уведомя ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички промени в процеса на провеждане на обявената
процедура за възлагане на обществена поръчка

Известно ми е, че при деклариране на неверни обстоятелства нося отговорност
по чл. 313 от Наказателния кодекс.

…………………….. г. ДЕКЛАРАТОР.....................................
гр. ………………………. / подпис, печат/



Приложение № 6

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за запознаване с обекта

Долуподписаният /-ната/
………………………………………………………………., с лична карта №
………………………………….., издаден на …………………… от
МВР………………………………., с ЕГН ……………………………………, в
качеството ми на………………………………………..(посочете длъжността)
на…………............... (посочете фирмата на участника) - участник в процедура за
възлагане на обществена поръчка за услуга по реда на Глава 8 “а” от ЗОП, с
предмет: “ Извършване на физическа охрана на болничния комплекс, охрана чрез
видеонаблюдение и сигнално-известителна техника на основната болнична сграда и
подстъпите към нея  и охрана на инкасовата  дейност на СБПФЗДПЛР”Цар Фердинанд
І”ЕООД с.Искрец за период от 18 месеца.“

Д Е К Л А Р И Р А М:

Посетих и извърших пълен оглед на място на обект на поръчката и съм запознат
с всички условия, които биха повлияли върху цената на внесеното от мен предложение.

Дата на извършения оглед .............................год.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от НК за посочване на неверни данни.

Дата.......................год. Декларатор: ................................
име и подпис



Приложение № 7

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за приемане условията на проекто-договора

Подписаният................................................................................................................................
.......... (име, презиме, фамилия)
ЕГН:  ................................................................, л.к.
№.....................................................................,
издадена:.............................................................от......................................................................
гр......................................................................................на.........................................................
...........................адрес.................................................................., в качеството си на
.........................................

ОТНОСНО: Участие в процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга по реда
на Глава 8 “а” от ЗОП, с предмет: “ Извършване на физическа охрана на болничния
комплекс, охрана чрез видеонаблюдение и сигнално-известителна техника на
основната болнична сграда и подстъпите към нея  и охрана на инкасовата  дейност на
СБПФЗДПЛР”Цар Фердинанд І”ЕООД с.Искрец за период от 18 месеца.“

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1.  Запознат съм и приемам всички условия на проекто-договора, неразделна част от
настоящата документация;

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни
данни.

Дата .......................год. Декларатор: ................................
име и подпис



Приложение № 8

Д Е К Л А Р А Ц И Я
по  чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП

Долуподписаният……………………………………………………………………………
Адрес:………………………………………………………………………...……...…………
………………………………………………….....................…….….......................................
лична карта №……………......................…………….., изд. от……………….…………...,
на ……………………………….…... ЕГН …………….....................…….............………….,
в качеството ми на.......................................... на
..............................................................(посочете наименованието на кандидата),
декларирам, че през последните три години ...................
...................................................................... (посочете наименованието на участника) е:

1.Сключил следните договори с предмет, аналогичен на предмета на настоящата
поръчка :

№ Дата на сключване и срок на
действие на договора

Стойност на
договора

Контрагент
(наименование, адрес и

телефон)

1.
2.
….

2. Представляваният от мен участник разполага със следните транспортни средства и
следното техническо оборудване за изпълнение на поръчката:

№ Транспортни средства Техническо оборудване

(описва се вида)

1.

2.

....

3. Справка-декларация за персонала на участника към датата на обявяване на
процедурата и отговорни за изпълнение на поръчката

№ Име, презиме, фамилия ЕГН Образование Опит в извършване
на охранителна

дейност
1.
2.
3.
.....

Дата: ……..…… .                         Декларатор:………………………..
/подпис, печат/



Приложение № 9

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Настоящото предложение е подадено от
…………………………………………………………………………………………
/наименование на участинка /
и подписано от
. …………………………………………………………………………………………
/трите имена и ЕГН/
в качеството му на
. …………………………………………………………………………………………
/длъжност/

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Желаем да участваме в обявената  от Вас процедура по реда на Глава 8 “а” от ЗОП с
предмет: ““ Извършване на физическа охрана на болничния комплекс, охрана чрез
видеонаблюдение и сигнално-известителна техника на основната болнична сграда и
подстъпите към нея  и охрана на инкасовата  дейност на СБПФЗДПЛР”Цар Фердинанд
І”ЕООД с.Искрец за период от 18 месеца.“ като приемаме всички условия за участие в
нея. Предлагаме да организираме и изпълним поръчката съгласно документацията за
участие при следните условия :
..............................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

( прави се кратко описание на дейността на участника, техническо оборудване,
човешки ресурс и възможностите за осигуряване качеството на предмета на
поръчката, включително кратко описание на наличната  система за инструктаж,
помощ и контрол на охранителите и др. относими )

Ще изпълняваме качествено и добросъвестно охраната на обектите, предмет на
обществената поръчка, от противоправни посегателства, спазвайки нормативните
изисквания за дейността.

Предлагаме следното за подобряване на качеството на услугата, предмет на
обществената поръчка и за реакция при екстремни ситуации (в случай, че има такива )
.………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………...

До подписването на официален договор, тази оферта, наред с известието от
Ваша страна за възлагане на договор ще формират обвързващо споразумение между
двете страни.

Към настоящото прилагаме:
1. Концепция на участника и платформа за осъществяване на охранителната

дейност, който включва План за охрана на обекта :
 особености на обекта
 организация на охраната /постове, маршрути, смени, комуникации/
 брой охранители – съобразен с изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за

работно време, минимален брой охранители на смяна и в съответствие с
изискванията на трудовото законодателство.

Дата:………………год. Подпис и печат:…………………..



Приложение № 10
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Настоящото предложение е подадено от
…………………………………………………………………………………………
/наименование на участника /
и подписано от
. …………………………………………………………………………………………
/трите имена и ЕГН/
в качеството му на
. …………………………………………………………………………………………
/длъжност/

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Имаме удоволствието да Ви предложим нашето ценово предложение за
изпълнение  предмета  на обявената обществена поръчка, както следва:

1. Месечна цена за охрана на обектите е в размер на ...................................... лв.
без ДДС или ....................................................... с ДДС. Общата стойност на договора за
18 /осемнадесет/месеца е в размер на ...................................... лв. без ДДС или
....................................................... с ДДС

Ценовото ни предложение е формирано по следния начин:

1. Месечна издръжка на един охранител:

 Заплата ……………………… лева

 осигурителни плащания ……………………… лева

 други ……………………… лева

Общо: ……………………… лева

Общо месечни разходи за един охранител: ………………, словом

/…………………………………..…………………. / лева:

2. Месечна стойност на охраната:

 общ брой на охранителите ……………….. човека

 месечна издръжка на един охранител …………………………… лева без

ДДС

 разходи за контрол и реагиране …………………………/словом

……………………………………./ лева

 печалба ………………… /словом ……………………………./ лева

 обща месечна стойност на услугата за обекта ………………………… /

словом ………………………………………………./ лева без ДДС.

Дата ………….. г. Име, подпис и печат:.....................................



Приложение № 13
Проект!

ДОГОВОР
ЗА   ВЪЗЛАГАНЕ НА   ФИЗИЧЕСКА  ОХРАНА НА БОЛНИЧНИЯ

КОМПЛЕКС,ОХРАНА ЧРЕЗ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ И СИГНАЛНО-
ИЗВЕСТИТЕЛНА ТЕХНИКА  НА ОСНОВНАТА БОЛНИЧНА СГРАДА И
ПОДСТЪПИТЕ КЪМ НЕЯ  И ОХРАНА НА ИНКАСОВАТА ДЕЙНОСТ  НА

СБПФЗДПЛР”ЦАР ФЕРДИНАНД  І” ЕООД,С.ИСКРЕЦ
сключен по реда на чл. 101 е  на Глава осма „а” от Закона за обществени поръчки

Днес  …………………………./две хиляди и четиринадесета/г. в с. Искрец,
Софийска област, на основание чл.101 е , ал.1 от ЗОП се сключи настоящият договор
при условията на чл.101 е на Глава осма „а”  от Закона за  обществени поръчки , между:
Специализирана болница по пневмофтизиатрични заболявания за долекуване,
продължително лечение и рехабилитация “ Цар Фердинанд І “ ЕООД п.к. 2290
с.Искрец обл. Софийска тел. 07163- 2571,Факс 07163-2572, e-mail:
:tzarferdinand@abv.bg, интернет-страница: www.sanatorium-iskrec.com, ЕИК  000770111,
представлявана от Людмила Тодорова - Управител, наричана за краткост
ВЪЗЛОЖИТЕЛ , от една страна
и
2. …………………….................……………………………… със седалище и адрес на
управление……………………………………………………………ЕИК представлявано
от……………….……………………………………………………….….…., определен за
изпълнител след проведена процедура за възлагане на обществената поръчка по реда на
Глава 8 “а”, наричано по-долу за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ", от друга страна, като

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1.(1). 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да
извършва физическа охрана на болничния комплекс, охрана чрез видеонаблюдение и
сигнално-известителна техника на основната болнична сграда и подстъпите към нея  и
охрана на инкасовата  дейност на СБПФЗДПЛР”Цар Фердинанд І”ЕООД с.Искрец при
условията и по реда, подробно описани в Техническото задание (Приложение № 1 към
договора), Техническото предложение (Приложение № 2 към договора )  и Ценовото
предложение ( Приложение № 3 към договора), които са неразделна част от настоящия
договор и съгласно уговореното по-долу, както и съгласно двустранно утвърдена план-
схема.

(2) Неразделна часто от настоящия договор са Приложение 1 - Техническото
задание,, Приложение 2 - Техническото предложение и Приложение 3 -Ценово
предложение.

II. СРОК НА ДОГОВОРА
Чл. 2. Договорът влиза в сила от датата на подписването му.
Чл. 3. Договорът се сключва за срок от 18 (осемнадесет) месеца.

III. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 4. (1) Цената по този договор е на месечна стойност ................ лв. без ДДС,
представляващи .................. лв. с ДДС  или обща цена за срока на договора в размер на
...........................лв. без ДДС или....................................лв. с ДДС.

http://www.sanatorium-iskrec.com/


(2) Цената по алинея 1 е окончателна.
(3) Обявената обща стойност на договора в алинея първа от настоящия член,

включва всички разходи за изпълнението на поръчката – възнаграждение, осигуровки
на персонала, стойност на консумативите, транспорт, контрол за качество и т.н.

(3) За извършените през всеки месец услуги ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ издава и
представя оригинална фактура за стойността в срок до 15 дни от изтичане на
съответния месечен период.

(4) Плащането на дължимата сума за извършените през предходен месец услуги
по чл.1 се извършва по банков път срещу представена оригинална фактура в срок до
....... работни дни от датата на подписването й по реда на горната алинея. Банковите
реквизити на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са:

Банка: „...............................................;
BIC: ...................................... .............;
IBAN: .................................................;
Чл. 5 (1) Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3% /три

процента/ от посочената в чл. 4, ал.1  обща стойност без ДДС.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в

процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за
решаване от компетентен съд.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл. 6.(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва посочените в Раздел I

дейности по осъществяване на  цялостната физическа  охрана на болничния комплекс,
охрана чрез видеонаблюдение и сигнално-известителна техника на основната
болнична сграда и подстъпите към нея и инкасовата дейност на Болницата в
съответствие с изискванията и условията, посочени в техническото задание
/Приложение № 1/, със свой персонал и технически средства, като качеството на
услугата да отговаря на професионалните изисквания за този вид дейност.

(2) В 14 –дневен срок от сключване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предлага за
одобрение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ план за охрана на обектите, съгласно изискванията на
чл.24 от ЗЧОД и съобразен с условията на поръчката, който включва организация на
охраната (постове с денонощен режим на работа, маршрути, смени, комуникации и др.)
с предложение за най-бързо и ефективно реагиране в екстремни ситуации/природни
бедствия, терористични актове, тежки производствени аварии и др.

Чл. 7. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава  да охранява денонощно портала на
Болницата и  да осъществява пропусквателния режим в двора й.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва проверка на личността и
багажа на влизащите и излизащи лица и автомобили, като охранителят на портала води
дневник и вписва часа на влизане и излизане на лица и автомобили в двора на
лечебното заведение.

(3) .ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава  да поддържа постоянна телефонна връзка с
управлението на болницата, дежурния лекар и останалите лица от персонала, с
останалите охранители в района, с РПУ-гр.Своге,както и с управлението на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(4) .ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осъществява задължителен обход на
охранявания район по съгласуван с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ график и маршрут, като отбелязва
в нарочна тетрадка резултатите от обходите.

(5) .ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да информира незабавно управлението си и
органите на РПУ-гр.Своге за инцидент и при възможност да  вземе писмени показания
от свидетелите и / или нарушителите.

Чл. 15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да включва и изключва  монтираните
СОТ-системи в Централната болнична сграда и болничните складове  ,както и да



извършва денонощно наблюдение  на обекта чрез изградената система за
видеонаблюдение.

Чл. 16. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва при заявка  от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ охрана на длъжностното лице, осъществяващо инкасовата дейност на
болницата , както и  охрана на  пари и др. ценности.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава по време на инкасовата охрана при
необходимост да осъществи  телефонна връзка с управлението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и
МВР.

Чл. 17. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осъществява персонална охрана на
ВИП гости на болницата по предварително обявена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ програма.

Чл. 18. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предпаза от пожар охраняваните
обекти,като при откриване на такъв или при опасност да информира ППО и
предприеме всички мерки за овладяване на ситуацията.

Чл. 19. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен  да застрахова  охранителите  за срока на
действие на договора.

Чл. 20. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не разпространява служебна и
вътрешна информация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, станала му известна при или по повод
изпълнение предмета на договора, както и да не разгласява организацията, схемата и
функционирането на физическата и техническата охрана.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при отнемане на Лиценза за извършване на
частна охранителна дейност незабавно да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ за този факт.
Уведомяване трябва да се направи в случаите на промяна в правния статус на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и при всички  други обстоятелства, които могат да засегнат
изпълнението на този договор.

Чл. 21. За изпълнението на услугите по Раздел I, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се
задължава да осигури и поддържа постоянен персонал от обучени охранители.

Чл. 22. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следи за целостта и евентуални посегателства на
охраняваните обекти.

Чл. 23. (1) При констатирани посегателства ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ незабавно
уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или определеното за целта длъжностно лице, а в
зависимост от вида посегателство - и органите на МВР.

(2) При пожар, наводнение или друго бедствие или авария ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
уведомява незабавно и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ,и съответните компетентни органи – пожарна
полиция и т.н.

(3) При настъпване на някое от събитията, посочени в ал.1 и ал.2 се подписват
двустранни протоколи за констатиране на обстоятелствата в срок Протоколи по
предходната алинея или споразумения към тях се подписват и при последващо
възникване на конкретна необходимост - в срок до три дни след това.

(4) За повишаване на сигурността на обекта ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен
незабавно писмено да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за установени от компетентните
органи слабости в сигурността на обекта и да направи мотивирани текущи
предложения, целящи ефективното и бързо преодоляване на тези слабости.

Чл. 24. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при поемане на охраната на обектите
да осигури еднотипно униформено облекло и бадж на охранителите  в 14 - дневен срок
от  подписване  на договора .

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да поддържа професионалната и специална
подготовка на охранителите си, като отговаря за постоянната психофизическа и
професионална годност на лицата, осъществяващи непосредствената охранителна
дейност.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да води следните прономеровани и
прошнуровани дневници:

а/ дневник за отразяване на сдаването и приемането на дежурството.



б/ дневник за отразяване на извършените проверки от страна на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

в/ дневник за отразяване на извършените проверки от страна на органите на
МВР.

д/ дневник за всяка друга документация, която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е възложил за
изготвяне и съхранение, имаща отношение към охраната и сигурността на обекта.

Чл. 25. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да изисква от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
необходимото съдействие за точното и качествено изпълнение на договора.

Чл. 26. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи договореното възнаграждение в
срок и размер съгласно Раздел III от този договор.

Чл. 27.(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да упражнява контрол за качество на
извършваната услуга.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осъществява прецизен подбор на
охранителите в обектите и да отговаря за тяхната подготовка, обучение и лицензиране;

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да контролира пряко дейността на
охранителите в охраняваните обекти;

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва в срок до 30 дни персонални
промени в охраната на обекта, в случай на писмено мотивирано искане от страна на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да съобразява дейността си със забележките и
препоръките на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, свързани с изпълнението на задълженията му по този
договор.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 28. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да осигури на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ достъп
до помещенията и да му оказва необходимото съдействие за изпълнение на
задълженията.

Чл. 29. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати уговореното в Раздел III
възнаграждение.

Чл. 30. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да иска изпълнение на възложената
работа качествено и в срока съгласно договореното.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ постоянна
периодична и текуща информация за състоянието на охраняваните обекти и писмена
такава за всеки инцидент.

Чл. 31. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ информира по подходящ начин
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за всички съществени промени в обстановката на охраняваните
обекти, имащи отношение към сигурността им.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава чрез свой надлежно упълномощен
представител да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цялостна информация относно
охраняваните обекти, включително да го снабди с картен материал на охранявания
район.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да предостави пълен достъп на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до всички пунктове на охраняваните обекти.

4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да извърши инструкция на личния си състав и
персонала за начините на осъществяване на връзка с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и неговите
служители.

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми своевременно ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при
всяка промяна, свързана с режима на охрана;



(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава в подходящ срок преди изпълнението да
подава информация до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при предстояща охрана на ВИП лица и
инкасова дейност.

Чл. 32. Ако в резултат на посегателства бъдат причинени имуществени вреди на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, той е длъжен да уведоми, по надлежния ред, териториалното
поделение на МВР, за предприемане на съответните процесуални действия.

VI. ОТГОВОРНОСТИ

Чл. 33 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи 100 % имуществена отговорност при щети и
материални загуби за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, причинени в резултат на виновно и
недобросъвестно изпълнение на поетите в договора задължения.

(2) При нанасяне на материални щети и загуби за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ вследствие
неизпълнение на поетите с договора задължения, същите се установяват с констативен
протокол, подписан от представители на страните по договора. При отказ от страна на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да подпише констативния протокол, вредите се заплащат само въз
основа на констатациите, определени от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в
протокола. В тези случаи ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да възстанови вредите до
пазарната стойност на вещите, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да бъде обезщетен от
представената застрахователна полица и/или гаранция за изпълнение – до размера на
вредите.

(3) Констативният протокол по предходната алинея се подписва най-късно в
еднодневен срок от установяване на възникналата щета, като в същия срок страните
отразяват всички обстоятелства по кражбата, вида и стойността на откраднатите вещи,
неизпълнението на задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и срока за изплащане на щетата.
Този протокол е окончателен.

Чл. 34 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отговаря за имуществени вреди, вследствие на
кражба в охраняваните обекти на лични вещи на служителите и посетителите.

Чл. 35. При забавено плащане от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ след срока по чл. 4,
ал. 4, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право  на неустойка в размер на 0,2% на ден от забавената
сума, но не повече от 10% от същата .

Чл. 36 (1) В случаите на частично или пълно неизпълнение на задълженията по
договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ той дължи неустойка в размер на 15%
/петнадесет процента/ върху сумата по чл.4, ал.3 от настоящия договор.
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ констатира  частичното или пълно изпълнение с протокол изготвен
и подписан от комисия, назначена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) При прекратяване на договора извън случаите по чл. 40 /включително
самоволно напускане на обекта/ от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи
неустойка в размер на 15 /петнадесет/ процента от общата стойност на договора,
посочена в чл.4, ал.1.

Чл. 37. При виновно причинени вреди на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от служители на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, за които са подписани съответни протоколи по договора,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ама право да прихване размера на вредите от гаранцията за
изпълнение. Ако вредите са на по-голяма стойност, за разликата ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
може да предяви претенцията си по съдебен ред, освен ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ги
заплати в едномесечен срок от установяването им.

Чл. 38. Страните не отговарят за неизпълнението на задълженията си по
настоящия договор, ако то се дължи на непреодолима сила.

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА



Чл. 39 (1) Договорът се прекратява:
1. с изтичане на срока  на договора
2. по взаимно съгласие между страните, изразено писмено;
3. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената

работа.
(2) При неизпълнение на някое от задълженията от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно с едномесечно писмено
предизвестие, като задържа гаранцията за изпълнение. Освен гаранцията за
изпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да претендира обезщетение за претърпени вреди
и пропуснати ползи по съдебен път.

Чл. 40. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора, ако в резултат на
обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите
задължения.

VIII. ОБЩИ УСЛОВИЯ
Чл. 41. Всички действия, направени по повод изпълнението на този договор са в

писмена форма, изпратени до ответната страна по начин, който доказва получаването
им /факс, препоръчана поща и т.н./.

Чл. 42. Всички спорове по тълкуването и/ или изпълнението на договора ще се
решават с преговори. При непостигане на съгласие, спорът ще бъде отнесен за
решаване по съдебен ред.

Чл. 43. За всички неуредени в този договор въпроси се прилагат разпоредбите
на Търговския закон, Закона за задълженията и договорите и другите приложими
норми на българското законодателство.

Договорът се изготви и подписа в два еднакви екземпляра - по един за всяка от
страните.

Неразделна част от договора са: техническото задание, ценово и техническо
предложения.

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

..................................... …………………………..
(Людмила Тодорова)
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