
ДОГОВОР

ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

/j4r fj к
Днес, ......... .V.\. 2018 г., в гр. София, между:

1. „Специализирани болници за рехабилитация -  Национален комплекс” ЕАД, със
седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Васил Левски” № 54, ЕИК 130344823, 
вписано в търговския регистър на Агенцията по вписванията, представлявано от 
Изпълнителния директор Плумелина Минева и гл. счетоводител Десислава Николаева, от 
една страна, наричано за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна, 
и
2. „ХЪБИС“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Свети 
Климент“ № 22, ет. 3, ЕИК 200095672 и ДДС номер BG200095672, вписано в Търговския 
регистър и регистър на ЮЛНЦ на Агенцията по вписванията, представлявано от Христо 
Атанасов Вучков, в качеството на управител, наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от 
друга страна,

(ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните“, а всеки от тях 
поотделно „Страна“);

на основание чл. 112 от Закона за обществените поръчки („ЗОИ“) и Рещение № РД-09-43- 
1/ 25.04.2018 г. на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за откриване на процедура на договаряне без 
предварително обявление за възлагане на обществена поръчка е предмет „Надграждане на 
софтуерна система „Система за съхранение и извличане на информация за пациенти и 
медицински персонал в база данни“ на „СБР-НК“ ЕАД”,

се сключи този договор при следните условия:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Член 1. Предмет
(1.1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да осъществи услуги по 
надграждане на специализиран софтуерен продукт „Система за съхранение и извличане на 
информация за пациенти и медицински персонал в база данни“ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
(„Система/та“), съгласно Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (Приложение № 
1), неразделна част от Договора срещу задължението на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да я приеме и да 
заплати договорената цена, съгласно условията посочени по-долу.
(1.2) Предметът на Договора включва изпълнението на следните дейности:
(1.2.1) Разработване на модул „Управление на резервации“;
(1.2.2) Разработване на модул „Управление на доставки“;
(1.2.3) Разработване на модул „Контрол обслужване“;
(1.2.4) Обучение на персонала на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
(1.2.5) Внедряване на изработените модули по т. 2.1. -  
станции във филиалите и Централен офис на Възложителя.

2.3 на 80 (осемдесет) работни



(1.3) Изпълнителят се задължава да изпълни дейностите по алинея (1.1) и алинея (1.2) в 
съответствие е изискванията на Техническата спецификация на Възложителя, която е 
неразделна част от настоящия Договор, в сроковете по настоящия Договор.

II. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Член 2. Цена
(2.1) За изпълнението на предмета на Договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обща цена в размер на 201 000 лева без ДДС (с думи: двеста и една 
хиляди лева) и 241 200 лева (с думи: двеста четиридесет и една хиляди и двеста лева) с 
включен ДДС.
(2.2) Посочената цена е крайна и включва всички разходи и възнаграждения на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на предмета на настоящия Договор, като но не само: 
разходите за труд, надграждане и внедряване на модулите в работните станции на 
Възложителя, обучение на персонала, както и други разходи, необходими или присъщи за 
изпълнение на предмета на настоящия Договор. Страните се съгласяват, че цената по 
алинея (2.1) се дължи за надграждането, внедряването и функционалността на модулите, 
представляващи един цялостен продукт, а не за отделни елементи или функционалности на 
системата.
(2.3) Поеочената в настоящия Договор цена е крайна и остава непроменена за срока на 
действието му.
(2.4) Последващи промени в конфигурацията, дизайна и функционалностите на модулите, 
непредвидени в Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, или налагащи се поради 
причини, които не могат да бъдат вменени във вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или се изпълняват 
по изрично искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, подлежат на отделно заплащане, съответно са 
предмет на отделен договор.

Член 3. Начин па плащане
(3.1) Плащанията се извършват в българеки лева, с платежно нареждане по следната 
банкова сметка, посочена от Изпълнителя:
БАНКА: „Обединена Българска Банка”
BIC: BGUBBSF
IBAN: BG06 UBBS 8002 1049 0561 20

Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено Възложителя за всички последващи промени 
на банковата му сметка в ерок до 5 (пет) дни считано от момента на промяната. В случай че 
Изпълнителят не уведоми Възложителя в този срок, счита се, че плащанията по посочената 
в настоящия член банкова сметка са надлежно извършени.
(3.2) Плашането на цената по алинея (2.1) по настояшия Договор се извършва, както следва:
(3.2.1) Възложителят заплаща авансово 50 % (петдесет процента) от цената по алинея (2.1) 
в срок до 15 (петнадесет) работни дни от подписване на настоящия Договор и предоставяне 
от Изпълнителя на Възложителя на фактура. Авансът се счита за усвоен след извършване 
на дейностите по надграждане на Сиетемата и осъшествена проверка на функционалността 
й без забележки, констатирано с подписването на Приемо-предавателния протокол по 
алинея (5.1.4).
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(3.2.2) Възложителят заплаща остатъчната сума от цената по алинея (2.1) в размер на 50 % 
(петдесет процента) в срок до 15 (петнадесет) работни дни след извършване на дейностите 
по надграждане на Системата и осъществена проверка на функционалността им, без 
забележки, констатирано с подписването на Приемо-предавателния протокол по алинея
(5.1.4) и след обучението на персонала на Възложителя за работа със Системата, 
констатирано с Протокола по т. (ii), алинея (3.4) по-долу.
(3.3) За дата на плащането, се счита датата на заверяване на банковата сметка на 
Изпълнителя със съответната дължима сума.
(3.4) Окончателното плащане по алинея (3.2.2) по-горе се извършва в срок до 15 
(петнадесет) работни дни след представяне на следните подписани документи кумулативно:
(i) Приемо-предавателен протокол за изпълнение на задълженията на Изпълнителя по 

надграждане на Системата, подписан от двете Страни или упълномощени от тях лица;
(ii) Протокол за извършено обучение на персонала, посочен от Възложителя за работа с 

новите модули на Системата;
(iii) Фактура, издадена от Изпълнителя и подписана от Възложителя или упълномощено 

от него лице, съдържаща всички законови реквизити;

III. СРОКОВЕ. МЯСТО И УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА 
Член 4. Срокове и място на доставка
(4.1) Договорът влиза в сила от датата на подписването му и е със срок на действие от 12 
(дванадесет) месеца
(4.2) Мястото на доставка и внедряване на Модулите е на 80 (осемдесет) работни станции 
във филиалите и Централен офис на Възложителя.

Член 5. Условия на доставка
(5.1) Доставка
(5.1.1) Изпълнителят се задължава да извърши надграждането на Системата на 
Възложителя със свои сили и средства и с технически характеристики и в състояние годно 
за провеждане на проверка на функционалността им и да ги внедри в системата на 
Възложителя в срока по алинея (4.1).
(5.1.2) В срока по алинея (4.1) Изпълнителят изготвя и предава на Възложителя отчет за 
извършената работа, в който описва резултатите от изпълнението на дейностите по 
поръчката. Отчетът се предава на Възложителя във вид и във формати съгласно 
изискванията на Възложителя.
(5.1.3.) След предаване на отчета по ал. 5.1.2. Възложителят преглежда представения отчет 
и съвместно с представители на Изпълнителя извършва проверка на функционалността на 
надградената система чрез провеждане на тестовете.
(5.1.4.) В случай, че след проведените тестове не се установят недостатъци и надграденият 
продукт функционира в съответствие с техническите изисквания и спецификации на 
Възложителя, Изпълнителят и Възложителят подписват Приемо-предавателен протокол за 
надградения софтуерен продукт.
(5.1.5) В случай, че при проведените тестове са констатирани недостатъци, неточности, 
пропуски, дефекти, несъответствия, проблеми във функционалността и други ггоибдеми.



Възложителят изготвя и предоставя на Изпълнителя констативен протокол с установените 
недостатъци и указва срок на Изпълнителя, в който те да бъдат отстранени.
(5.1.6) Изпълнителят се задължава да отстрани всички недостатъци, констатирани с 
протокола по ал. (5.1.5), в рамките на указания му от Възложителя срок. Ако след 
изпълнението на задълженията на Изпълнителя по настоящата точка. Възложителят отново 
констатира Недостатъци или каквито и да било проблеми свързани със модулите и 
функционирането им. Изпълнителят е длъжен да ги отстрани незабавно, при получаване на 
съобщение за това от страна на Възложителя. След отстраняването на всички констатирани 
Недостатъци, Страните подписват Приемо-предавателен протокол надградената „Система 
за съхранение и извличане на информация за пациенти и медицински персонал в база 
данни“.
(5.1.7) В случай, че Недостатъците са съществени и не бъдат отстранени до крайния срок за 
подписване на Приемо-предавателния протокол, посочен в алинея (4.1) или при пълно 
неизпълнение на задълженията на Изпълнителя да надгради системата на Възложителя в 
този срок. Възложителят има право да прекрати Договора, както и право да получи обратно 
всички платени авансово от Възложителя суми.

(5.2) Обучение на персонала
(5.2.1) За надградената Система и внедрените нови функционалности. Изпълнителят следва 
да извърши обучение на персонала на Възложителя.
(5.2.2) Начинът и времето за извършване на обучението, както и лицата, които следва да 
бъдат обучени се уточняват допълнително между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
Член 6. Права и задължения па Изпълнителя
(6.1) Изпълнителят се задължава:
(1) да надгради Системата на Възложителя и внедри новите модули в работните станции 

във филиалите и Централен офис на Възложителя, както еа опиеани в член 1 от този 
Договор, в съответствие с Техническата спецификация на Възложителя, в сроковете и 
при останалите условия на този Договор;

(И) да изпълни възложената му работа така, че тя да бъде напълно годна и функционална 
за предвиденото в този Договор предназначение;

(iii) да спазва указанията на Възложителя относно извършената работа;
(iv) да спазва режима на достъп и правилата за вътрешния ред и безопасност на работа в 

помещенията на Възложителя;
(v) да не разгласява информация за Възложителя и/или негови клиенти и/или други 

негови съконтрагенти, станала му известна при или по повод изпълнение на 
възложената му с този Договор работа;

(vi) да третира всяка получена информация като строго конфиденциална, съответно да не 
я разкрива пред трети лица;

(vii) при поискване от страна на Възложителя, да върне или унищожи за негова сметка 
всички документи, получени във връзка с извършената работа;

(viii) при изпълнение на възложената му с този Договор работа, да не нарушава авторските 
и другите сродни права на трети лица и да спазва всички разпоредби на дейстщ
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българско законодателство във връзка със защита на правата на интелектуална 
собственост на трети лица. Изпълнителят гарантира, че Софтуерните продукти, така 
както са доставени не накърняват никакви права на интелектуална собственост, 
притежавани от трети лица. Изцълнителят гарантира, че притежава всички 
необходими права на интелектуална собственост или за своя сметка ще осигури 
законосъобразно придобиване на всички права и други съгласия, необходими му за 
изпълнение на предмета на Договора;

(ix) да предостави на Възложителя пълна документация на български език на електронен 
и/или хартиен носител във връзка с надграждането на Системата и отчет за 
извършената работа, в който описва резултатите от изпълнението на дейностите по 
поръчката;

(x) да извърши обучение на персонала на Възложителя;

(6.2) Изпълнителят има право:
(i) при своевременно и точно изпълнение на задълженията си по настоящия Договор да 

получи уговорената цена, в сроковете и при условията на този Договор;
(ii) да изисква разяснения и информация от Възложителя във връзка с изпълнението на 

поетите задължения по настоящия Договор;
(iii) да получава необходимото съдействие от Възложителя при изпълнение на 

задълженията си по този Договор.

Член 7. Права и задължения на Възложителя
(7.1) Възложителят се задължава:
(i) да плати на Изпълнителя уговорената цена в сроковете и при условията на настоящия 

Договор;
(И) да окаже необходимото съдействие на Изпълнителя за изпълнение на възложената му 

работа, включително като предостави информация и достъп до данните, които 
Изпълнителят е изискал във връзка с изпълнение на задълженията си по настоящия 
Договор;

(iii) да предостави на Изпълнителя технически изправни устройства и всички други 
материални технически средства, необходими за надграждането на софтуерния 
продукт;

(iv) да осигурява необходимия достъп и условия на работа при посещение на Изпълнителя 
или негови служители във филиалите и Централен офис на Възложителя;

(7.2) Възложителят има право:
(i) във всеки момент от изпълнението на този Договор, да извършва проверка относно 

качеството, стадия на изпълнение, техническите спецификации и др. на Системата;
(ii) във всеки момент от изпълнението на този Договор да дава предложения за 

допълнения и изменения с цел оптимизация на Системата, без да изменя предмета на 
Договора;

(iii) да прави предложения във връзка с организацията на работния график, в случаите, в 
които за извършването на работата по настоящия Договор е необходимо участието на 
Възложителя или на негови служители.
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V. АВТОРСКИ ПРАВА
Член 8.
(8.1) В качеството си на притежател на авторските права върху Системата към датата на 
сключване на настоящия договор, Изпълнителят запазва авторските си права върху 
резултатите от договора.
(8.2) Възложителят получава изключителното право на ползване по смисъла на Закона за 
авторското право и сродните му права на резултатите от изпълнението на услугата.

VI. НЕУСТОЙКИ
Член 9.
(9.1) При забавено изпълнение на задължения по Договора от страна на Изпълнителя в 
нарушение на предвидените в този Договор срокове, същият заплаща на Възложителя 
неустойка в размер на 0,2 % (нула цяло и два процента) от сумата по алинея (2.1.) за всеки 
просрочен ден, но не повече от 5 % (пет процента) от общата цена на Договора по алинея 
(2.1.).

(9.2) При забава на Възложителя за изпълнение на задълженията му за плащане по 
Договора, същият заплаща на Изпълнителя неустойка в размер на 0,2 % (нула цяло и два 
процента) от дължимата сума за всеки просрочен ден, но не повече от 5 % (пет процента) от 
общата цена на Договора по алинея (2.1).
(9.3) При неизпълнение или лошо изпълнение от страна на Изпълнителя на задълженията 
му за обучение на персонала на Възложителя, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 2 
% (2 процента) от общата цена на Договора по алинея (2.1).
(9.4) Възложителят може да претендира обезщетение за нанесени вреди и пропуснати ползи 
по общия ред, независимо от начислените неустойки.
(9.5) Неустойките се заплащат незабавно, при поискване от Възложителя, по следната 
банкова сметка СБР НК ЕАД:
БАНКА: Интернешънъл Асет банк АД
BICCODE: IABGBGSF
IBAN: BG72IABG80741010673500

VII. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА 
Член 10.
(10.1) Настоящият Договор се прекратява в следните случаи:

(i) по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма;
(И) при изпълнение на всички, поети по силата на настоящия Договор, задължения 

на Страните;
(Ш) с изтичане на уговорения срок;
(iv) когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената 

поръчка -  предмет на Договора, извън правомощията на Възложителя, които той 
не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати -  с писмено 
уведомление от Възложителя, веднага след настъпване на обстоятелствата;
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(v) При настъпване на невиновна невъзможност за изпълнение непредвидено или 
непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването 
на Договора(„непреодолима сила“) продължила по-дълго от 7 дни;

(10.2) Възложителят може да прекрати Договора едностранно без предизвестие и с 
уведомление, изпратено до Изпълнителя при пълно неизпълнение на задълженията на 
Изпълнителя за обучение на персонала на Възложителя;
(10.3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл. 118, ал. 1 от ЗОП, без да 
дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на Договора 
вреди, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
(10.4) Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между 
Страните за извършените от страна иа Изпълнителя и одобрени от Възложителя дейности 
по изпълнение на Договора.
(10.5) Възложителят може да развали Договора по реда и при условията предвидени в него 
или в приложимото законодателство

Член 11.
Настоящият Договор може да бъде изменян или допълван от Страните при условията на 
чл. 116 от ЗОП.

VIII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА
Член 12.
(12.1) Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията си, когато 
невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила. Никоя от Страните не може 
да се позовава на непреодолима сила, ако е била в забава и не е информирала другата 
Страна за възникването на непреодолима сила.
(12.2) Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички разумни 
усилия и мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми 
писмено другата Страна незабавно при настъпване на непреодолимата сила.
(12.3) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира.
(12.4) Не може да се позовава на непреодолима сила онази Страна, чиято небрежност или 
умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнение на 
Договора.

IX. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ
Член 13.
(13.1) Страните се съгласяват да третират като конфиденциална информацията, получена 
при и по повод изпълнението на Договора, в съответствие с посоченото в чл. 6, ал. 6.1., т. v 
и т. vi.
(13.2) Никоя Страна няма право без предварителното писмено съгласие на другата да 
разкрива по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма конфиденциална информация, 
на когото и да е, освен пред своите служители и/или консултанти. Разкриването на 
конфиденциална информация пред такъв служител/консултант се осъществява само в 
необходимата степен и само за целите на изпълнението на Договора и след поемане на 
съответните задължения за конфиденциалност.



X. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Член 14.
За всички неуредени в настоящия Договор въпроси се прилага дейетващото българско 
законодателство.

Член 15.
(15.1) Упълномощени представители на Страните, които могат да приемат и правят 
изявления по изпълнението на настоящия Договор са:

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
Адрес за кореспонденция: гр. София, бул. „Васил Левски“ № 54

Тел.: 02/9889 505

Факс: 02/9876 121

e-mail: sbrnk@rehabilitation.bg

Лице за контакт: Божидар Желев

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
[Христо Вучков]
Телефон: [0888 781190]
Email: [office@hubisltd.com]

(15.2) Всички съобщения и уведомления, свързани с изпълнението на този Договор, следва 
да съдържат наименованието и номера на Договора, да бъдат в писмена форма за 
действителност.
(15.3) Страните ее задължават да се информират взаимно за веяка промяна на правния си 
статут, адресите си на управление, телефоните и лицата, които ги представляват.
(15.4) Официална кореспонденция между Страните се разменя на посочените в наетоящия 
Договор адрееи на управление, освен ако Страните не ее информират писмено за други 
свои адреси. При неуведомяване или несвоевременно уведомяване за промяна на адрес, 
кореспонденцията изпратена на адресите по наетоящия член 15 се считат за валидно 
изпратени и получени от другата Страна.
(15.5) Всички съобщения и уведомления ее изпращат по пощата с препоръчана пратка или 
по куриер. Писмените уведомления между Страните по настоящия Договор се считат за 
валидно изпратени по факс с автоматично генерирано еъобщение за получаване от адресата 
или по електронната поща на страните, подписани с електронен подпис.

Член 16.
Изпълнителят няма право да прехвърля своите права или задължения по настоящия 
Договор на трети лица, освен в случаите предвидени в ЗОП.

Член 17.
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(17.1) Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, ще бъдат 
разрешавани първо по извънсъдебен ред чрез преговори между двете Страни, като в случай 
на спор, всяка Страна може да изпрати на другата на посочените адреси за кореспонденция 
по-долу покана за преговори с посочване на дата, час и място за преговори.

(17.2) В случай на непостигане на договореност по реда на предходната алинея, всички 
спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, включително споровете, 
отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване ще 
бъдат отнасяни за разглеждане и рещаване от компетентния съд на Република България по 
реда на ГПК.

Член 18.
Нищожността на някоя от клаузите по Договора или на допълнително уговорени условия не 
води до нищожност на друга клауза или на Договора като цяло.

Член 19
При подписването на настоящия Договор се представиха следните документи:
1. Свидетелства за съдимост па лицата, посочени в чл. 54, ал. 2 от ЗОП;
2. Удостоверение за наличието или липсата на задъллсения, издадено от НАП или друг 
компетентен орган;
3. Удостоверение за наличието или липсата на задъло1сения за МДТ, издадено от 
общината по седалище на възложителя или на участника;
4. Удостоверение за липса на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП, издадено от 
Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“;
5. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП за лицата, 
посочени в чл. 54, ал. 2 от ЗОП;

Неразделна част от настоящия Договор са следните приложения:
1. Прилолсение № 1 -  Техническа спецификация на Възложителя;

Настоящият Договор се подп|[са в 2 (два) еднообразни екземпляра -  по един за всяка от 
Страните. ^

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

ова Минева 
ектор

Христо Атанасов Вучков 
Управител
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