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ДОГОВОР

пОргаиизираие и провезедане на обучения по ключов^ компетентност „Общуване на чуязди
езици“ на служителите на „С|>Р-НК“ ЕАД”

Днес,.... година, в гр. София, между:

„Специализирани болници за рехабилитация -  Национален комплекс” ЕАД,
със седалище и адрес на упрааление: гр. София 1142, район Средец, бул. „Васил Левски“ № 54, ЕИК: 130344823 и 
номер по ЗДДС BG130344823, e-mail: sbmk@rehabilitation.bg. представлявано от Плумелина Димитрова Мичева, в 
качеството на изпълнителен директор и Десислава Николаева, в качеството на главен счетоводител, наричано за 
краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна, и

„БКБ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, район Триадица, ж.к. Иван Вазов, ул. ,J1. 
Кгщавелов“, бл. 62, вх. България, ап. 19, ЕИК 203017708 и номер по ЗДДС BG203017708, e-mail: 
scientiabkb@gmail.com. представляван/а/о от Янко Иванов Здравков, в качеството на управител, наричано за краткост 
ИЗПЪЛНИТЕЛ, От друга страна,

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

на основание чл. 112, ал. 1 от Закона за обществените поръчки („ЗОП“) и Рещение № РД-09-19-3 от 21.03.2019 г. на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за Огфеделяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществена поръчка с предмет: „Организиране и провеждане на 
обучения по ключова компетейтност „Общуване на чужди езици“ на служителите на „СБР-НК“ ЕАД“,

се сключи този ДогОВор (,Догоиора/Договорът“) за следното:

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ Възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да предоставя, срещу възнаграждение и при условията 
на този Договор, следните услуги: организиране и провеждане на обучение по ключова компетентност 2 „Общуване 
на чужди езици“ в изпълнение на Договор BG05M90P001-1.021-0418 за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020“.
Чл.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задъюкава да предоставя Услугите в съответствие с Техническата спецификация. 
Техническото щ>едпожение и Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, и чрез лицата, посочени в Списък на 
персонала, който ще изпълнява поръчката, съставляващи съответно Приложения №№1, 2, 3 и 4 към този Договор 
(„Приложенията“) и Представляващи неразделНа част от него.
Чл.З. В срок до 3 (три) дНи оТ датата на сключване на Договора, но най-късно преди започване на неговото изпълнение, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, 
посочени в офертата la  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всякакви промени в 
предоставената информация в хода на изпълнението на Договора в срок до 3 (три) дни от настъпване на съответното 
обстоятелство.
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СРОК НА ДОГОВОРА. СРОК И  МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ.

Чл.4. Договорът влиза в сила От датата на извеждането му в деловодната система на Възложителя, след подписването 
му от страните и е със срок на действие до 30.06.2019 г.
Чл.5. Срокът за изпълнение на услугите, предмет на поръчката е 80 (осемдесет) календарни дни.
Чл.6. NtacTOTO на изпълнение ва Договора е територията на Централния офис и филиалите на Възложителя.

ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩ АНЕ.

Чл.7. (1) За предоставянето на Услугите, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да плати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обща цена в 
размер на 280 000 (двеста и осемдесет хиляди) лева без ДДС и 336 000 (триста тридесет и шест хиляди) лева с ДДС 
(наричана по-нататьк „Цената“ или „Стойността на Договора“), включваща обучение на 400 на брой обучаващи се 
лица при единична цена за изпълнение на услугата от 700 (седемстотин) лева без ДДС и 840 (осемстотин и 
чепфидесет) лева с ДДС за едНа обучаващо се лице
(2) В Цената по ал. 1 са включени всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на Услугите, включително и 
разходите за персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят 
за изпълнението и за неговите подизпълнители, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащането на каквито и да е други 
разноски, направени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(3) Цената, посочена в ал. 1, е фиксирана за времето на изпълнение на Договора и не подлежи на промяна.
Чл.8. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ плаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Цената по този Договор, както следва:
1. авансово плащане в размер на 30% (тридесет на сто) от стойността на договора в срок от 10 (десет) календарни дни 
от сключване На договора въз основа на фактура за дължимата сума, издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
2. периодични плащания по представени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ фактури за извършената услуга, издадени въз основа на 
месечни отчети за обучените лица, завършили пълен курс на обучение, съгласно утвърдената учебна програма и 
проведени заключителни изпити, доказано с документ за преминато обучение и минимум 80 на сто присъствие на 
учебните занятия и слОд присйаДане на авансово заплатената сума по т. 1 -  в срок до 30 (тридесет) дни, считано от 
1фиемане изпълнението на Услугите чрез подписване на двустранен приемателно-предавателен протокол;
3. окончателно плащане -  в срок до 30 (тридесет) дни, считано от окончателно приемане на изпълнението на Договора 
и след приспадане на сумите, заплатени по т. 1 и т. 2.
(2 ) За дата на плащането се счита датата на заверяване на банковата сметка на Изпълнителя със съответната 
дължима сума.
Чл.9. (1) Всяко плащане по този Договор (освен авансовото плащане) се извършва въз основа на следните документи:
1. приемо-предавателен щютокол за приемане Ш1 Услугите за съответната дейност, подписан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 1фи съответно спазване на разпоредбите на Раздел ,Дредаване и приемане на изпълнението“ от 
Договора;
2. фактура За дължимата сума за съответната дейност, издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представена на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
3. Отчет за обучените лИца, зав1>ршили пълен курс на обучение, съгласно утвърдената учебна програма и проведени 
заключителни изпйти, ако такива са предвидени, доказано с документ за преминато обучение и минимум 80 на сто 
присъствие на учебните занятия.
4. Присъствени списъци на участниците за всеки ден обучение, съдържащи подписи на лицата за всеки присъствен 
ден и информация за броя часове, които всеки обучаем е тфисъствал на обучението.
5. Документи за тфемииато Обучение- сертификати, удостоверения, свидетелства.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да извършва всяко дължимо плащане в срок до 30 (тридесет) дни след 
получаваюто на фактура на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при спазване на условията по ал. 1.
Чл109. (1) Всички плащания по тОзи Договор се извършват в лева чрез банков превод по следната банкова сметка на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Бшпса: “ТЕКСИМ БАНК“ АД,
BIC: TEXIBGSF
IBAN: BG98TEXI95451004568901.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички последващи промени по ал. 1 в 
срок от 3 (три) дни считано от момента на промяната. В случай че Изпълнителят не уведоми Възложителя в този срок, 
счита се, че плащанията са надлежно извършени.
Чл.11. (1) Когато за частта от Услугите, която се изпълнява от подизпълнител, изпълнението може да бъде предадено
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отделно от изпълнението на останалите Услуги, подизпълнителят представя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отчет за 
изпълнението на съответната част от Услугите за съответната дейност, заедно с искане за плащане на тази част пряко 
на подизпълнителя.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ отчета и искането за плащане на 
подизпълнителя в срок до 15 (петнадесет) дни от получаването му, заедно със становище, от което да е видно дали 
оспорва плащанията или част от тях като недължими.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема изпълнението на частта от Услугите, при съответно спазване на разпоредбите на 
Раздел „Предаване и приемане на изпълнението“ от Договора, и заплаща възнаграждение за тази част на 
подизпълнителя в срок до 30 (тридесет) дни от подписването на приемо-предавателен протокол. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
има право да откаже да извърши плащането, когато искането за плащане е оспорено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, до момента 
на отстраняване на причината за отказа.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
Чл.12. Изброяването на KOHiqjenffl права и задължения на Страните в този раздел от Договора е неизчерпателно и не 
засяга действието на други клаузи от Договора или от приложимото право, предвиждащи щ>ава и/или задължения на 
която и да е от Страните.

Общи права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
Чл.13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има Право:
да получи възнаграждение в размера, сроковете и при условията по чл. 7 -11 от договора;
1. да иска и да получава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на задълженията по този
Догов(ф, какго и всички необходими документи, информация и данни, пряко свързани или необходими за изпълнение 
на Договора;
Чл.14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
1. да предоставя Услугите и да изпълнява задълженията си по този Договор в уговорените срокове и 
качествено, в съответствие с Договора и Приложенията и съобразно целите, предвидени по Оперативната програма;
2. да изпълнява настоящия Договор с грижата на добър стопанин, при спазване на принципите на 
икономичност, ефикасност, ефективност, публичност и прозрачност, в съответствие с най-добрите практики в 
съответната област и в съответствие с Договор BG0SM9OP001 -1.021-0418 за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ по Операпвиа щюграма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020“, с който е запознат;
3. да 1федстави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ отчетите и да извърши преработване и/или допълване в указания от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е поискал това
4. да информцщ свое^меН ио ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички пречки, възникващи в хода на изпълнението на 
работа, да щкДпйжй шчин за отстраняването им, като може да поиска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ указания и/или съдействие 
за отстраняването им;
5. да изПштнява всичКи законосъобразни указания и изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
6. да пази поверителна Конфиденциалшкта информация, в съответствие с уговореното в Договора;
7. да не възлага работата или части от нея на подизпълнители, извън посочените в офертата на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен в случаите и тфи условията, предвидени в ЮП;
8. да не 1ф0меяя състава на персонала, който ще оттов^я за юпълнението на Услугите, без предварително 
писмено съгласие от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
9. да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок от 3 (три) 
дни от сключване на наСТояпца Договор. В срок до 3 (три) дни от сключването на договор за подизпълнение или на 
допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител изпълнителят изпраща копие на договора 
или на допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, 
ал. 2 и 11 ЗОП.

Общи права и задълащиня па ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл.15. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ йМа Ндаво:
1. да изисква и да получава Услугите в уговорените срокове, количество и качество;
2  да коиТрол!^ изпълнението на поетите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ задължения, в т.ч. да иска и да получава
информация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ през целия Срок на Договора, или да извършва проверки, щ>и необходимост и на
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мястото на изпълнение на Догов^ш, но без с това да пречи на изпълнението;
3. да изисква, при необходимост и по своя преценка, обосновка от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на изготвените 
от него отчети или съответна част от тях;
4. да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ преработване или доработване на всеки от отчетите, в съответствие с 
уговореното в настоящия Договор;
5. да не приеме някой от отчетите, в съответствие с уговореното в настоящия Договор;

Чл.16. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
1. да приеме изпълнението на Услугите за всяка дейност, когато отговаря на договореното, по реда и при 
условията на този Договор;
2  да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Цената в размера, по реда и при условията, предвидени в този Договор;
3. да щждостави и осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до информацията, необходима за извършването на 
Услугите, предмет на Договора, щ)и спазване на отвосимите изисквания или ограничения съгласно приложимото 
право;
4. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в този Договора;
5. да оказва съдействие та ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на този Договор, включително и за 
отстраняване на възникнали гргчки пред изпълнението на Договора, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поиска това;

Гиениадни ппа»а н яапт.лжвния на Гтпйяите
Чл.17. (1). Управляващият орган не носи отговорност за вреди, понесени от служителите или имуществото на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по време та изпълнение на договора или като последица от него. Управляващият орган не дължи 
обезщетения или допълнителни плащания извън предвидените в Договор BG0SM9OP001-1.021-0418 за предоставяне 
на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020“, свързани 
с подобни вреди.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поемат цялата отговорност към трети лица, в това число и отговорност за 
вреди от всякакъв х^акгер, понесени от тези лига по време на изпълнение на договора или като последица от него. 
У1фавляващият орган не носи отговорност, произтичаща от искове или жалби вследствие нарушение на нормативни 
изисквания от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и/или ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, техните служители или лица, подчинени на техните 
служители, или в резултат на нарушение на правата та трето лице.
Чл.18. (1). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължават да не предприемат каквито и да са дейности, които 
могат да ги постдвят в хипотеза на конфликт на интереси по смисъла на чл. 37 от Регламент 966/2012 г. и относимото 
национално законодателство. При наличие на такъв риск ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предприемат всички 
необходими мерки за Избягване на конфликт та интереси и да уведомяват незабавно Ущ)авляващия орган относно 
обстоятелство, което щюдизвиква или може да предизвика подови конфликт..
(2) За целите на този договор, конфликт на интереси е налице, когато безпристрастното и обективно 
ущжжняване на функциите по Договора та което и да е лице, е опорочено поради причини, свързани със семейството, 
емоционалния живот, политическата или националната принадлежност, икономически интереси или всякакъв друг 
общ интерес, който то има с Щ^то лице, съгласно чл. 57 от Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 966/2012 г. на Европейския 
парламент и на Съвета относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на 
Регламент (ЕО, ЕВРАТОМ) № 1603/2002 на Съвета, т.
(3) При подписване та настоящия Договор не са налице описаните в ал.1 хипотези по отношение на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл.19.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ иИЗПЪЛНИТЕЛЯТ са длъЖнй да направят всичко необходимо за разгласяване та факта, 
че договорът се финансира от Европейския социален фонд. Предприетите за тази цел мерки трябва да са в 
съответствие с щ)НЛожимите правила за информация и комуникация, предвидени в Приложение XII от Регламент 
(ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и та Съвета и на Единния нгръчник на Бенефициента за прилагане на 
щювилата за информация и комуникация 2014-2020 г.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ са длъжни във всички обяви и публикации, свързани с договора, 
както и на конференции И семйи^и, да уточнят, че договорът е получил финансщ>ане от Европейския социален фонд 
чрез Оперативна програма ,^азвитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ И ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ са съгласни Управляващият орган, националните одитни органи, 
Ещюпейстата комисйя, ЕщюПейската служба за борба с измамите. Европейската сметта палата и външните одитори 
да публикуват неговото наименование и a/q>ec, предназначението на отпуснатата безвъзмездна финансова помощ, 
максималния размер на помощта и съотношението на финансиране на допустимите разходи, съгласно предвиденото
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В  Договор BG0SM9OP001-1.021-0418 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма 
„Развитие йа човешките ресурси“ 2014-2020“..
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ШПЪЛНИТЕЛЯТ са длъжни да допускат Управляващия орган, Сертифициращия 
орган, националните одитни органи. Европейската комисия. Европейската служба за борба с измамите. Европейската 
сметна палата и външни одитори да проверяват, посредством проучване на документацията им или проверки на място, 
изпълнението на Договор № BG05M90P001-1.021-0418, и да проведат пълен одит, при необходимост, въз основа на 
разходооправдателните документи, приложени към счетоводните отчети, счетоводната документация и други 
документи, свързани с финансирането на договора. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ са длъжни да осигурят 
наличността на документите в съответствие с Изискванията на чл. 140 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския 
парламент и на Съвета.
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ са длъжни да допуснат Управляващия орган, Сертифициращия орган, 
националните одитни органи. Европейската служба за борба с Измамите и външни одитори да извършват проверки и 
инспекции на място в съответствие с процедурите, предвидени в законодателството на Европейската общност за 
зашита на финансовите интереси на Европейските общности срещу измами и други нарушения и приложимото 
национално законодателство.
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължават да предоставят на служителите на Управляващият орган, 
Сертифициращия орган, националните одитни органи. Европейската комисия. Европейската служба за б о ^ а  с 
измамите. Европейската сметна палата и външни одитори достъп до местата, където се осъществява договорът, в това 
число и достъп до неговите информационни системи, както и до всички документи и бази данни, свързани с 
финансово-тех1Шческото управление на договора, както и да направят всичко необходимо, за да улеснят работата им. 
Достъпът, предоставен на служителите или представителите на Управляващия орган, Сертифициращия орган, 
1гационалиите одитни органи. Европейската служба за борба с измамите и външните одитори трябва да бъде 
поверителен спрямо трети лица без нарушаване на публично-правните им задължения.
(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЙЯТ се задължават да съхраняват документите на достъпно място и да ги 
картотешфат по начин, улесняващ щюверката, както и да е уведомяват Управляващия орган за местонахождението 
им.
(Qi ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ И ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантират, че правата на Управляващия орган, Сертифициращия
орган, националните одитни орпши. Европейската комисия. Европейската служба за борба с измамите. Европейската 
сметна палата и външните одитори да извършват одити, проверки и проучвания, ще се упражняват равноправно, при 
еднакви условия и в съответствие с еднакви правила.
(7) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ И ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължават да съхраняват цялата документация по проекта или под 
ф<фмата на оригинали, или в заверени версии вярно с оригинала, на общоприети носители на данни. Съхранението 
следва да се извършва в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството като счетоводната система и 
документация слеДва да са налични до изтичане на сроковете за съхранение на документацията, указани в чл. 140 от 
Регламент (ЕС) № 1303/2013.

ПРЕДАВАНЕ И  ПРИЕМ АНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
Чл. 20. Изпълнението на Услугите за всяко обучение се документира с щютокол за приемане и предаване, който се 
подписва от представители йа ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в два оригинални екземпляра -  по един за всяка 
от Страните (,^риемо-1федавгпелен протокол“)- Към протокола следва да са приложени:
1. Отчет ira обучените лица, завършили пъпен курс на обучение, съгласно утвърдената учебна програма и проведени 
заключителни изпити, доказано с документ зВ преминато обучение и минимум 80 на сто присъствие на учебните 
занятия;
2. Присъствени списъци На участниците за всеки ден обучение, съдържащи подписи на лицата за всеки присъствен 
ден и информация за броя часове, които всеки обучаем е присъствал на обучението;
3. Документи за гфеминато обучение- сертификати, удостоверения, свидетелства. Чл.21. (1)
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има тфаво:
1. да гфиеме изпълнението, когато оттовгря на договореното;
2. когато бъдат установени несъответствия на изпълненото с уговореното или бъдат констатирани недостатъци, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да откаже приемане на изпълнението до отстраняване на недостатъците, като даде подходящ 
срок за отстрашоането им за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
3. да откаже Да приеме изпълнението прй съществени отклонения от договореното; в случай, че констатираните 
недостатътЩ са от такова естество, че не могат да бъдат отстранени в рамките на срока за изттълнение по Договора; 
резултатът от изпълнението става безполезен за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
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(2) Окончателното гфиемане на изпълнението на Услугите по този Договор се извършва с подписване на окончателен 
Приемо-1федавателеи протокол, подписан от Страните в срок до 7 (седем) дни след изтичането на срока на изпълнение 
по Догове^». В случай, че към този момент бъдат констатирани недостатъци в изпълнението, те се описват в 
окончателния ПриеМо* предшателен протокол и се 011ределя подходящ срок за отстраняването им или налагането на 
санкция, съгласно Договора.

САНКЦИИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл.22. При щюсрочване изпълнението на задълженията по този Договор, неизправната Страна дължи на изправната 
неустой!» в размер на 0,2% (нула цяло и две на сто) От дължимата сума за всеки просрочен ден, но не повече от 10% 
(десет на сто) от цената та съответната дейност.
Чл.23. При констатирано лошо или друго неточно или частично изпълнение та отделна дейност или при отклонение 
от изискванията та ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в Техническата спецификация, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да 
поиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни изцяло и качествено съответната дейност, без да дължи допълнително 
възнаграждение за това. В случай, че и повторното изпълнение на услугата е некачествено, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има 
право да прекрати договора.
Чл.24. При разваляне та Договора поради виновно неизпълнение на някоя от Страните, виновната Страна дължи 
нвустойта в размер на 10% (десет на сто) от Стойността та Договора.
Чл.25. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да удържи всяка дължима по този Договор неустойка чрез прихващане от 
дължими суми та ИЗПЪГШИТЕЛЯ, като уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за това.
Чл.26. Плащането та неустойките, уговорени в този Договор, не ограничава правото на изправната Страна да търси 
реално изпълнение и/или обезпщтение за понесени вреди и пропуснати ползи в по-голям размер, съгласно 
щжложимото право.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл.27. (1) Този Договор се прекратява:
1. с изтичане та Срока та Договора;
2. с изпълнението та всички задължения на Страните по него;
3. когато са щютъпйли съществени промени във финаншфането та обществената поръчка -  предмет на 
Дрговсфа, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да 
предотврати -  с писмено уведомление до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, незабавно след настъпване на обстоятелствата.
4. 1фи настъпване та пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство засегнатата Страна 
е длъжна да уВедоми щ>утата Страна в срок до 10 (десет) дни от настъпване на невъзможността и да представи 
доказателства;
5. при щкЕратяване на юридическо лице -  Страна по Договора без правоприемство, по смисъла на 
законодателството та дьрвсаватв, в която съответното лице е установено;
6. 1фи условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСЛ.
(2) Договорът може да бъде тфекрттен:
7. по взшмно съгласие та Страните, изразено в писмена форма;
8. когато за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелиост или ликвидация -  по искане на 
всяка от Страните.
Чл.28. (1) Всяка от Страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на съществено задължение на 
другата страта по Договора, 1фи условията и с последиците съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и 
договорите, чрез Опфавяне та писмено тщедупреждение от изправната Страта до неизправната и определяне на 
подходящ срок за изпълнение. Разваляне на Договора не се допуска, когато неюпълнетата част от задължението е 
незначителна с оглед На интереса та изправната Страна.
(2) За целите на този Договор, Страните ще считат за виновно неизпълнение на съществено задължение на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всеки от следните случаи:
1. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е затючНал изпълнението та Услугите в срок до 7 (седем) дни, считано от Датата 
на влизане в сиЛа на Договора;
2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е прекратил изпълнението на Услугите за повече от 7 (седем) дни;
3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал съществено отклонение от Условията за изпълнение та поръчката. 
Техническата спецнфтаация и Техническото предложение.
(3 ) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали Договора само с писмено уведомление до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и без да му
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даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ то е станало безполезно или ако 
задължението е трябвало да се изпълни непременно в уговореното време.
Чл.29. 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. В последния случай, размерът на обезщетението се определя в протокол или споразумение, 
подписано от Страните, а при непостигане на съгласие -  по реда на клаузата за разрещаване на спорове по този 
Договор.
Чл.ЗО. Във всички случаи на прекратяване на Договора, освен при прекратяване на юридическо лице -  Страна по 
Договора без правотфиемство:
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставят констативен протокол за извършената към момента на 
прекратяване на работа и размера на евентуално дължимите плащания; и 
2  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
а) да преустанови предоставянето на Услугите, с изключение на такива дейности, каквито може да бъдат необходими 
и поискани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
б) да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички отчети, изготвени от него в изпълнение на Договора до датата на 
прекратяването;и
в) да върне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи и материали, които са собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са били 
предоставени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с предмета на Договора.
'Ь е.З 1. При 1федсрочно преЕфатяване на Договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ реално 
изпълнените и приети по установения ред Услуги, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да възстанови на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
неусвоената част от авансово предоставените средства. Когато прекратяването на Договора е по вина на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, той дължи и законната лихва върху частта от авансово предоставените средства, подлежащи на 
връщане, за периода от датата на прекратяване на Договора до тяхното връщане.

ОБЩ И РАЗПОРЕДБИ  
Дефинирани понятия и тълкуване
Чл.32. (1) Освен ако са дефишфани изрично По друг начин в този Договор, използваните в него понятия имат 
значението, дадено им в ЗОП, Съответно в легалните дефиниции в Допълнителните разпоредби на ЗОП или, ако няма 
такива за някои понятия -  според значението, което им се придава в основните разпоредби на ЗОП.
(2) При щютиюречие между различни разпоредби или условия, съдържащи се в Договора и Приложенията, се 
1филагат следните щ)авила:
1. специалните разпоредби имат предимство пред общите разпоредби;
2. разпоредбите на Приложенията шяат предимство пред разпоредбите на Договора.

Спазване на приложими и о ^ и
Чл.ЗЗ. При изпълнението на Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и неговите подизпълнители са длъжни да спазват всички 
приложими нормативни акТовВ, разпоредби, стандарти и щ>уги изисквания, свързани с щюдмета на Договора, и в 
частност, всички щ>ияоЖИми правила и Изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото 
право, Ефиложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово 
право, съгласно Приложение № 10 към чл. 115 от ЗОП.

Конфнденциалност
Чл.34. (1) Всяка от Страните по този Договор се задължава да тгази в поверителност и да не разкрива или 
разпространява информация за ;фугата Страна, станала й известна при или по повод изпълнението на Договора 
(„Конфиденциална информация“). Конфиденциална информация включва, без да се ограничава до: обстоятелства, 
свързани с търговската дейност, техническите процеси, проекти или финанси на Страните, както и ноу-хау, 
изобретения, полеЗнИ модели или други права от подобен характер, свързани с изпълнението на Договора. Не се смята 
за конфиденциална информацията, касаеща наименованието, стойността и предмета на този Договор, с оглед бъдещо 
позоваване на придобит професионален опит от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(2) С Изключение на случаите, посочени в ал.З на този член. Конфиденциална информация може да бъде 
разкривана само след Ефедв^ително писмено одобрение от другата Страна, като това съгласие не може да бъде 
отказано бюЕфИчинно.
(3 ) Не се счита за нарушение на задълженията за неразкриване на Конфиденциална информация, когато:
1. информацията е станала или става ЕЕублично достъпна, без нарушаване на този Договор от която и да е от
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С трш те;
2. информащопга се изисква по силата на закон, приложим спрямо която и да е от Страните; или
3. предоставянето на информацията се изисква от регулаторен или друг компетентен орган и съответната 
CTfMUia е длъжна да изпълни такова изискване;
В случаите по точКи 2 Или 3 Страната, която следва да предостави информацията, уведомява незабавно ^фугата Страна 
по Договора.
(4) Задълженията по таЗи клауза се отнасят до съответната Страна, всички нейни поделения, контролирани от 
нея фирми и организации, всйчки нейни сл^ители и наети от нея физически или кфидически лица, като съответната 
Страна отговаря за изпълнението на тези задължения от страна на такива лица. Задълженията, свързани с неразкриване 
на Конфиденциалната информация остават в сила и след прекратяване на Договора на каквото и да е основание.
(5) Съхраняването и обработката на Лични данни от Страните, във връзка с настоящата обществена поръчка се 
осъществява съобразно Регламенг (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно 
защитата на физическите лНЦа във връзка с обработването на лични данни и свободното движение на такива данни, 
който отменя Директива 9S/46/EO (Общ регламент относно защитата на данните). ,^1ични данни“ са лични данни по 
смисъла на чл. 4 (1) от Регламента, които Страните обработват във връзка с провеждането и изпълнението на 
обществената поръчка.
(6 ) Всички препратки към Регламента следва да бъдат разглеждани и като гфепратки към всички приложими 
норми от законодателството на Република Бълг^ия или на ф уга държава членка, които транспонират или са приети 
на основание на Регламента в българско национално право или съответно в националното право на ;фуга държава 
членка.
(7) ,ДрйЛОЖИми предила/ Приложими правила за защита на личните данш^' са Регламентът, както и всички 
ф уги действащи й приложими нормативни актове (регламенти, закони, нфедби и др.), кодекси на поведение, 
документи|»ни нареждания на Възложителя и др., които уреждат защитата и обработването на Личните данни, както 
и всички гфиложими към обработвшгето на Личните данни правила и политики на Възложителя.
Чл.35. При спазване правилата за водене и съхранение на документация за изпълнение на договора, в това число, 
счетоводаи одити и документация от технически и финансови проверки, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се 
задължават да запазят повертелноСтта на всичКи предоставени документи, информация и ф уги материали.

Публични язнвлен1ш
Чл.36. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ Няма тфаво да ддаа публични изявления и съобщения, да разкрива или разгласява каквато и 
да е информация, кОяю е получил във връзка с давърщване на Услугите, предмет на този Договор, независимо дали е 
въз основа на данни и матфШ ли на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на резултати от работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без 
предвфитедното писмеж) СъглШие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, което съгласие няма да бъде безпричинно отказано или 
31^авено.

Чл.37. (1) Стрштйте се сьгласямт, на основание Чл. 42, ал. 1 от Закона за авторското ф аво и сродните му права, че 
авторските ф ава Вфху всички документи и материали, и всякакви ф уги елементи или компоненти, създадени в 
резултат да илИ ВЪВ фъзка с изттьлвението на Договора, финадлежат издало на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в същия обем, в 
който биха финадлежали да автора. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ деклф ф а и гф антф а, че трети лица не фитежават ф ава 
върху изготвените документи и ф уги резултати от изпълнението на Договора, които могат да бъдат обект на авторско 
право.
(2) В случай че бъде установено с влязло в сила съдебно рещение или в случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и/или 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ установят, че с изготвянето, въвеждането и използването на документи или ф уги материали, 
съставени ф й  изпълнението на този ДОТоВор, е нарушено авторско ф аво на трето лице, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се 
задължава да нафави възможно за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ използването им:
1. чрез щхжсяда да съответния доточяент илй матфиал; или
2. чрез замяната ИВ елемеит от него със защитени авторски ф ава с ф у г елемент със същата функция, който не нарушава 
авторските права да трети лида; или
3. като получи за своя сМетка разрешение за ползване на продукта от третото лице, чиито права са нарушени.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претенциите за нарушени авторски ф ава от страда да трети лица 
в срок до [...] {словом)} дни от узнаването им. В случай, че трети лица предявят основателни претенции.
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ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълната отговорност и понася всички щети, произтичащи от това. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ привлича 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в евентуален спор за н^ушено авторско право във връзка с изпълнението по Договора.
(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ о^зщетение за претърпените вреди и пропуснатите ползи 
вследствие на окончателно тфНзвато нарущение на авторски права на трети липа.
Чл.38. Страните се съгласяват, че тфавото на собственост, включително правата на интелектуалната и индустриална 
собственост върху резултатите от Договора, Докладите и други документи, свързани с него, възникват за 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Чл.39. Независимо от разпоредбата на чл. 38 и при спазване на правилата за поверителност. Страните предоставят на 
Управляващия орган и Сертифициращия орган, националните одитни органи, Европейската комисия, Европейската 
служба за борба с измамите. Европейската сметка палата и външни одитори правото да ползват свободно и съобразно 
обхвата на щюверката всички Документи, свързани с Договора и Договор № ВС05МЮР001-1.021-0418, независимо от 
формата им, при условие, че с това не се нарушават съществуващите права на интелектуална и индустриална 
собственост.
Прехвърляне на права и зВдълясення
Чл.39. Никоя от Страните няма 1фаво да прехвърля никое от правата и задълженията, произтичащи от този Договор, 
без съгласието на другата Страна. Паричните вземания по Договора и по договорите за подизпълнение могат да бъдат 
прехвърляни или залагани съгласно приложимото право.
Изменения
Чл.40. Този Договор може да бъде изменян само с допълнителни споразумения, изготвени в писмена форма и 
подписани от Двете Страни, в съответствие с изискванията и ограниченията на ЗОП.
Непреодолима сила
Чл.41. (1) Страните не отгов{фят за неизпълнение на задължение по този Договор, когато невъзможността за 
изпълнение се дължи на непреодолима сипа.
(2) За целите на този Договсф, „непреодолима сила“ има значението на това понятие по смисъла на чл. 306, ал. 2 от 
Търговския заКон. Страните се Съгласяват, че за непреодолима сила ще се считат и изменения в приложимото право, 
касаещи дейността иа която и да е от тях, и въ31фепятстващи изпълнението или водещи до невъзможност за изпълнение 
на поетите с ДОпШора задължения.
(3) Страната, засепата от неВреоДолима сила, е длъжна да предприеме всички разумни усилия и мерки, за да намали 
до минимум понесените вреди и Вагуби, какю и да уведозяи писмено дфугата Страна в срок до 3 (три) дни от настъпване 
на незфеодолимата сила. Към уведомлението се прилагат всички релевантни и/или нормативно установени 
доказателства за настъпвашето и естеството на непреодолимата сила, причинната връзка между това обстоятелство и 
невъзможността за изпълнение, и очакваното времетраене на неизпълнението.
(4) Докато трае непреодолшата сила, изпълнението на задължението се спира. Засегнатата Страна е длъжна, след 
съгласуване с шюрещната Стртиш, да продължи да изпълнява тази част от задълженията си, които не са 
възпрепятствани от непреодолимата сила.
(5) Не може да се позовава на йе1феодоляма сила Страна:
1. която е била в забава или ф уго неизпълнение преди настъпването на непреодолима сила;
2. която не е инффъпфалв фугата Страна за настъпването на непреодолима сила; или
3. чиято н^Нхв^ност йян умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнение на 
Договора.
(6) Липсата на шцнзчни средства не федставлява непреодолима сила.
Нищожност на отделни клаузи
Чл.42. В случай иа фоТиВфечНе между каКвигО и да било уговорки между Страните и действащи нормативни актове, 
приложими към предмета на Договора, такива уговорки се считат за невалидни и се заместват от съответните 
разпфедби на норматавиия акт, без това да влече нищожност на Договора и на останалите уговорки между Страните. 
Нищожността на някоя клауза от Договора не води до нищожност на друга клауза или на Договора като цяло. 
Уведомления
Чл.43. (1) Всички уведомления межф Страните във връзка с този Договор се извършват в писмена форма и могат да 
се предават лично илн чрез фвпорьчано писмо, по куриер, по факс, електронна поща.
(2) За целите на този Договбр данните и липата за контакт на Страните са, както следва:
1. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: Адрес за кореспонденция: гр. София 1142, бул. Васил Левски № 54, тел.:



02 988S90S; факс: 02 9876121; e-mail: sbrnk@rehabilitation.bg лице за конггакт: Петя Ге^гиева;
2. За 0 ^ ’̂  X l X V ^
факс:..................... 5с1в|ЛЪЛь1Я11е'9а11И1»1
(3) За дата на уведомлението се счита:
• даггата на предаването -  при лично предаване на уведомлението;
• датата на пощенското клеймо на обратната разписка -  при юпращане по пощата;
• датата на доставка, отбелязана върху к^иерската разписка -  при изпращане по 1̂ и ер ;
• датата на автоматично генерирано съобщение за получаване от адресата -  при изпращане по 
факс;
• датата на автоматично генергфано съобщение за получаване от адресата -  при изпращане по 
електронна поща.
(4) Всяка кореспонденция между Страните ще се счита за валидна, ако е изпратена на посочените 
по-гщ>е адаеси (в т.ч. електронни), чрез посочените по-горе средства за ксняуникация и на 
посочените лица за контакт. При промяна на посочените адаеси, телефони и друти данни за 
контакт; съоТОетната Страна е длъжна да уведоми даугата в писмен вид в срок до 5 (пет) дни от 
настъпване на промяната. Гфи неизпълнение на това задължение всяко уведомление ще се счита 
за валидно връчено, ако е изпратено на посочените по-горе адреси, чрез описаните средства за 
ксисуникация и на посочените лица за контакт.
(5) При гфеобразуваие без прегфатяване, промяна на наименованието, правноорганизационната 
форма, седалището, адреса на управление, предмета на дейност, срока на същесп^ване, ортанше 
на управление и представителство на ЮПЪЛНИТЕПЯ, същият се задължава да уведоми 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за прсняяната в срок до S (пет) дни от вписването й в съответния регистър.

Приложимо право
Чл.44. Този Договор, в т.ч. Приложенията към него, както и всички произтичащи или свързани с 
него спщюзумения, и всички св^зани с тях права и задължения, ще бъдат подчинени на и ще се 
тълкуват съгласно българското право.
Чп.45. За наредените в този Договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото 
бьлгцкко законодателство.

Разрш аване ва спорове
Чл.4б. Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, включително 
спсровете, породени или отнасящи се до неговото тълг^гване, недействителност; изпълнение или 
прщфапсямне, както и споровете за попълване на празноти в Договора или приспособяването му 
кш  нововъдаикнали обстоятелства, ще се уреждат между Страните чрез преговсри, а при 
недосгагане на съгласие -  спорът ще се отнася за рещаване от компетентния български съд.

Првлвоишш, неразделна част от Договоря:
Приложедие № 1 -  Техническа спецификация.
Г^мшюкеяие № 2 -  Списък на педсонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на 
ръксяодняя състав, които ще отговарят за изпЮгаението.
Прилоагедне № 3 -  Технйческо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Г^шлоокедие № 4 -  Цвнойо предложение на ШПЪЛНИТБЛЯ.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
„Специализирани болници за „БКБ^ЕООД ,
пехабшштяция -  Национален комплекс“

mailto:sbrnk@rehabilitation.bg
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Процедурата се осъществява с финансовата подкрепа на 
ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфннансирана 

от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд Р А ЗВ И Т И Е  НА 
Ч О В ЕШ К И ТЕ РЕСУ РС И

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
за възлагане чрез процедура на пряко договаряне на обществена поръчка с 

предмет „Организиране и провеяедане на обучения по ключова 
компетентност „Общуване на чуящи езици‘‘ на служителите на „СБР-НК“

ЕАД“

Провеждане на обучение по ключова компетентност 2 ..Общуване на чужди езиии“ в рамките 
на проект BG05M90P001-1.21 ..Обучения на заети лица“, в изпълнение на Договор № 
BG05M90P001-1.021-0418 за предоставяне на безвъзмездна Финансова помощ по Оперативна 
програма „Развитие на човешките оесурси“ 2014-2020“:

Провеждане на обучение на общо 400 бр. обучаеми лица, заети в Централния 
офис и филиалите на „Специализирани болници за рехабилитация -  Национален комплекс“ 
ЕАД по английски език;

Обучаващите се лица (400 на брой) ще бъдат разпределени в 14 групи, както
следва:

Централен офис -17  бр. 
филиал Банкя - 30 бр. 
филиал Баните, Смолян - 22 бр. 
филиал Баня, Карлово - 45 бр. 
филиал Велинград -13 бр. 
филиал Вършец - 23 бр. 
филиал Кюстендил - 35 бр. 
филиал Момин проход - 32 бр. 
филиал Наречен -10 бр. 
филиал Овча могила - 27 бр. 
филиал Павел Баня - 55 бр. 
филиал Поморие - 49 бр. 
филиал Сандански -15 бр. 
филиал Хисаря - 27 бр.

Хорариум на обучението: 3 нива на обучение (от А1 до В1), всяко от които от по 
100 учебни часа (или общо 300 учебни часа за 1 обучаемо лице);

Продължителност на един учебен час -  45 минути;
Форма на обучението -  дневна/присъствена;

^  Цена за обучението за придобиване на ключова компетентност 2 „Общуване на 
чужди езици“ е 700 (седемстотин) лева за 1 обучаемо лице или общо 280 000 (двеста и 
осемдесет хиляди) лева без ДДС за всички обучаеми лица';

' Цената за едно обучаемо лице включва всички разходи за оригинални учебни материали, консумативи, издаване 
на документ за завършено обучение, възнаграхсдение на преподаватели, както и всички административни, режийни 
и други разходи за осъществяване дейността по обучение;
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2014-2020, сьфиистсирана от Европейския съюз чрез Европейския социапен фонд. Цялата отговорност за 
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Р̂ОПЕЙСЖИ съюз
ЕВРОПЕЙСКИ 
СОЦИАЛЕН ФОНД

Процедурата се осъществява с финансовата подкрепа на 
ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана 

от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд Р А З В И П К Н Ачовешките РЕСУРСИ

Срок на обучение: всички подготвителни дейности преди започване на 
обучението и провеждането на обучението по всички нива следва да бъдат завършени до 
30.06.2019 г., считано от датата на подписване на договора за изпълнение на настоящата 
обществена поръчка.

Обучението ще се провежда на място в обектите на „СБР-НК“ ЕАД, както следва:
• Централен офис, гр. София, бул. Васил Левски № 54;
• Филиал Банкя, гр. Банкя, ул. „Шейново“ № 8;
• Филиал Баните, общ. Смолян, с. Баните, ул. “Стефан Стамболов“ № 2
• Филиал Баня, Карловско, гр. Баня, ул. „Липите“ № 1;
• Филиал Велинград, гр. Велинград, ул. „Гоце Делчев“ № 38;
• Филиал Вършец, гр. Вършец, ,Даркова зона“;
• Филиал Кюстендил, гр. Кюстендил, ул. .Демокрация“ № 46;
• Филиал Момин проход, гр. Момин проход, ул. „Христо Ботев“ № 6;
• Филиал Наречен, с. Нареченски бани, ул. „Родопи“ № 1;
• Филиал Овча могила, с. Овча могила, ул. .Детелина“ № 2;
• Филиал Павел баня, гр. Павел баня, бул. „Освобождение“ № 2.
• Филиал Поморие, гр. Поморие, ул. „Проф. Парашкев Стоянов“ № 7;
• Филиал Сандански, гр. Сандански, ул. ,Д1олковник Дрангов“ № 1;
• Филиал Хисаря, гр. Хисаря, бул. ,Дурко“ № 2;
Обучението се провежда съгласно одобрени от Ръководителя на проекта график 

за обучение и учебна програма;
Обучението започва след провеждане на входящ тест от Изпълнителя;
След приключване на обучението да бъде издаван документ, доказващ завършено 

обучение -  Сертификат за преминато обучение по английски език, ниво А1, А2 и В1 от 
Европейската езикова рамка (за успешно завършило обучение лице ще се счита всяко лице, 
което има присъствие минимум 80% от хорариума и е преминало успешно заключителния 
изпит);

^  Всички необходими учебни материали и технически средства се осигуряват от 
Изпълнителя.

ГРАФ Ж  ЗА ПЮВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Изпълнителят изготвя график за провеждане на обучението, който се одобрява от Ръководителя 
на проекта и се утвърждава от Възложителя.

Промени в графика се правят по мотивирано писмено предложение на всяка от страните, 
прието от другата страна. Предложението и съответно одобрението се извършва за 
Възложителя от Ръководителя на проекта.
УЧЕБНА ПЮГРАМА

Обучението трябва да е по система, съобразена с нивата и изискванията на Общата европейска 
езикова рамка. Изпълнителят трябва да се придържа стриктно към разработените учебни 
планове и програми и учебен материал, които е представил. Обучителите имат отговорност да
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ОРОП^СКИСЪЮ Зоропбкжи
С0ЦИМЮ4* 0НД

Процедурата се осъществява с финансовата подкрепа на 
ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинанснрана 

от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

«Ш-.

проведат присъственото обучение, да проверяват писмените тестове, които се предават от 
обучаващите се накрая на всеки модул, както и на финалните изпити.

ОТЧИТАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО:

Изпълнителят отчита изпълнението по договора като представя:

-  Отчет и месечна присъствена форма за всяко едно обучаемо лице, от която да е видно 
началния част на стартиране на обучението в съответния ден и крайния час за приключване на 
обучението в съответния ден.

Попълнена анкетна карта при завършване на обучението;
-  Заверени копия на издадените Сертификати за завърш ен курс на обучение;
-  Д)уги относими документи, ако такива са приложими.

ПРИЕМАНЕ ЕА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА:

Приемането на изпълнената поръчка ще бъде удостоверено с двустранен приемо-предавателен 
протокол за окончателно приемане изпълнението по провеждане на обучението, подписан от 
Възложителя и Изпълнителя.

ТЕКУЩ КОНТЮЛ:

Възложителят, Ръководителят на проекта и членовете на екипа за организация и управление на 
проекта осъществяват текущ контрол по изпълнението на договора и дават задължителни 
указания, като с това не нарушават управленската и финансова самостоятелност на 
Изпълнителя.

МЕРКИ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И КОМУНИКАЦИЯ:

При изпълнение на възложената услуга и при отчитане на извършената работа изпълнителят 
задължително спазва изискванията за информация и комуникация съгласно Приложение XII от 
Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета и Единния нгфъчник на 
Бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г.

■ www.eufunds.bg •
Този дтумент е създаден с финансовата подкрепа на Опершивиа програма „ Развитие на човешките ресурси“ 
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Процедурата се осъщ есгвям с фнвансовата noAiqtena на
ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, сьфннанснрана

от Европейския съюз чрез Европейския социалев фонд

1̂ - " f вш
Образец

„С Б М Ш ” ЕАД

П РЕДЛО Ж ЕН И Е
за изпълнение на общ ествена поръчка с предмет: „Организиране и провеждане на обучения по 

ключова компетентност „Общуване на чужди езици“ на служителите на „СБР-НК“ ЕАД“ в 
съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя

В ъзлож ител: „Специализирани болници за рехабилитация -  Национален комплекс“ ЕАД 

УЧАСТНИК „БКБ<* ЕООД
ЕИК/Б У Л С Т А Т ^Т̂ Д̂^дош н фшшция на чуждеетрапио л щ е: 203017708
Седалище и адрес на управление/ноотоянеп адрес: гр. София; Район р-н Триадиц£ц Квартал 
Иван Вазов; ул."П.Каравелов" ; Бл. 62; Вход България; Ап. 19.
Тел.: 0879222777, ф акс:................................... , e-mail: scientiabkb@ gmail.com
Вписан в търговския регистър на Агенцията по вписванията под единен индентификационен 
код № 203017708
Представляван от Янко Иванов Здравков, в качеството му на управител

УВАЖ АЕМ И ДАМ И И  ГОСПОДА, '

Представяме Ви нашето техническо предложение за изпълнение на горепосочена " 
обществена поръчка: >
1. Декларираме, че ще извършим услугите -  предмет на обществената поръчка, в п ъ ж  V  
съответствие с изискванията на Възложителя, относимите нормативни разпоредби и условията 
на договора за обществена поръчка.
2. Д екл^И |»м е, че приемаме условията и клаузите на проекта на договор -  част от 
документацията за обществена поръчка с предмет: „Организиране и провеждане на обучения по 
ключова компетеш яост „Общуване на чужди езици“ на служителите на „СБР-НК“ ЕАД“.
3. Дею пряраме, че отговаряме на изискванията на Възложителя относно правоспособност за 
упражняване на професионалната дейност - предмет на поръчката, за което представяме 
изисканата информация в ЕЕДОП.
4. Начин на плащане: в съответствие с договора за обществена поръчка.
5. Ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договора за обществена поръчка в 
законоустановения срок и ше представим всички необходими документи.
6. С подаване на настоящата оферта, направените от нас прещюжения и поети задължения са 
валидни за срок от 6 (шест) (най-малко 6 (шест) календарни месеца от датата, определена като 
краен срок за подаване на оф^угите. Офертата ще остане обвързваща за нас н може да бъде 
приета по всяко време, преди изтичане на този срок.
7. Деюкфираме, че при изготвяне на настоящата оферта са спазени задълженията, свързани с 
данъци и осигуровки, опазване на околната среда, за!фила на заетостта и условията на труд;
8. Предлагаме Срок за извършване на подготвителните дейности, преди стартиране на 
обученията: 10 (не повече от 15) календ^ни  дни, считано от датата на подписване на договор 
за възлагане на обществената поръчка до първия ден на провеждане на обученията;
9. Предлагаме ^  осъществяваме 3 бр. индивидуални консултации месечно на обучаемите.

■ wvyw,em(vm<ls,t>g ■
Tosui' JOencipiMcmcoecana подкрепа т  Оперативна гцюграма „Развитие на човешките ресурси’

2 0 .' , .^ефинана^шиа от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялста отговорност за
сьдьр апо на документа се носи от „Ошриитзгцра1ш  бодшар* за рехабидттщня^- Нащштвлт комплекс"
ЕАД  и при никакви обаноятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище
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Проюкдурвта се осъществява с финансовата noAiqtena на
ОП „Развитие на човешюгге ресурси“ 2014-2020, сьфинансирана

от Бвропейс1сня съюз чрез Европейския социален фонд

Т10. Предлагаме Срок за провеждане на обученията: 70 (не повеЧ^ от 75) ка д£фни дни.
11. Г^)антвраме, че сме в състояние да изпълним качествено и в пг ения по-горе срок 
поръчката в пълно съответствие с представеното ,Д1редпожение за изпъл. ние на поръчката“ и 
в съответствие с Техническите спецификации -  неразделна част от документацията за 
обществената поръчка.

Като неразделна част от настоящото Предложение за изпълнение на поръчката прилагаме 
следните документи:
1. ОПИСАНИЕ на начина за организиране и провеждане на обучения по ключова

Дата: 07.03.2019 г.

а л .  3  3 0 / )

\

 ̂Гфедпоженикг срок ню включва срокът за подготвителни дейности, щюди спфтиране на обученията.
Док}менгьт се подписва от законния 1федставител на участника или от надлежно упълномощено лице
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E w o n tiig w c b lo a  Е^опвйам 
СОЦИАЛЕН «ОНД

Процедурата се осьщестаява с финансовата подкрепа на
ОП ,^азвнтне на човешките ресурси" 2014-2020, съфннанснрана

от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

ОПИСАНИЕ
на начина за организиране и провеащане на обучения по ключова 

компетентност „СЮщуване на чужци езици^ на служителите на „СБР-
НК“ ЕАД“

Предмет на обшесугвената поръчка е организиране и провежяане на обучение по ключова 
компетентност 2 ..Общуване на чужди ечитш“ в рамките на проект В005Ш ОР001-1.21 
..Обучения на заети лщ ш“ в изпълнение на Д оговор № BG05M90P001-1.021-0418 за 
предоставяне на ^звъзм ездна финансова помош по Оперативна програма .Развитие на 
човешките ресурси“ 2014-2020“. какго следва:

Провеждане на обучение на общо 400 бр. обучаеми лица, заети в Централния 
офис и филиалите на „Специализирани болници за рехабилитация -  Национален 
комплетс“ ЕАД по английски език;

Обучаващите се лица (400 на брой) ще бъдат разпределени в 14 групи, както
следва:

Централен офис -1 7  бр. 
филиал Банкя - 30 бр. 
филшш Баните, Смолян - 22 бр. 
филиал Баня, Карлово - 45 бр. 
филиал Велинград -13  бр. 
филиал Вършец - 23 бр. 
филиал Кюстендил - 35 бр. 
филиал Момин щюход - 32 бр. 
фил1шл Наречен - 10 бр. 
филиал Овча могила - 27 бр. 
филиал Павел Баня - 55 бр. 
филиал Поморие - 49 бр. 
филиал Сандански - 15 бр. 
филиал Хисаря - 27 бр.
Хор^>иум на обучението: 3 нива на обучение (от А1 до В1), всяко от които 

от по 100 учебни часа (или общо 300 учебни часа за 1 обучаемо лице);
Продължителност на един учебен час -  45 минути;
Форма на обучението -  дневна/присъствена;

^  Срок на обучение: всички подготвителни дейности преди ‘П о ч ван е  на
обучението и провеждането на обучението по всички нива следва ще бъдат завършени до 
30.06.2019 г., считано от д атата ш  подписване Ш1 договора за изпълнение на настояпщта 
обществена поръчка, като предлагаме срок за извършване на подготвителните дейности.

а



щ)еди ст^фтиране на обученията: 10 календарни дни и срок за провеждане на обученията:
70 календарни дни.

Обучението ще се провежда на място в обектите на „СБР-НК“ ЕАД, както
следва:

Централен офис, гр. София, бул. Васил Левски № 54;
Филиал Банкя, гр. Банкя, ул. ,Д11ейново“ № 8;
Филиал Баните, общ. Смолян, с. Баните, ул. ‘Ч1:тефан Стамболов“ №  2 
Филиал Баня, Кщшовско, гр. Баня, ул. ,Дипите“ №  1;
Филиал Велинград, гр. Велинград, ул. ,Д'оце Делчев“ №  38;
Филиал Втфщец, гр. Върш ец,, JlapK osa зона“;
Филиал Кюстендил, гр. Кюстендил, у л .,^^емокрация“ №  46; ^
Филиал Момин щюход, гр. Момин проход, ул. ,Дристо Ботев“ №  6;
Филиал Наречен, с. Нареченски бани, ул. ,Д*одопи“ №  1;
Филиал Овча могила, с. Овча могила, у л .,Детелина“ № 2;
Филиал Навел баня, гр. Павел баня, бул. „Освобождение“ № 2.
Филиал Поморие, гр. Поморие, ул. ,Д1роф. Парашкев Стоянов“ Ха 7;
Филиал Сандански, гр. Сандански, ул. ,Д1олковник Дрангов“ Ха 1;
Филиал Хисаря, гр. Хисаря, бул. ,J"ypKo“ Xs 2;
Обучението се провежда съгласно одобрени от Ръководителя на проекта 

график за обучение и учебна програма;
^  Обучението започва след провеждане на входящ тест;
^  След приключване на обучението ще бъде издаван документ, доказващ 

завтфшено обучение -  С^пификат за преминато обучение по английски език, ниво А1, А2 
и В1 от Европейската езикова рамка (за успешно завършило обучение лице ще се счита 
всяко лице, което има присъствие минимум 80% от хор^иум а и е преминало успешно 
закпючвггелния изпит);

Всички необходими учебни материали и технически средства ще бъдат 
осигурени от нас в случай, че бъдем избрани за изпълнител.

✓

ГРАФИК ЗА.ПРСЖЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Декларираме, че ако бъдем избрани за изпълнител ще изготвим график за провеждане на 
обучението, който се одобрява от Ръководителя на n p o e i^  и се утвърждава от 
Възложителя.

Промени в графика се правят по мотивирано писмено предложение на всяка от страните, 
прието от ^фугата стомна. Предложението и съответно одобрението се извършва за 
Възлояштеля от Ръководителя на проекта.

У Ж Б М П еР Г Р Д М А

Обучението ще се извърши по система, съобразена с нивата и изискванията на Общата 
европейска езикова рамка. В случай, че бъдем избрани за изпълнител ще се щтидържаме 
стриктно към разртботените учебни планове и програми и учебен м ат^иал, тюито ще 
тфедставим. Обучителите имат отговорност да проведат присъственото обучение, да 
проверяват писмените тестове, които се предават от обучаИащите се накрая на всеки 
модул, както и на финалните изпита.



ОТЧИТАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО:

В случай, че бадем избрани за изпълнител ще отчитаме изпълнението по договора като 
представяме;

-  Отчет и месечна присъствена форма за всяко едно обучаемо лице, от която да е
видно началния част ш  стартиране на обучението в съответния ден и крайния час за 
приключване на обучението в съответния ден. ч

-  Попълнена анкетна карта при завършване на обучението;
-  Заверени копия на издадените Сертификати за завършен курс на обучение;
-  Други относими документи, ако такива са приложими.

ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА:
Приемането на изпълнената поръчка ще бъде удостоверено с двустранен приемо- 
щюдавателен хфотокол за окончателно приемане изпълнението по провеждане на 
обучението, подписан от наша страна и от страна на Възложителя.
ТЕКУЩ КОНТРОЛ:

Декларщ>аме, че Възложшелят, Ръководителят на проекта и членовете на екипа за 
организация и управление на проекта ще имат осигурена възможност да осъществяват 
текущ контрол по изпълнението на договора и дадените от указания ще бъдат 
задължителни за нас.

МЕРКИ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И КОМУНИКАЦИЯ:

При изпълнение на възложената услуга и при отчитане на извършената работа 
задьлжителш) ще се спазват изискванията за информация и комуникация съгласно 
Приложение ХП от Реглш ент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета и 
Единния наръчник на Бенефициента за прилагане на правилата за информация и 
комуникация 2014-2020 г.

Дата: 07.03.2019 г.

Ц Р ъ г л а С И О  a y , .  Л
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Процедурата се осъществява с фннансовата подкрепа на
ОП „Развнтне на човешките ресурси“ 2014-2020, сьфинансирана

от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Образец

ДО
„С БР-Н К ” ЕАД

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за изпълнение на общ ествена поръчка с предмет: „Организиране и провеждане на обучения по 

ключова компетентност „Общуване на чувди езици“ на служителите на „СБР-НК“ ЕАД“

В ъзлож ител: „Специализирани болници за рехабилитация -  Национален комплекс“ ЕАД

УЧАСТНИК „Б К Б “ ЕООД
ЕИКЛБУЛСТАТУКЗД/Идедтнфикоцня па^уж деотродпо л щ е: 203017708
Седалище и адрес на управление/поотояпеп одрео: гр. София; Район р-н Триадица; Кв^ггал 
Иван Вазов; ул."П.Каравелов" ; Бл. 62; Вход България; Ап. 19.
Тел.: 0879222777, ф акс:................................... . e-mail: scientiabkb@ gmail.com
Вписан в търговския регистър на Агенцията по вписванията под единен индентификационен 
код № 203017708
Представляван от Янко Иванов Здравков, в качеството му на управител 

УВАЖ АЕМ И ДАМ И И  ГОСПОДА,

След запознаване с условията на поръчката, заявяваме, че желаем да участваме в 
обявената от Вас процедура за възлагане чрез пряко договаряне на обществена поръчка с 
предмет „Ортанизиране и провеждане на обучения по ключова компетентност „Общуване на 
чужди езици“ на служителите на „СБР-НК“ ЕАД“ и правим следното предложение:

1. Приекюме фиксираната Цена за изпълнение на поръчката, както следва:
Обша дена за изпълнение предмета на п оп ъ ^^та от 280 000 (двеста и осемдесет хиляди! 
лева без ДДС, включваща обучение на общо 400 6 р .  обучаеми липа:
Шоджет за 1 бр. обучаемо лиде -  700 (седемстотин! лева без ЯПС.

2. Деющ)И1Жме, че посочш ата цена за едно обучаемо лице включва всички разходи за 
оригинални у ч ^ н и  материали, консумативи, издаване на документ за завърщено обучение, 
възнаграждение на преподаватели, както и всички административни, режийни и други разходи 
за осъществяване дейността по обучение;

3. Запознати сме, че платимата цена в настоящата процедура е фиксирана и не участва като 
пок£Штел за оценка и класиране на участниците.

Като не{ш делна част от настоящото Ценово предложение прилагаме следните документи:

Дата: 07.03.2019 г. УЧА З  а г

^Документът се подписва от законния щ>едставител на участника или от над л е з»
•wvyw.eufunds.be

[ено лице

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна грограме »Р9!фктие на човешките ресурси" 
2014-2020, сьфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален ^ н д . Цялата отговорност за 

съдържетието na doiQ/мента се носи от „Спа4шишзирани бомтци зврехаФилтнация̂  Национален комплекс" 
ЕАД и при никакви обамттеяапва не може да се гцтема, че този документ отразява официалното становище

на ЕС и Управляващия орган
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