
ДОГОВОР
за възлагане на обществена поръчка

г. в гр. София, между:

„Специализирани болници за рехабилитация -  Национален комплекс“ ЕАД, със 
седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Васил Левски“ № 54, ЕИК; 
130344823, представлявано от Плумелина Димитрова Минева, в качеството й на 
изпълнителен директор и Десислава Николаева, в качеството й на главен счетоводител, 
наричано за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ - от една страна

„ХЪБИС“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив 4000, район 
Централен, ул. „Свети Климент“ № 22, ет. 3, ЕИК 200095672, представлявано от 
Христо Атанасов Вучков, в качеството му на управител и наричано по-долу за краткост 
ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна.

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

на основание чл. 112 от Закон за обществените поръчки и Решение № РД-09-21-3 от 
30.05.2019 г. на изпълнителния директор на „Специализирани болници за 
рехабилитация -  Национален комплекс“ ЕАД („СБР-НК“ ЕАД) за определяне на 
ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществена поръчка с предмет: ,Д1оддръжка на офис техника 
/компютри, преносими компютри, хардуер и софтуер, принтери, скенери, копирни 
машини, монитори, телефонни и факс апарати, UPS устройства, модеми, рутери и 
други/ и друга техника в извънгаранционен срок”

се сключи този договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да предоставя, срещу 
възнаграждение и при условията на този Договор, следните услуги: да извършва 
следгаранционно сервизно обслужване на офис техника и техника в извънгаранционен 
срок в обектите на „СБР-НК“ ЕАД /подробно описана в Техническа спецификация, 
представляваща Приложение № 1 към настоящия договор/, включително доставка и 
монтаж на резервни части, наричани за краткост „Услугите“.
Чл. 2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва поддръжка на офис техника 
/компютри, преносими компютри, хардуер и софтуер, принтери, скенери, копирни 
машини, монитори, телефонни и факс апарати, UPS устройства, модеми, рутери и 
други/ и друга техника в извънгаранционен срок“ в съответствие с Техническата 
спецификация. Техническото предложение и Ценовото предложение, и чрез лицата, 
посочени в Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на 
ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, съставляващи съответно 
Приложения № 1, № 2, № 3 и № 4 към този Договор („Приложенията“) и 
представляващи неразделна част от него.
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Чл. 3. 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 на 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.

П. СРОК НА ДОГОВОРА. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 4. Договорът влиза в сила, считано от датата на сключването му.
Чл. 5. Срокът за изпълнение на Услугите е 24 (двадесет и четири) месеца, считано от 
датата на влизане в сила.
Чл. 6. Мястото на изпълнение на Договора е в обектите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, подробно 
описани в Приложение № 1 към настоящия договор или в сервизна база на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Ш . ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ.
Чл. 7. (1) За предоставянето на Услугите, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ плаща на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обща цена в размер на 336 000 (триста тридесет и шест хиляди) лева 
без ДДС и 403 200 (четиристотин и три хиляди и двеста) лева с ДДС, наричана по- 
нататък „Цената“ или „Стойността на Договора“, съгласно Ценовото предложение на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съставляващо Приложение JNb 3.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ плаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Цената по този Договор на равни 
месечни вноски, всяка в размер на 14 000 (четиринадесет хиляди) лева без ДДС и 
16 800 (шестнадесет хиляди и осемстотин) лева с ДДС.
(3) В Цената по ал. 1 са включени всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на 
Услугите, включително и разходите за персонала, който ще изпълнява поръчката, както 
и транспортните разходи във връзка с изпълнението на следгаранционно сервизно 
обслужване на компютърна и периферна техника, включително доставка и монтаж на 
резервни части, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащането на каквито и да е други 
разноски, направени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(4) Месечната цена, посочена в ал. 2 е фиксирана за времето на изпълнение на Договора 
и не подлежи на промяна.
Чл. 8. (1) Всяко плащане по този Договор се извършва въз основа на следните 
документи:
1. отчет/протокол за предоставените услуги за съответния период, подписан от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при съответно спазване на разпоредбите на 
Раздел VI (Предаване и приемане на изпълнението) от Договора;
2. приемо-предавателен протокол за доставените и заменени резервни части и 
консумативи, подписан от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при съответно спазване 
на разпоредбите на Раздел VI (Предаване и приемане на изпълнението) от Договора;
3. фактура за дължимата сума за съответния период, издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и 
представена на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да извършва всяко дължимо плащане в срок до 10 

/десет/ paiSoTHH дни след получаването на фактура на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при спазване на 
условията по ал. 1.
Чл. 9. (1) Всички плащания по този Договор се извършват в лева чрез банков превод по 
следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

БАНКА: „Обединена Българска Банка”
BIC: BGUBBSF
IBAN: BG06 UBBS 8002 1049 0561 20
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(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички 
последващи промени по ал. 1 в срок от 7 (седем) дни, считано от момента на промяната. 
В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, счита се, че 
плащанията са надлежно извършени.
(3) При извършване на банков превод за дата на плащането се счита датата на 
заверяване на сметката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

IV. УСЛОВИЯ ПО ИЗВЪРШВАНЕ НА ДОСТАВКАТА

Чл. 10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ доставя резервни части за предадената му за 
следгаранционна поддръжка техника, които са нови, неупотребявани, съвместими със 
съответната техника, резервни части и консумативи придружени с документ/и за 
гаранция и качество.
Чл. 11. При извършване на доставка на резервни части за предадената му за 
следгаранционна поддръжка техника, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранционните карти на резервни части на хартиен носител, както и 
подменените, развалени или дефектирали резервни части за съответния вид техника.
Чл. 12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да извърши доставката на необходимите резервни 
част за собствена сметка.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
Чл. 13. Изброяването на конкретни 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 права и/или задължения на която и да е от Страните.

Обши права и задължения иа ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
Чл. 14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1. Да получи възнаграждение в размера, сроковете и при условията по чл. 7 -  9 от 
договора;
2. Да иска и да получава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение 
на задълженията по този Договор, както и всички необходими документи, информация 
и данни, пряко свързани или необходими за изпълнение на Договора;
Чл. 15. 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;
2. Да осигури техническата изправност на компютърната и периферна техника в 
извънгаранционна поддръжка, като извършва сервизно обслужване, което включва 
дейностите, изброени в Приложение № 1 към настоящия договор, като изброяването 
им не е изчерпателно и не изключва необходимостта от извършването на други 
необходими дейности за изпълнение на поетите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ задължения.
3. дава указания относно правилната експлоатация на техниката и сроковете за 
подмяна на консумативи и резервни части, съгласно изискванията на производителя.
4. Да отчита дейността си с протоколи, подписани от упълномощени представители на 
страните.
5. Да извършва техническата поддръжка при следните условия, срокове и време за 
реакция:
5.1. време за реакция, при възникнал проблем до 30 (тридесет) минути с отдалечен 
достъп и физическо посещение до 1 (един) час след получаване на заявка от страна на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
5.2. диагностиката на проблема и отстраняването му ще се извършва в сервизната база 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или в съответния обект на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
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5.3. време за изготвяне на констативен протокол и диагностициране на проблема: до 2 
часа от предаване на техниката от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
5.4. времето за отстраняване на проблема; до 2 работни дни, след извършване на 
диагностиката и констатиране на проблема, в случай на направено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
потвърждение за ремонт.
5.5. в случай на подаден от служител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сигнал за техническа 
неизправност, която трябва да бъде спешно отстранена се извършва “инцидентно 
посещение” от специалист на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на място в съответния обект на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - в срок до 30 минути от подаване на сигнала.
5.6. в рамките на времето за реакция ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да бъде информиран за 
сериозността на техническата неизправност и времето, което ще бъде необходимо за 
пълното й отстраняване.
6, Отстраняването на възникнал проблем се извършва на място при ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 
а когато това е невъзможно -  в сервизна база на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. При повреда, която 
не може да се отстрани на място, техниката се предава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с 
двустранен протокол за ремонт, като при необходимост от ремонт на предадената 
техника, който се очаква да продължи извън сроковете по чл. 15, ал. 5 от настоящия 
договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оборотна 
техника с показатели, не по-лоши от тези на повредената, до приключване на ремонта. 
Разходите за транспортирането на сервизната техника са за сметка на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
7. Да изпълнява всички законосъобразни указания и изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
9. Да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното 
8 чл. 29 от Договора;
9. Да осигури свои упълномощени представители, които да осъществяват комуникация 
с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и да следят за законосъобразното изпълнение на договора.
10. Да предава на упълномощените представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранционните 
карти и съпътстващата техническа документация за доставените резервни части и 
консумативи, когато е приложимо.
11. Да извършва профилактика, диагностициране и отстраняване на повреди, 
включително доставка и монтаж на необходимите резервни части, както и в случай на 
изваждане от експлоатация на техниката да бъде изготвено предложение за бракуване 
на продукт;
12. Да приема заявки за ремонт от служители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по телефон или 
електронна поща;
13. Да извършва почистване и профилактика на техниката по заявка на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
14. Да доставя и монтира нови и неупотребявани резервни части със сертификат за 
произход и качество.
15. Да извършва дейностите по профилактика, диагностициране и отстраняване на 
повреди, включително доставка и монтаж на необходимите резервни части в 
съответствие с изискванията на производителя за съответния вид и марка/модел 
техника;
16. При необходимост от смяна на твърд диск, да прехвърли информацията от стария 
върху новия диск;
17. Да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ възможност да извършва контрол по 
изпълнението на договора.
Чл. 16. В случай на нужда от закупуване на резервните части за техниката на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в констативния протокол относно повредата, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 
следва да обоснове техническата невъзможност на ремонта без тези части, срока и 
цените, на които може да ги осигури или да представи предложение за изваждане от 
експлоатация на съответното устройство.
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Обши драва и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
Чл. 17. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ нма право:
1. Да изисква и да получава Услугите в уговорения срок, количество и качество;
2. Да контролира 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, при необходимост и на мястото за изпълнение на Договора, но 
без с това да пречи на изпълнението;
3. Да прави рекламации при установяване на некачествена работа, която не е в 
съответствие с техническата спецификация и с техническото предложение на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
4. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от предмета на договора, посочен в раздел 
I, да откаже приемането на изпълнението и заплащането на част или на цялото 
възнаграждение, докато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни своите задължения съгласно 
договора.
5. Да извършва заявки за ремонт по телефон или електронна поща;
Чл. 18. 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 заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цената в размера, по реда и при условията, 
предвидени в този Договор;
3. Да предоставя и осигурява достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до информацията, 
необходима за извършването на Услугите, предмет на Договора, при спазване на 
относимите изисквания или ограничения съгласно приложимото право;
4. Да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното 
в чл. 29 от Договора;
5. Да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на този 
Договор, включително и за отстраняване на възникнали пречки пред изпълнението на 
Договора, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поиска това;
6. Да осигурява необходимите условия за правилна експлоатация на техниката.
7. Да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при констатиране на признаци на техническа 
неизправност на техниката и веднага да преустанови ползването й.

VI. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
Чл. 19. Приемането на доставените резервни части и консумативи и/или пуснатата в 
експлоатация техника се документира с приемо-предавателен протокол, който се 
подписва от упълномощените за целта представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в два оригинални екземпляра -  по един за всяка от Страните.
Чл. 20. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
1. Да приеме изпълнението, когато отговаря на договореното.
2. JJii опшже приемане на изпълнението до отстраняване на недостатъците, като даде 
подходящ срок за отстраняването им за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
3. Да откаже да приеме изпълнението при съществени отклоненид от договореното.

V n. САНКЦИИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 21. (1) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ допусне забава в изпълнение на някое от 
задълженията си по чл. 15 същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 
0,05 % от възнаграждението по чл. 7, ал. 1 от договора за всеки ден забава, но не повече 
от 25 % от размера на това възнаграждение.
(2) При з а ^ е н о  плащане от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, той дължи неустойка в размер 
на 0,05 % за всеки ден забава, но не повече от 25 % от стойността на забавеното 
плащане.
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(3) Изплащшето на неустойки по ал. 1 и ал. 2 не лишава изправната страна по договора 
от право да търси обезщетение за вреди и пропуснати ползи над уговорените размери 
на с^що основание.
(4) При констатирано лошо или друго неточно или частично изпълнение на отделна 
дейност или при отклонение от изискванията на ВЪЗЛОЖИТБЛЯ, посочени в 
Техническата спецификация, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска от 
ИЗПЪЛЬШТЕЛЯ да изпълни изцяло и качествено съответната дейност, без да дължи 
допълнително възнаграждение за това.

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 22. (1) Този Договор се прекратява:
1. с изтичане на срока по чл. 5 от Договора;
2. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което 
обстоятелство засегнатата страна е длъжна да уведоми другата страна в срок до 7 
(седем) дни от настъпване на невъзможността;
3. при прекратяване на юридическо лице -  страна по Договора без правоприемство, по 
смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;
4. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСЛ.
(2) Договорът може да бъде прекратен
1. по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма;
2. когато за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или 
ликвидация -  по искане на всяка от Страните.
Чл. 23. (1) Всяка от страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на 
съществено задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците 
съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на 
писмено предупреждение от изправната страна до неизправната и определяне на 
подходящ срок за изпълнение. Разваляне на Договора не се допуска, когато 
неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на 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 започнал изпълнението на Услугите в срок до 30 
(тридесет) дни, считано от Датата на влизане в сила;
2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е прекратил изпълнението на Услугите за повече от 14 
(четиринадесет) дни;
3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал съществено отклонение от Условията за изпълнение на 
поръчката и Техническото и Ценовото предложение.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали Договора само с писмено уведомление до 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и без да му 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. 24. 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 разрешаване на спорове по този Договор.
Чл. 25. Във всички случаи на прекратяване на Договора, освен при прекратяване на 
юридическо лице -  страна по Договора без правоприемство:
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1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставят констативен протокол за 
извършената към момента на прекратяване на договора работа и размера на евентуално 
дължимите плащания; и
2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава;
а) да преустанови предоставянето на следгаранционно сервизно обслужване на 
компютърна и перис^риа техника на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, включително доставка и 
монтаж на резервни части, 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.
Чл. 26. При предсрочно прекратяване на Договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да 
заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ реално изпълнените и приети по установения ред услуги.

IX. ОБЩ И РАЗПОРЕДБИ
Дефинирани понятия и тълкуване
Чл. 27. (1) Освен ако са дефинирани 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 противоречие между различни разпоредби или условия, съдържащи се в 
Договора и Приложенията, се прилагат следните правила:
1. специалните разпоредби имат предимство пред общите разпоредби;
2. разпоредбите на Приложенията имат предимство пред разпоредбите на Договора.

Спазване на приложими норми
Чл. 28. При изпълнението на Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва всички 
приложими нормативни актове, разпоредби, стандарти и други изисквания, свързани с 
предаиета на Договора, и в частност, всички приложими правила и изисквания, 
свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими 
колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално 
и трудово право, съгласно Приложение № 10 към чл. 115 от ЗОП.

Конфиденпиалиост
Чл. 29. (1) Всяка от страните по този Договор се задължава да пази в поверителност и 
да не разкрива или разпространява информация за другата Страща, станала й известна 
при или по повод изпълнението на Договора (,Донфиденциална 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 
характ^), свързани с изпълнението на Договора. Не се смята за конфиденциална 
информацията, касаеищ наименованието на изпълнения проект, стойността и предмета 
на този Договор, с оглед бъдещо позоваване на придобит професионален опит от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(2) С изключение на случаите, посочени в ал. 3 на този член. Конфиденциална 
информация може да бъде разкривана само след предварително писмено одобрение от 
другата Страна, като това съгласие не може да бъде отказано безпричинно.
(3) Не се счита за нарушение на задълженията за неразкриване на Конфиденциална 
информация, когато;
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1. информацията е станала или става публично достъпна, без нарушаване на този 
Договор от която и да е от страните;
2. информацията 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 страна е длъжна да изпълни такова изискване;
(4) Задълженията по тази клауза се отнасят до съответната страна, всички нейни 
поделения, контролирани от нея фирми и организации, всичкн нейни служители и 
наети от нея физически или юридически 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.

Публични изявления
Чл. 30. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да дава публични изявления и съобщения, да 
разкрива или разгласява каквато и да е информация, която е получил във връзка с 
извършване на доставката, предмет на този Договор, независимо дали е въз основа на 
данни и материали на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на резултати от работата на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, което 
съгласие няма да бъде безпричинно отказано или забавено.

Прехвърляне на права и задължения
Чл. 31. Никоя от страните няма право да прехвърля никое от правата и задълженията, 
произтичащи от този Договор, без съгласието на другата страна. Паричните вземания 
по Договора могат да бъдат прехвърляни или залагани съгласно приложимото право.

Изменения
Чл. 32. 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. 33. (1) Никоя от Страните по този Договор не отговаря за неизпълнение, причинено 
от непреодолима сила. За целите на този Договор, „непреодолима сила“ има значението 
на това понятие по смисъла на чл.306, ал.2 от Търговския закон.
(2) Не може да се позовава на непреодолима сила Страна, която е била в забава към 
момента на настъпване на обстоятелството, съставляващо непреодолима сила.
(3) Страната, което не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, е 
длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до 
минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок 
до 3 (три) дни от настъпването на непреодолимата сила като посочи в какво се състои 
непреодолимата сила и възможните последици от нея за изпълнението на Договора. 
При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.
(4) Докато трае непреодолимата сила изпълнението на задълженията на свързаните с 
тях насрещни задължения се спира.

Нищожност на отделни клаузи
Чл. 34. В случай, че някоя от клаузите на този Договор е недействителна или 
неприложима това не засяга останалите клаузи. Недействителната или неприложима 
клауза се заместват от повелителна правна норма, ако има такава.

Уведомления
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Чл. 35. (1) Всички уведомления между страните във връзка с този Договор се 
извършват в писмена форма и могат да се предават лично или чрез препоръчано писмо, 
по куриер, по факс, електронна поща.
(2) За целите на този Договор данните и лицата за контакт на страните са, както следва: 
1.3а ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Адрес за кореспонденция:

1. За филиал - Баните, Смолянско, с. Баните 4940, тел. 0887392346, лице за контакти: д- 
р Алекси Каров - директор; 2. За филиал - Кюстендил, гр. Кюстендил 2500, ул. „Цар 
Симеон I” № 28, тел. 0887472116, лице за контакти: д-р Живко Неделчев -  директор; 3. 
За филиал -  Момин проход, гр. Момин проход 2035, тел. 0888543526, лице за контакти: 
д-р Пламен Стоев -  директор; 4. За филиал -  Баня, Карловско, гр. Баня 4360, ул. 
„Липите” № 1, тел. 0884810390, лице за контакти: Божанка Иванова -  директор; 5. За 
филиал Павел баня, гр. Павел баня 6155, ул. „Освобождение” № 2, тел. 0888767490, 
лице за контакти: д-р Йордан Гечев -  директор; 6. За филиал Велинград, гр. Велинград 
4600, ул. „Гоце Делчев” № 38, тел. 0887385072, лице за контакти: д-р Илза Попова -  
директор; 7. За филиал Поморие, гр. Поморие 8200, ул. „проф. Парашкев Стоянов” № 7, 
тел. 0877904334, лице за контакти: Маргарита Михайлова -  директор; 8. За филиал 
Овча могила, с. Овча могила 5295, общ. Свищов, ул. ,Детелина” № 2, тел. 0887363291, 
лице за контакти: д-р Виргиния Цолова -  директор; 9. За филиал Сандански, гр. 
Сандански 2800, кв. „Смилово” /санаториум/, тел. 0887592721, лице за контакти: д-р 
Стефка Иванова -  директор; 10. За филиал Хисаря, гр. Хисар 4180, ул. „Гурко” № 2, 
тел. 0876904737, лице за контакти: Величка Шопова -  директор; 11. За филиал Наречен, 
с. Нареченски бани 4880, общ. Смолян, ул. „Родопи” № 2, тел. 0888710220, лице за 
контакти: д-р Атанас Бучков - директор; 12. За филиал Св. Мина, Вършец, гр. Вършец 
3540, ,Д1аркова зона”, тел. 0882805510, лице за контакти: Боряна Бончева -  директор; 
13. За филиал Банкя, гр. Банкя, ул. „Шейново” № 8, тел. 0889274943, лице за контакти: 
д-̂ ) Пламен Пелтешки -  директор; 14. Централен офис на „СБР - НК“ ЕАД, гр. София 
1142, бул. „Васил Левски“ № 54 тел. 0884280155, лице за контакти: Георги 
Александров -  експерт/мониторинг на дейности по филиалите;

2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Адрес за кореспонденция: Гр.Пловдив, ул.“Родопи“ 62
Тел.: 0888781190

e-mail: office@hubisltd.com

Лице за контакт: Христо Бучков

(3) За дата на уведомлението се счита:
1. датата на предаването -  при лично предаване на уведомлението;
2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка -  при изпращане по пощата;
3. датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка -  при изпращане по 
куриер;
4. датата на приемането -  при изпращане по факс;
5. датата на получаване -  при изпращане по електронна поща.
(4) Всяка кореспонденция между страните ще се счита за валидна, ако е изпратена на 
посочените по-горе адреси (в т.ч. електронни), чрез посочените по-горе средства за 
комуникация и на посочените лица за контакт. При промяна на посочените адреси, 
телеф<ши и други данни за контакт, съответната страна е длъжна да уведоми другата в 
писмен вид в срок до 3 (три) дни от настъпване на промяната. При неизпълнение на 
това задължение всяко уведомление ще се счита за валидно връчено, ако е изпратено на
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посочените по-горе адреси, чрез описаните средства за комуникация и на посочените 
лица за контакт.
(5) При преобразуваше без прекратяване, промяна на наименованието, 
правноорганизационната форма, седалището, адреса на управление, предмета на 
дейност, срока на съществуване, органите на управление и представителство на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият се задължава да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяната в 
срок до 3 (три) дни от вписването й в съответния регистър.

Чл. 36. (1) Този Договор се сключва на български език. .
(2) Приложимият език е задължителен за използване при съставяне на всякакви 
документи, свързани с изпълнението на Договора, в т.ч. уведомления, протоколи, 
отчети и др., както и при провеждането на работни срещи. Всички разходи за превод, 
ако бъдат необходими за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или негови представители или служители, са 
за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Приложимо право
Чл. 37. Този Договор, в т.ч. Приложенията към него, както и всички произтичащи или 
свързани с него споразумения, и всички свързани с тях права и задължения, ще бъдат 
подчинени на и ще се тълкуват съгласно българското право.

Разрешаване на спорове
Чл. 38. Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, 
включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, 
недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на 
празноти в Договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще 
се уреждат между страните чрез преговори, а при непостигане на съгласие -  спорът ще 
се отнася за решаване от компетентния български съд.

Чл. 39. Този Договор се състои от 10 (десет) страници и е изготвен и подписан в 2 (два) 
еднообразни екземпляра -  по един за всяка от Страните.

Чл. 40. Към този Договор се прилагат и са неразделна част от него следните 
приложения:
Приложение № 1 -  Техническа спецификация;
Приложение № 2 -  Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
Приложение № 3 - Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
Приложение № 4 -  Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на 
членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението;
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