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ДОГОВОР
за обществена поръчка
№ " 05-51

.2019 г., в гр. София на основание чл. 194, ал. 1 във връзка с чл. 20,
ал. 3 от ЗОП и чл. 136 от ПРУПДГДДУК и утвърден протокол от 11.06.2019 г. по чл. 192, ал. 4 
от ЗОП беше сключен този договор между:

1. ^Спецналнзнранн болници за рехабилнтацня- Националет комплекс" ЕАД, ЕИК
130344823, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. ,3а<сил Левски” № 54, 
представлявано от Плумелина Димитрова Мичева -  изпълнителен директор и Десислава 
Itoonaesa  -  главен счетоводител, наричано по-долу за краткост ,ЗЪЗЛОЖИТЕЛ” от една 
страна 
и

2. ,ДШ ТЕРНБШ ЪНЪЛ АСЕТ БАНК" АД, ЕИК 000694329, със седалище и адрес на 
управление: гр. София 1303, район Възраждане, бул. „Тодор Александров“ № 81-83, 
представлявано от Алексей Асенов Цветанов и Румен Георгиев Сираков -  членове на 
Управителния съвет, наричано по-долу за краткост „ЮПЪЛНИТЕЛ“, от друга страна

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл.1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема при поискване от 

страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да предоставя финансовите услуги, посочени в Приложение № 1 
ЛГехническа спецификащш/ -  нфазделна част от договора, при заплащане на лихви и такси 
съгласно условията в Приложшне № 2 /Оферта/ - неразделна част от настоящия договор.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да не използва всички видове финансови услуга, 
посочени в Приложение № 1 -  неразделна част от настоящия договор.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя, а ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща финансовите услуга -  
предмет на догюора, само в количествата и видовете, ползвани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

П. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
ЧлЛ. 1ШТЬЛНИТЕЛЯТ се задължава:
1. при нареждане от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да предоставя всяка една от финансовите 

услуга, предмет на настоящия договор, в заявеното от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ количество и вид и в 
съответствие с изискванията на действащото законодателство, при условията на Приложгаия № 
1 и 2 -  неразделна част от настсщщия договор.

2. да спазва банковата тайна относно наличностите и движенията по откритите сметки 
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като предоставя информщщя на трети лица само в предвидените сьглагао 
действащото към съответния момент българско законодателство случаи или ако 
ВЪЗЖ)ЖИТЕЛЯТ е дал изрично и предвгрттелно своето писмгао съгласие.

3. да поддържа и съхранява документите по този договор, представките пълномощни, 
както и копия от цялата писмена кореспонденция между страните.

4. при поискване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да предоставя информация за начислената/ите 
лихва/и по сметката/ите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 1 (един) работен дга от поискването.

5. при поискване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да предоставя информация за салдото/салдата по 
смепсата/ите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 1 (един) работга ден от поискването.

6. да обслужва н ^д ен и те  от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ плащания в срока, посочен в Гфиложение 
№ 2 -  неразделна част от настоящия договор.

7. да спазва у сло№ята за олихвяване на откритите разплащателни и депозитни сметки на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съгласно Приложение № 2 -  неразделна част от настоящия догюор.

8. да извършва инкасо услугите в съответстаие с нормативните изисквания и да осигури 
необходимата застраховка.

Чл,3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:



1. да откаже да изпълни нареждане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за извъ{нпване на плащания, ако 
не са щшложени стандартните платежни документи или същите съдържат неточна, нечетлива и 
невяриа информация.

2. има право при точно изпълнение на задълженията му по този договор да получи 
уготорипгге такси за предоставените от него финансови услуги.

3. да изисква от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да му бъдат предоставяни до1д^менти и информация, 
редовно оформени от външна страна, които са необходими за изпълнението на задълженията му 
по настоящия договор.

4)1.4. ЮПЪЛНИТЕЛЯТ няма право;
1. да възлага на трети лица задълженията си произтичащи от този договор, освен на 

посочените в офертата му за участие в обществената поръчка подизпълнители.
2. няма право да извършва видове и количества финансови услуги -  предмет на този 

договор, за които няма н^)еждане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, оформшо с изискуемите реквизити.
3. няма право да отказва извършването на финансови услуги -  предмет на договора, 

освен ако извършването им е в противоречие с нормативен акт.
Чл.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не извършва н^)еждания за извършване на финансови услуги в 

следните случаи;
1. кшвто не е осигурена необходимата и достатъчна наличност на парични средства по 

сметката, указана в нареждането;
2. нареждането не е съставено и редовно оформено от външна страна с всички 

необходими реквизити съгласно вътрешнобанковиге актове и прилаганите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
стандафтни образци;

3. нареждането не отговаря на изискванията на относимите актове;
4. нареждането не е подписано от овлшл-ените за целта лица или тех№ пълномощник, 

упълномощен с изрично нот^иално заверено пълномощно.

Ш . ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл.6. ВЪЗЖ)ЖИТЕЛЯТ се задължава;
1. да прави нареждания към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съставяни съгласно износванията, 

установени от норштивните и вътрешнобанковиге актсюе и прилаганите от ШПЪЛНИТЕЛЯ 
стандартни образци. Нарежданията следва да бъдат подписани от овластените за целта лица със 
спесимени при ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

2. да предостави на ИШЪЛНИТЕЛЯ спесимени на своите служители, упълномсяцени да 
подписжат от негово име изискваните от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до1̂ менти във връзка с изпълнението 
на финансстите уо^он - предмет на настоящия договор;

3. незабавно да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за отго-ляие на предоставените на негови 
служители по т. 2 права;

4. да осигури подписването и представянето от нетова страна на необходимите 
до1у»(еиги и информация във връзка с предоставянето от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на 
наредаште финансови услуги;

5. да поддържа достатъчна наличност по сметките за извършване на я зд е н и т е  
плащания;

6. да заплаща на ИШЪЛНИТЕЛЯ такси за наредените финансови услуги в размерите, 
посочени в Приложение № 2 -  нфазделна част от настоящия договор.

Чл.7. ВЪЗЖ)ЖИТЕЛЯТ има право;
1. да получава нареджиге от него финансови услуги - предмет на договора, точно в 

изискшюто количество и качество и при условията, посочжи в Приложение № 2 -  неразделна 
част от настоящия договор;

2. да изисква от ИШЪЛНИТЕЛЯ да му предоставя информация за начислената/ите 
лихва/и по сметката/ите му в срок до 1 (едии) работен ден от поискването.

3. да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да му предоставя информация за салдото/салдата по 
сметката/ите му в срок до 1 (един) работш ден от поискването.



4. да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за 
подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители.

IV. ЦЕНИ И ЛИХВЕНИ УСЛОВИЯ
ЧлЛ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ такси за извършване на заявените 

финансови услуги, предмет на този договор, съгласно посочените в Приложение № 2 стойности 
за съответните видове финансови услуги.

Чл.9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ олихвява откритите разплащателни сметки на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
с лихвения процент за разплащателна сметка, посочен в Приложение № 2 - неразделна част от 
този договор.

Чл.10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ олихвява откритите депозитни сметки на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с 
лихвения процент за депозитни сметки, посочен в Приложение № 2 - неразделна част от този 
договор в зависимост от срока на депозита.

Чл.11. Посочените в Приложение № 2 такси и лихви не подлежат на изменение за целия 
срок на договора

Чл. 12. В случай че ЮПЪЛНИТЕЛЯТ е заявил използването на подизпълнител/и, най- 
късно преди започване на изпълнението на дйЬюстите -  предмет на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 
е длъжен да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за името, данните за контакт и представителите на 
подизпълнителя/ите, посочши в офертата ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжет да уведомява 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на 
договора

(2) Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнението на настоящия 
договор за о€ществша поръчка се допуска при необходимост, ако са изпълнени едновременно 
условията, посочени в чл. 66, ал. 14, т. 1 и т. 2от ЗОП, като ИЗПЪ1ШИТЕЛЯТ е длъжен да 
изпълни paзпqpeдбaтa на чл. 66, ал. 15 от ЗОП.

(3) В срок до 3 (три) дни от сключването на договор за подизпълншие или на 
допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 
е длъжщ! да изпрати копие на договора или на допълнителното споразумение на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заедно с доказателства, че са изпълнени условията на чл. 66, ал. 14 от ЗОП.

V. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ
Чл.13. При виновно неизпълнение или неточно изпълнение на което и да е от 

задълженията си по този договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в 
размер на 0.S % (нула цяло и пет на сто) за всаси просрочен ден от стойността на 
нтопълненото/неточно изпълненото задължение, но не повече от 10 % (десет процятта) от 
стойността му.

Чл.14. (1) Във вшчки случаи на неизпълнение на една или повече от клаузите на 
настоящия договор от една от страните, д{^гата страна има право да претендира обезщетагае в 
пълен размер на претъртеиите вреди и обезщетение за пропуснатите ползи в резултат на 
забавата или неизпълнението.

(2) причинени вреди на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в резултат от неизпълншие или 
изш>лнеиие в противоречие с нормативните изисквания на инкасо уо^га, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се 
задължава да покрие всички вреди, причинени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, включително изплатени от 
ВЪЗЖ)ЖИТЕЛЯ обезщет№ия за забавено плащане към служители, както и към доставчици и 
д{уги кснгтрагенти.

VI. СРОК и  ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл.15. Настоящият договор се сключва за срок до 15.06.2022 г., включително и влиза в 

сила, считано от 16.06.2019 г.
Чл.16. Дщ-овсфът се прекратява в следните случаи;
1. по ВЗШ1МНО писм ^о си'ласие на страните;
2. с изтичане на срока на договора;
3. при достигане на мшссималния финансов ресурс -  14 000 л ж 1 без ДДС, определен от 

ВЪЗЖ)ЖИТЕЛЯ за съответната обособена позиция;



4. при неизпълнение на което и да е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, произтичащо от 
този договор, което не е изпълнжо в срок до 2 /два/ работни дни, считано от датата на изпращане 
на писмена покана от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

5. при отнемане на лиценза на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за извършване на финансовите услуги -  
предмет на допжора;

6. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ използва 
подизпълнител, бю да е джларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е 
различен от този, поомеи в офертата му.

УП. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА
Чл.17. (1) Страните не носят отговорност за пълно или частично неизпълнение на своите 

задължения по настоящия договор, ако наипълнението е породено от нщхреодолима сила по 
смисъла на чл. 306, ал. 2 ТЗ. Настъпването на такива обстоятелства се доказва с надлежно 
оформен документ от компетентен Д1фжавен орган и се съставя протокол, подписан по 
упълномощени представители на страните по договора. Отготорността на страните по договора 
се изключва и при изменение в нормативната уредба, касаещо дейността на която и да е от тях, 
непошоляващо изпълнение на поетите с договора задължения.

(2) Страната, която се позовава на непреодолима сила трябва в тридневен срок от 
настъпването на форсмажорното обстоятелство да уведоми насрещната страна При 
нжзпълнение на това задължение страната не може да се позовава на непреодолима сила

(3) Страната която е в забава не може да се позовава на непреодолима сила

VIIL СПОРОВЕ
Чл.18. Възникналите през времетраенето на договора спорове и разногласия между 

страните се ршхават чрез преговори между тях. Постигнатите договорености се оформят в 
писмена форма и се превръщат в неразделна част от договора

Чл.19. В случай на непостигане на договореност по предходния член, всички спорове, 
породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породжи от или 
отнасящи се до неговото тълкуване, нед^1ствителност, неизпълнение или прекратяване ще 
бъдат разршхавани съглашо действащото българско законодателство от компетентния съд

IX. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ
ЧлДО. (1) Всички с ъ о ^ ^ ш я  между страните, свързани с изпълнението на този договор 

са валидш, ако са направши в писмена форма и са подписани от упълномощаште 
представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) За валидни адреси за приемане на съобщения, свързани с настсжщия договор се
сштат;
ЗА ВЪЗЮЖИТЕЛ; ip. София 1142, бул. ,3асил Левски” № 54, тел. 029885905, факс: 029876121, 
e-mail: sbmk@refaal»litati<Bi.bg, Десислава Николаевагглавв! счетоводител;
ЗА ИЗПиИИГЕЛ: гр.Софш 1407, ул. Джеймс B ^4q)№  118, тел. 029234243, факс: 02%34311 
e-nudl: lozenec(^.iabaak.bg. Лидия Ангелова-директор клон Лозенец ИНТЕРНШПЪНЪЛ АСЕТ 
БАНКАД

(3) П |ж промяна на данните по ал. 2 съответната страна е длъжна да уведоми другата в 
тр и д н ^ н  qx№ от промяната Ако някоя от Стршште промий посочените в ал. 2 данни, без да 
уведоми Д1̂ гата Страна, изпратените съобщения на посочашя адрес се смятат за редсюно 
получени.

Чли21. Настоящият договор може да бъде допълван и/или изменян само с допълнителни 
спсфазумшия, изготвяй в писмена форма и подписани от двете страни или техни 
упълномсяцош предстаютели при спазване на изискванията на Закона за обществаште 
поръчки.

Чл.22. (1) При необходимост, поради вътршши изисквания на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или 
но1шапгивно установени изисквания, страните могат да сключват отделни споразумения или 
д<ях)всри за различните услуги и операции, предмет на настоящия дог(»ор при условие, че тези 
сп<фазумения и/или договори не противоречат на клаузите на настоящия договор.



(2) Прт про^<ф ечие или несъответствие на клт^зите на настоящия договор, 
включително щжлож^шята към него, с общите усл<»ия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или допълнително 
сключени договорт! ^или спора^мения по смисъла на ал. 1, ще се прилагат клаузите на 
настоящия дсловор.

Не^шдеяна чарт от настоящия д<нх»ор са'
1. Гфиложение № 1 -  Технически шецификации по обособени позиции;
2. Г^шложение № 2 -  Оферта

При подписване на настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представи следните 
до1̂ менти:

1. СвидетелстЦ за съдимост на лицата посочени в чл. 192, ал. 2 от ЗОП;
2. Удостоверете за наличието или липсата на задьлжш иа издаджо от НАП или от друг 

компетентен орган;
3. Удостоверение за наличието или липсата на задължения за МДТ, издадено от 

общината по седалище на Възложителя и на Изпълнителя
4. Удостоверение за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП, издадвю от 

Изпълнителна агенщи ,Д'лавна инспекция по труда“;
5. Дйсларация Е липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП от лицата, посочени 

в чл. 192, ал. 2 от ЗОП;

Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра по един за всяка 
отстрашгге. . J


