Приложение №9

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР
приложение към Обява за възлагане на обществена поръчка с наименование:
„Извършване на задължителни профилактични медицински прегледи на
служителите на БСТ“
Днес, [дата на сключване на договора във формат дд.мм.гггг], в гр. София, между:
Държавно предприятие “Български спортен тотализатор” със седалище и адрес на
управление в гр. София – п.к. 1618, Столична община, район Красно село, ул. „Хайдушко
изворче” № 28, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК
202766380, представлявано от ДАМЯН ДАМЯНОВ – Изпълнителен директор и Светла
Николова – Главен счетоводител, наричан/а/о за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна,
и
[Наименование на изпълнителя],
[с адрес: [адрес на изпълнителя] / със седалище и адрес на управление: [седалище и адрес
на управление на изпълнителя] [да се попълни приложимото според случая],
[ЕИК / код по Регистър БУЛСТАТ / регистрационен номер или друг идентификационен код
(ако изпълнителят е лице, установено в друга държава членка на ЕС или трета страна)
[…] [и ДДС номер […]] [да се попълни приложимото според случая],
представляван/а/о от [имена на лицето или лицата, представляващи изпълнителя], в
качеството на [длъжност/и на лицето или лицата, представляващи изпълнителя],
[съгласно [документ или акт, от който произтичат правомощията на лицето или лицата,
представляващи изпълнителя – ако е приложимо]],
наричан/а/о за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,
(ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните“, а всеки от тях
поотделно „Страна“);
на основание чл. 194, ал. 1 от Закона за обществените поръчки („ЗОП“) и [посочват се
наименование, номер и дата на акта на възложителя за избор на изпълнител] на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществена поръчка с наименование:
„Извършване на задължителни профилактични медицински прегледи на
служителите на БСТ“,
се сключи този договор („Договора/Договорът“) за следното:
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I.

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯ приема да предостави услуги,
обхващащи извършването на задължителни периодични медицински прегледи на до 1078
брой служители на БСТ (980 жени и 98 мъже), съгласно Закона за здравословни и безопасни
условия на труд, Наредба № 3/28.02.1987 год. за задължителните предварителни и
периодични прегледи на работниците и Наредба №7/15.08.2005 г. за минималните
изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с
видеодисплеи, както следва:
- Еднократни прегледи/изследвания:
Профилактичен медицински преглед
Медицински прегледи от специалисти за всички служители:
1) Интернист:
 измерване на кръвно налягане,
 аускултация на бял дроб,
 ЕКГ – 12 канални отвеждания
2) Офталмолог:
 цветоусещане,
 установяване на отклонения в зрителната острота с авторефрактометър,
 изследване на очни дъна,
 определяне на диоптри при отклонениния в зрението.
3) Гастроентеролог :
 снемане на общ гастроентерологичен статус.
4) Мамолог – за жените:
 снемане на общ мамологичен статус.
5) АГ – за жените:
 Преглед и цитонамазка
Изследвания при профилактичен преглед за всички служители:
Лабораторни изследвания:
Кръв: ПКК с автоматично диференциално броене
(общо 22 показателя)
Er, Leuc, Hgb, Hct,MCV,MCH, MCHC,PLT,СУЕ, ДКК,
Биохимия: липиден профил-общ холестерол; LDL и HDL holesterol, триглецириди,
чернодробни проби-ASAT,ALAT , GAMA-GT, алкална фосфатаза
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Урина – албумин, седимент, захар, жл. пигмент, рн, отн.тегло, кръв в урината
PSA – за всички мъже
Инструментални изследвания:
Ехомамография – за всички жени
Остеоденситометрия - за всички жени
Ехография на коремни органи – за всички жени и мъже
Ехография на щитовидна жлеза – за всички жени
Ехография на простата – за всички мъже
Скриннинг за всички служители:
артериална хипертония, захарен диабет
исхемична болест на сърцето, инфаркт на миокарда, мозъчен инсулт, карцином на
простатната жлеза, карцином на млечната жлеза, заболявания на щитовидната жлеза,
остеопороза
Чл. 2. (1) Срокът на договора, в т.ч. и срокът за пълно изпълнение на дейностите, включени
в предметния му обхват е до 31.12.2018 г., като: в срок до 20 календарни дни след
подписване на договора за възлагане на настоящата поръчка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изготвя и
съгласува с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ план-график за предоставяне на услугата; в срок до 15
календарни дни след извършване на съответен преглед се предоставят от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
личните резултати на служителите /профилактични карти/; в срок до 20 календарни дни
месец след извършване на медицинските прегледи, но не по-късно от 31.12.2018 г., се
представят от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ резултатите, регистрирани в Картите за профилактичен
преглед с комплекта от клинико-лабораторните и клинико-инструменталните изследвания,
и анализ на резултатите от прегледите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или посочена от него служба по
трудова медицина.
(2) Дейностите по чл.1 се извършват минимум на териториите на градовете: София,
Пловдив, Стара Загора, Благоевград, Бургас, Варна, Русе, Велико Търново, Плевен, Ловеч,
Монтана, Велинград, Хасково, Смолян, Сливен, Силистра, Шумен, Видин, в съответни
кабинети и манипулационни, предложени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и отговарящи на всички
стандарти и законови нормативи за извършване на дейностите в тях.
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изготвя план-график при съгласуване с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съобразно
които следва да се проведат профилактичните прегледи/изследвания, като в него се
предвиждат и допълнителни дати за извършване на прегледи/изследвания.
Чл.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще изпълни точно предмета на договора, при спазване
нормативните изисквания за дейността и правилата на Регламент 2016/679 (Общ регламент
относно защитата на данните), Закон за защита на личните данни (ЗЗЛД) и подзаконовите
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актове по прилагането му, със свои сили и средства, които са предварително обявени в
техническото и ценовото му предложение и няма да изисква допълнително заплащане от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за каквито и да са дейности/услуги/доставки, в т.ч. и произтичащи от
неправилно разбиране от него на предмета на поръчката, въз основа на която е сключен
настоящия договор.
ІІ. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл. 4. (1) Максималната стойност за предоставянето на всички видове
изследвания/медицински услуги, посочени в чл. 1 на договора за максималния посочен брой
служители на възложителя – 1078 души, е общо в размер на ……. /…../ лева без ДДС, като:
- Единичната цена за извършване на профилактичен преглед пакет за мъже - ……./…./
лева без ДДС;
- Единичната цена за извършване на профилактичен преглед пакет за жени - ……./…./
лева без ДДС;
- Единичната цена по вид медицински преглед/изследване е:…………лева без ДДС.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ стойността на реално извършените
и предоставени медицински прегледи и изследвания /т.е. при предоставяне на услугата
спрямо един служител не се заплаща стойността за пълен пакет, ако не са извършени всички
прегледи/изследвания, в т.ч. и поради отказ на служител/, на база единичните цени,
посочени в предходната алинея първа, тире трето. За удостоверяване на броя и видовете
предоставени услуги/изследвания, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставя документ, в който са
посочени имената на служителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ спрямо които са предоставени
услугите, предмет на договора; видовете медицински прегледи/изследвания, които тези
служители са преминали/са им извършени; датата, на която са извършени прегледите/взет
е биологичен материал за изследване и подпис на съответните служители.
(3) Плащането ще се извършва по следния начин:
т.1. 21 000 /двадесет и един хиляди/ лева без ДДС - 30% от максимално допустимата обща
цена за изпълнение предмета на договора - в срок от 10 /десет/ работни дни, считано
от датата на изготвяне на съгласуван от страните план-график за изпълнение на
услугите, предмет на договора и представяне на фактура.
т.2. сума, представляваща разлика между общо дължимата сума /формирана на база
посоченото в предходната алинея втора, изречение първо/ и авансово заплатената сума
от 21 000 лева без ДДС – в срок до 20 /двадесет/ работни дни, считано от датата на
представяне на анализа на резултатите от прегледите и представяне на фактура и
документа по предходната алинея втора, изречение второ.
т.3. В случай че реално предоставените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ услуги не достигат сумата от
21 000 лева без ДДС, платена му от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съгласно т.1, то ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
дължи връщане на сумата, представляваща разликата между 21 000 лева без ДДС и
стойността на реално извършените и предоставени медицински прегледи и изследвания,
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изчислени по реда на ал. 2 – в срок до 10 /десет/ работни дни, считано от датата на
представяне на анализа на резултатите от прегледите и документа по ал. 2, изречение
второ.
(4) Всяко едно от плащанията ще се извършва по банков път по следната банкова сметка
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
………………..
(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави
медицинските услуги, предмет на договора и по отношение на допълнителен брой лица –
новопостъпили служители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако такива са назначени и ако така общата
сума за изпълнение на договора не надвишава сумата от 70 000 лева без ДДС.
[Чл.:
[Чл. …. (1) Когато за частта от Услугите, която се изпълнява от подизпълнител,
изпълнението може да бъде предадено отделно от изпълнението на останалите Услуги,
подизпълнителят представя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отчет за изпълнението на съответната част
от Услугите [за [съответния [период/етап] / съответната [дейност/задача]], 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 приложимите за това разпоредби, посочени в този Договор, и заплаща възнаграждение
за тази част на подизпълнителя в срок до [[…] (словом)] дни от подписването на приемопредавателен 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.]]
ІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Чл. 5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
т.1. да извършва проверка за хода на изпълнение на настоящия договор, без с това да
нарушава оперативната самостоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
т.2. да се информира периодично и изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ текуща информация по
изпълнение на възложената работа.
т. 3. да получи точно изпълнение на възложеното, предмет на договора, като същото бъде
съобразено както с нормативните изисквания и медицински стандарти в областта, така и с
правилата на Регламент 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните), Закон за
защита на личните данни (ЗЗЛД) и подзаконовите актове по прилагането му.
Чл. 6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да коригира броя на служителите, по чл.1, които следва
да бъдат прегледани.
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Чл.7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
т. 1. да организира явяването на своите работници и служители за извършване на
профилактичните прегледи, съгласно утвърдения график;
т. 2. да изплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговореното възнаграждение, в размера, по реда и при
условията на чл. 4 от настоящия договор;
т. 3. да получи от всеки от служителите си писмено съгласие в съответствие с разпоредбите
на правилата на Регламент 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните), Закон
за защита на личните данни (ЗЗЛД) и подзаконовите актове по прилагането му, за
предоставянето на личните им данни на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за целите на изпълнението на
договора.
ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл. 8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
т.1. да извърши възложената работа с необходимото качество, в пълен обем и в сроковете
съгласно графика по чл.2, ал.3 от настоящия договор, в съответствие с изискванията на
нормативната уредба в областта на здравословните и безопасни условия на труд.
т.2. да осигури специалисти, притежаващи необходимата квалификация в съответната
област, за изпълнение на възложената работа.
т.3. да осигури координатори, които да посрещат служителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в
съответните места за предоставяне на услугата, в които ще се извършват прегледите и
изследванията, с цел създаване на добра организация, в т.ч. регистрация, насочване към
кабинети/манипулационни и др.
т.4. да осигури необходимата апаратура, материали, консумативи и изделия в
кабинетите/манипулационните, в които ще се провеждат прегледите/изследванията, както
и за срока на договора.
т.5. да не разгласява на трети лица информация и данни за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и за негови
служители, станали му известни във връзка с изпълнението на настоящия договор, освен в
изрично указаните от закона случаи.
т.6. да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ изискуемите се съгласно този Договор и анализи и
отчетни документи за извършеното.
т.7. да изготви и представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ анализ на резултатите от прегледите, в
който да се включат данни за:
- брой на подлежащите на преглед работници и брой на прегледаните работници,
включително и в процент спрямо първите;
- брой и процент на работниците със заболявания;
- брой и процент на работниците с новооткрити заболявания.
т.8. да изготви и представи на служителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, преминали медицински
преглед/изследване профилактична карта, съдържаща резултатите от предоставените
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услуги, анализ, заключение от съответния специалист, както и обобщено заключение със
съответните препоръки за терапевтично поведение (допълнително изискващи се
изследвания).
т.9. да пази като конфиденциална всяка информация станала му известна при или по повод
изпълнението на този договор. Това задължение остава в сила и след изтичане срока на този
договор или прекратяването му.
[да не възлага работата или части от нея на подизпълнители, извън посочените в офертата
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ [освен в случаите и при условията, предвидени в ЗОП]] / [да възложи
съответна част от Услугите на подизпълнителите, посочени в офертата на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, и да контролира изпълнението на техните задължения (ако е
приложимо)];
[да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му
подизпълнители в срок от ........ дни от сключване на настоящия Договор. В срок до [[…]
(словом)] 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 (ако е приложимо)]
Чл. 9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
т.1. да изисква и получава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ данни, информация и документи,
необходими за изпълнение на възложената работа.
т.2. да получи уговореното възнаграждение в размера, по реда и при условията на чл. 4 от
настоящия договор.
V. ОТГОВОРНОСТ ПРИ ПЪЛНО И ЧАСТИЧНО НЕИЗПЪЛНЕНИЕ
ИЛИ ПРИ ЛОШО ИЗПЪЛНЕНИЕ. НЕУСТОЙКИ
Чл. 10. (1) При незаплащане на дължимо възнаграждение в уговорения срок
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение в размер на законната лихва за
забава, за всеки просрочен ден.
(2) При забавено изпълнение в предоставянето на която и да е от услугите, предмет на
договора, съгласно уговореното в чл. 2 и чл. 3, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка за забава в размер на 1 000 /хиляда/ лева за всеки просрочен
ден, считано от деня, когато е следвало да бъде изпълнена съответната услуга.
(3) При пълно неизпълнение на предмета на настоящия договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи
като неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума в размер на половината от общата сума с ДДС,
посочена в чл. 4, ал. 1 от договора. Под пълно неизпълнение се разбира и некачествено
предоставяне на услугите.
(4) Всички дължими суми за неустойки и обезщетения се заплащат по банков път, по
банковите сметки на страните, а именно:
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- неустойки/обезщетения в полза на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – по банковата сметка, посочена в чл.
4, ал. 4 от договора;
- неустойки/обезщетения в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД:
IBAN: BG48BPBI79401064435901
BIC: BPBIGSF
VI. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА
Чл. 11. (1) Страните не носят отговорност за пълно или частично неизпълнение на своите
задължения по настоящия договор, ако неизпълнението е породено от непреодолима сила
по смисъла на чл. 306, ал. 2 ТЗ. Настъпването на такива обстоятелства се доказва чрез
представяне на сертификат за форсмажор издаден от Българската търговско-промишлена
палата и се съставя протокол, подписан от упълномощени представители на страните по
договора в срок до 7 /седем/ дни от настъпването им.
(2) Отговорността на страните по договора се изключва и при изменение в нормативната
уредба, касаещо дейността на която и да е от тях, непозволяващо изпълнение на поетите с
договора задължения.
(3) Страната, която се позовава на непреодолима сила трябва в тридневен срок от
настъпването на форсмажорното обстоятелство да уведоми насрещната страна. При
неизпълнение на това задължение страната не може да се позовава на непреодолима сила.
(4) Страната, която е в забава не може да се позовава на непреодолима сила.
(5) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях
насрещни задължения се спира и срокът на договора се удължава с времето, през което е
била налице непреодолимата сила.
(6) Когато непреодолимата сила продължи повече от 30 (тридесет) дни, всяка от страните
може да поиска договорът да бъде прекратен.
VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 12. (1) Този Договор се прекратява:
т. 1. с изтичане на уговорения Срок на Договора или с достигане на максимално
допустимата Стойност на Договора;
т. 2. с изпълнението на всички задължения на Страните по него;
т. 3. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което
обстоятелство засегнатата Страна е длъжна да уведоми другата Страна в срок до 5 (пет) дни
от настъпване на невъзможността и да представи доказателства;
т. 4. при прекратяване на юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство, по
смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;
т. 5. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСЛ.
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(2) Договорът може да бъде прекратен:
т. 1. по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма;
т. 2. когато за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или
ликвидация – по искане на всяка от Страните;
т. 3. с едномесечно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, без която и да е от страните
да дължи обезщетения и/или неустойка за това.
Чл. 13. (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, по причини у него, не е започнал изпълнение по Договора в
срок до 15 (петнадесет) дни, считано от Датата на влизане в сила на Договора;
2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е нарушил утвърдения План-график за извършване на
профилактичните медицински прегледи и изследвания;
3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал съществено отклонение от Техническата спецификация и
Техническото 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. 14. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл. 118, ал.1 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 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. 15. Във всички случаи на прекратяване на Договора, освен при прекратяване на
юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство:
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставят констативен протокол за извършената
към момента на прекратяване 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;
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б) да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички непредадени 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. 16. При предсрочно прекратяване на Договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ реално изпълненото и прието по установения ред.
ІX. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.17. Всички данни и документи, които се оформят и разменят между страните са на
български език и се отправят на адресите, посочени в титулната част на договора.
Чл.18. Всяка от страните определя лице за контакт – координатор за изпълнение на
договора, който подписва всички документи, разменени между страните в изпълнение на
договора.
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: …………….
ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: …………….
Чл. 19. (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, в т.ч. но не
само и пред тези, посочени в Общи условия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
2. разпоредбите на Приложенията имат предимство пред разпроедбите на Договора
и допълнителните споразумения към него;
3. разпоредбите на Допълнителните споразумения имат предимство пред
разпоредбите на Договора.
Чл. 20. (1) Всяка от Страните по този Договор се задължава да пази в поверителност и да не
разкрива или разпространява информация за другата Страна, станала ѝ 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.
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(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:
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;
В случаите по точки 2 или 3 Страната, която следва да предостави информацията, уведомява
незабавно другата Страна по Договора.
(4) Задълженията по тази клауза се отнасят до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, всички негови поделения,
контролирани от него фирми и организации, всички негови служители и наети от него
физически или юридически лица, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 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.
Чл. 21. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да дава публични изявления и съобщения, да разкрива
или разгласява каквато и да е информация, която е получил във връзка с изпълнението 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.
Чл. 22. 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 [и по договорите за подизпълнение] могат да бъдат прехвърляни или залагани
съгласно приложимото право.
Чл. 23. 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.
Чл. 24. Всички спорове, възникнали между страните по настоящия договор относно
неговото изпълнение и тълкуване се решават по споразумение, а когато такова не може да
бъде постигнато – по реда на ГПК.
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Чл. 25. Изменение и допълнение на клаузите от настоящия договор могат да бъдат
извършвани само с допълнителни писмени споразумения между страните по него, в
съответствие със ЗОП.
Чл. 26. 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;
Настоящият договор се състави и подписа в три оригинала – два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един
за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и влиза в сила от датата на подписването му.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН
ТОТАЛИЗАТОР“

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
………………………….

………………………………......
ДАМЯН ДАМЯНОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

................................................

……………………………………..
СВЕТЛА НИКОЛОВА
ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

Проект на Договор към Обява за събиране на оферти за изпълнение на обществена поръчка с наименование:
„Извършване на задължителни профилактични медицински прегледи на служителите на БСТ“
За Възложителя:

За Изпълнителя:
Стр. 12

