
 

ДОГОВОР № РД-11-2/24.03.2020 г. 

 

 

Днес, 24.03.2020 година в гр. Русе между: 

 

1. РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - Русе, ЕИК 176031120 със седалище и  

адрес на управление: гр. Русе, бул. Придунавски № 68, представлявана от д-р Маргарита 

Николова- Директор, наричана  по-долу “ВЪЗЛОЖИТЕЛ”, от една страна  

          И 

2.А1 България ЕАД, ЕИК 131468980, представлявано от  Александър Василев 

Димитров в качеството си на Главен изпълнителен директор и Младен Маркоски, в качеството 

си на Изпълнителен директор,  със седалище и адрес на управление: гр. София, Община 

„Илинден“, ж.к. „Захарна фабрика“, п.к.1309, ул. „Кукуш“ №1,   наричано по-долу 

„ИЗПЪЛНИТЕЛ“ 

 

на основание на основание чл. 194 от Закона за обществените поръчки, във връзка с избор на 

изпълнител по проведена обществена поръчка по ЗОП с предмет: „ДОСТАВКА, МОНТАЖ И 
ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНТЕГРИРАНА ОБЛАЧНА СИСТЕМА ЗА СЛЕДЕНЕ И НАБЛЮДЕНИЕ НА 
ТЕЛЕСНА ТЕМПЕРАТУРА” 
 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА  
Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши срещу заплащане 

ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНТЕГРИРАНА ОБЛАЧНА СИСТЕМА ЗА 
СЛЕДЕНЕ И НАБЛЮДЕНИЕ НА ТЕЛЕСНА ТЕМПЕРАТУРА – 7 БРОЯ ТЕРМО КАМЕРИ, 

съгласно оферта.  

Чл. 2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши доставката в съответствие с Техническата 

спецификация, Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и Ценовото предложение на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съставляващи съответно Приложения № 1, 2 и 3 към този Договор 

(„Приложенията“) и представляващи неразделна част от него.  

II. СРОК НА ДОГОВОРА. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ  
Чл. 3. Договорът влиза в сила от датата на подписването му от двете страни и е със срок на 

изпълнение на доставката до: 5 (пет) дни от сключване на договора.  
Чл. 4. Мястото на изпълнение на Договора е сградата на ГКПП Дунав мост. 

III. ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ.  
Чл. 5. (1) За извършване на доставката, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да плати на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обща цена в размер на 42 497.28 лв.  (Четиридесет и две хиляди четиристотин 

деветдесет и седем лева и 28 стотинки) лева без ДДС и  50 996.74 лв. (Петдесет хиляди 

деветстотин деветдесет и шест лева и 74 стотинки) с ДДС (наричана по-нататък „Цената“), 

съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(2) Цената по Договора включва всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнението на 

договора, в т.ч. данъци и такси, както и печалбата на последния, като единичните цени на 

Оборудването са посочени в Приложение № 3 към Договора. Начин на плащане – 

възложителят ще заплати 100% (сто процента) от цената на договора в срок до 20 (двадесет) 

календарни дни след подписване на договора, срещу представяне от изпълнителя на фактура 

- оригинал за стойността на договора. 

(3) Цената, посочена в ал. 1, е крайна. Единичните цени за отделното оборудване са крайни за 

времето на изпълнение на Договора и не подлежат на промяна.  

Чл. 6. Плащанията по този Договор се извършва въз основа на следните документи:  

1. Приемо-предавателен протокол за приемане на доставката, подписан от представители на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  



2. Фактура за дължимата сума, издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представена на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

Чл. 8. (1) Всички плащания по този Договор се извършват в лева чрез банков превод по 

следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:  

Банка: Райфайзенбанк, гр. София, район Лозенец  

BIC: RZBBBGSFIBAN: BG94RZBB91551060362319 

IV. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДОСТАВКАТА  
Чл. 9. (1) Оборудването и техническата документация, предмет на Договора, се доставят на 

адрес: ГКПП Дунав мост, съгласно Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

V. РЕД И НАЧИН ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДОСТАВКАТА НА ОБОРУДВАНЕТО 

Чл. 10. (1) Приемането на доставката на Оборудването и техническата документация към него 

се осъществява с подписани от двете страни протоколи, след извършване на оглед и проверка 

за съответствие на серийните номера на приеманото оборудване. Протоколите за доставка се 

готвят от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 2 (два) екземпляра и се подписват от упълномощените 

представители на двете страни.  

(2) Двустранно подписаните протоколи по чл. 10, ал. 1 или ал. 3 от Договора не освобождават 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от отговорност за качеството на Оборудването, както и за скрити 

недостатъци на същото.  

(3) Страните определят свои служители, които имат право да подписват необходимите 

документи във връзка с изпълнението на договора, както следва:  

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  Елеонора Тодорова – директор на дирекция АПФСО 

За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ   Станислав Ангелов – акаунт мениджър ,, Държавни структури‘‘ 

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  

Чл. 11. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:  
1. Да получи уговорената цена в размера, срока и при условията, посочени в настоящия 

Договор.  

2. Да получи необходимото съдействие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за изпълнение на задълженията 

му по този Договор.  

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ e длъжен:  
1. Да изпълни договора професионално и качествено, в съответствие с действащото българско 

законодателство и изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в Договора и приложенията 

към него, чрез персонал, притежаващ необходимата квалификация и опит за работа със 

Оборудването, съгласно изискванията на Приложение № 1 „Техническа спецификация“, като 

полага грижата на добър търговец;  

2. Да достави и внедри Оборудването с технически, количествени и функционални изисквания 

и спецификации и цени, ведно с цялата необходима техническа документация към него 

съгласно уговореното и в съответствие с Технически и функционални изисквания на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;  

3. Внедреното Оборудване трябва да бъде в съответствие с изискванията на приложимите 

стандарти и национално и европейско законодателство;  

4. Да предостави Оборудването, предмет на Договора, със съответната му техническа 

документация, каталожни данни и инструкции за експлоатация от производителя, на 

български или английски език;  

5. Да извършва гаранционно обслужване съгласно уговореното в настоящия договор;  

6. Да уведомява незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички обстоятелства, които възпрепятстват 

или биха могли да възпрепятстват нормалното изпълнение на този Договор;  

7. Да не предоставя документи и информация относно изпълнението на поръчката, на трети 

лица, както и да не използва информация, станала му известна при или по повод изпълнението 

на Договора.  

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  

12. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:  
1. Да получи изпълнение в съответствие с приложимото законодателство, клаузите на 

Договора и приложенията към него;  



2. Да извърши проверка относно качеството, количествата и техническите параметри на 

доставеното Оборудване от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже 

приемането на Доставка, в случай че Оборудването не съответства с уговореното в Договора;  

3. Да прави рекламации по време на гаранционния срок и да изисква допълнително 

отстраняване на неизправностите за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;  

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:  
1. При добросъвестно и професионално изпълнение на Договора, да заплати на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договорената цена в размера, срока и при условията на настоящия Договор;  

2. Да не разпространява под каквато и да е форма предоставеното му от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

информация, имаща характер на търговска тайна и изрично упомената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

като такава, в представената от него оферта;  

3. Да оказва необходимото съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за добросъвестно и точно 

изпълнение на Договора;  

VIII. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ И ГАРАНЦИОННИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ  
13. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранционен срок на Оборудването 

от 24 месеца (Двадесет и четири месеца) от доставката и подписване на приемо-предавателен 

протокол, удостоверяващ успешното приемане на място на Оборудването.  

(2) Гаранционният срок започва да тече от датата на подписване на протокола, удостоверяващ 

успешното приемане на място на Оборудването, и се отнася до задължението на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да поправи (отстрани) несъответствия или недостатъци от всякакъв 

характер, вкл. фабрични дефекти, дефекти в материала, дефекти в изработката, механични 

дефекти, други недостатъци и/или повреди, непредизвикани от неправилно съхранение и/или 

експлоатация. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря дори и да не е знаел за несъответствието или 

недостатъците.  

(3) В случай, че в гаранционния срок се открият недостатъци и/или повреди, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ отправя уведомление до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за отстраняването им по факс, 

по пощата или по електронната поща и/или уеб интерфейс за наличието и характера на 

недостатъците и/или повредите.  

(4) Всички разходи за отстраняване на недостатъци и/или повреди по време на гаранционния 

срок са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

X. САНКЦИИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ  
Чл. 23. При просрочване изпълнението на задълженията по този Договор, неизправната 

Страна дължи на изправната неустойка в размер на 0.05% (нула цяло и пет на сто) от 

стойността на доставката за всеки ден забава, но не повече от 10 % (тридесет на сто) от 

стойността на Договора.  

Чл. 24. При констатирано лошо или друго неточно или частично изпълнение на или при 

отклонение от изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в Техническата спецификация, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни изцяло и качествено, 

без да дължи допълнително възнаграждение за това.  

Чл. 25. При разваляне на Договора поради виновно неизпълнение на някоя от Страните, 

виновната Страна дължи неустойка в размер на 10 % (тридесет на сто) от стойността на 

Договора.  

Чл. 26. Плащането на неустойките, уговорени в този Договор, не ограничава правото на 

изправната страна да търси реално изпълнение и/или обезщетение за понесени вреди и 

пропуснати ползи в по-голям размер, съгласно приложимото право.  

XI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА  
Чл. 27. (1) Този Договор се прекратява:  

1. С изтичане на срока на Договора;  

2. С изпълнението на всички задължения на страните по него;  

3. При настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство 

засегнатата страна е длъжна да уведоми другата страна в срок до 3 (три) дни от настъпване на 

невъзможността ѝ да представи доказателства;  

4. При прекратяване на юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство, по 

смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено.  



(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 / ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

Чл. 28. (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) 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. 29. При предсрочно прекратяване на Договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ реално изпълнените и приети по установения ред доставки.  

XII. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ  
Чл. 30. (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  

Чл. 31. 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. 

Не се смята за конфиденциална информацията, касаеща наименованието на изпълнения 

проект, стойността и предмета на този Договор, с оглед бъдещо позоваване на придобит 

професионален опит от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

Чл. 32. Никоя от страните няма право да прехвърля никое от правата и задълженията, 

произтичащи от този Договор, без съгласието на другата страна 

Чл. 34. 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, които стават неразделна част от Договора.  

Чл. 33. 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.  

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.  

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. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:  

Адрес за кореспонденция: гр. Русе бул. Придунавски 68 

Тел.: 082 825623  

Факс: 082 825623 

e-mail: rzi@rzi-ruse.com  



Лице за контакт: Eлеонора Тодорова  

2.За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:  

Адрес за кореспонденция: гр. София, Община „Илинден“, ж.к. „Захарна фабрика“, п.к.1309, 

ул. „Кукуш“ №1, 

Тел.: 0882204709 

Факс: 024857907 

e-mail: stanislav.angelov@a1.bg 

Лице за контакт: Станислав Ангелов 

Чл. 36. За неуредените в този Договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото 

българско законодателство.  

Чл. 37. 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. 38. Настоящият договор се подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните, 

всеки с правото на оригинал. 

Чл. 39. Приложения:  
Приложение № 1 – Техническа спецификация;  

Приложение № 2 – Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;  

Приложение № 3 – Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;  

 

 

 

 

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:  ...........        ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: ……………… 
 

Recoverable Signature

X
документ,

регистриран от

Signed by: Margarita Stefanova Nikolova  
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