ДОГОВОР

№ Д-11(1)/29.05.2015 год.

Днес, 29.05.2015год. в гр. Бургас, на основание чл. 14 ал. 5 от ЗОП и във връзка с
Наредбата за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи / приета
с ПМС 182 от от 1996г., посл. Доп. ДВ бр.72 от 21.09.2012г., доп.ДВ. бр.68 от 2 август
2013 г., доп. ДВ. бр. 102 от 12.12.2014 год. /, наричана по-долу Наредбата, между
1.
ОП ”Спортни имоти”, с адрес: гр. Бургас, ул. „Стефан Стамболов” № 19, ЕИК
0000568141481, представлявано от Живко Жеков Иванов-ВЪЗЛОЖИТЕЛ
И
2. „Ен Ай Кей Сървисис” ЕООД, ЕИК 201632485, със седалище и адрес на
управление гр. Бургас, ж.к Лазур, бл.79, вх.5, ет.6, представлявано от Иван Николов
Иванов, наричано в договора ИЗПЪЛНИТЕЛ,се сключи настоящия договор за
следното:
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА, СРОК:
1.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши следното:
медицинско осигуряване на водноспасителнта и реанимационна дейност на
територията на морски плаж Бургас Централен, съгласно обхвата Наредбата за
водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи / приета с ПМС 182 от
от 1996г., посл. Доп. ДВ бр.72 от 21.09.2012г., доп.ДВ. бр.68 от 2 август 2013 г., доп.
ДВ. бр. 102 от 12.12.2014 год. /, вкл. и обзавежзане и оборудване на 1 /един/ брой
медицински пункт, съгласно приложение №5 към чл.18, ал.2 от Наредбата и
осигуряване на реанимационен подвижен екип.
2. В допълнение на т.1 по-горе, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заявява, че при сключване на
настоящия договор се ръководи първостепенно от изискванията за опазване живота и
здравето на летовниците и за осигуряване обезопасяването на водните площи.
Съзнавайки последното, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира и гарантира на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,
че притежава нужната правоспособност, опит и възможности да изпълнява работата по
настоящия договор качествено и в срока, посочен в договора.
3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дава гаранция по предходната алинея и по отношение на лицата,
които ще работят непосредствено за осъществяване на предмета на настоящия договор.
4. Настоящият договор влиза в сила в деня на подписването му и има срок на действие
от 01.06.2015 до 30.09.2015 включително.
ІІ. ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЩАНЕ:
1.
За периода на действие на договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се задължава да заплати на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер на: 15 900 лв. / петнадесет хиляди и
деветстотин/ лева, платими на четири равни суми към 10-то число на съответния
месец по банкова сметка на изпълнителя.
ІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
1.
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да посочи района на плажната ивица, подлежащ на
медицинско осигуряване и медицинския пункт за обслужване съгласно чл.18, ал.1, т.1
от Наредбата.

2.
С цел осигуряване но оптимални условия за работа на медицинския персонал за
незабавно оказване на медицинска помощ при водни инциденти, спешни случаи и
травми, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
2.1.
Да осигури достъп на санитарните линейки до медицинския
пункт и достъп до всички спасителни постове.
2.2.
Да осигури радиовръзка между медицински персонал и
спасителните постове.
3.
Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговореното в т.ІІ.1 от настоящият договор
възнаграждение в посоченте срокове и условия.
4.
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да упражнява контрол по изпълнението на
задълженията по настоящия договор от страна на изпълнителя и на работещите за него
лица- медицински кадри/ персонал/ или други- с функции, произтичащи от настоящия
договор;
5.
Да изисква освобождаването и подмяната с нови правоспособни лица, на
работещи за изпълнителя по този договор членове от неговия екип
при условие, че не изпълняват прецизно и с нужната отговорност задълженията си при
установения ред за осъществяване на дейността по договора или с други свои действия
или бездействия уронват авторитета на възложителя, на изпълнителя или на мястото на
осъществяваната дейност;
6.
Да прекрати незабавно и без предизвестие договора тогава, когато изпълнителят с
действията или бездействията си поставя под заплаха живота, здравето или имуществото
на туристите /граждани, гости, летовници/ или уврежда или застрашава да увреди
доброто име или интереси на възложителя.
7.
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да оказва необходимото съдействие на изпълнителя и
да не отказва без основателни причини съгласуването на действия и документи, когато
това се изисква от действащото законодателство;
8. Да не изисква или задължава изпълнителя да извършва несвойствени дейности, освен
предвидените в клаузите на настоящия договор.

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
1.
Да оборудва екипа с медикаменти, консумативи и медицинска апаратура при
спазване на изискванията на Приложение №5 към чл.18, ал.2 от Наредбата, както и да
извършва дозареждане на медицинския пункт при необходимост. След изтичане на
срока по ДОГОВОРА, неизразходваните медикаменти остават собственост на
изпълнителя.
2.
Изпълнителят се задължава да осигури необходимият брой квалифицирани
медицински кадри съгласно чл. 23 от Наредбата.
3.
Изпълнителят се задължава, че медицинският персонал нает от него ще изпълнява
задълженията си съгласно чл. 25 от Наредбата.
4.
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че е напълно запознат и отговаря на всяко едно
специфично изискване за осъществяване на такава дейност. Снабдяването с евентуално
нужните документи за дейността е изцяло за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
5.
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще извършва медицинското обслужване по предмета на този
договор изцяло на свой риск и отговорност.
6.
Страните се споразумяват и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ потвърждава, че последният- при
строгото съблюдаване на всички нормативни изисквания и правила, ще извърши
всичко необходимо с оглед осигуряването на професионални /квалифицирани/
медицински кадри и оборудване, инструментариум, медикаменти, консумативи и пр.

чрез сключване на съответни договори, споразумения и/или по друг законоустановен
начин със специализираните структури и лица. Установеното в предходното изречение
не освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от което и да било негово задължение по настоящия
договор и/или изискване, имащо отношение към последния, като в този смисъл
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще организира извършването на медицинското обслужване изцяло
на свой риск и отговорност.
7.
Страните определят и приемат, че медицинското обслужване ще се осъществява
освен при определените от нормативните актове и с настоящия договор условия, и при
следните неизчерпателно посочени параметри: за периода 01.06.2015 - 30.09.2015 г.
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще осигурява ежедневно медицинско лице със свидетелство да
успешно завършен курс по интензивна медицина, издадено от катедрите по
анестезиологоия и реанимация към висшите медицински училища с работно време от
08:00 ч. /осем часа/ до 18 ч. /осемнадесет часа/, както и поддържането- с необходимите
консумативи, материали, апаратури и пр., на медицински пункт.
8.
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да организира възложената му при условията на
настоящия договор работа по своя преценка, спазвайки задължителните изисквания на
закона и произтичащите от правилата за добросъвестно и коректно изпълнение на
възложената дейност;
9.
Да подбере екип /персонал/ за осъществяването на медицинското обслужване по
настоящия договор;
10. Да получи договореното възнаграждение по договора;
11. Да определя индивидуалните възнаграждения на членовете на своя екип.
12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:
1. Да създаде организацията на възложената му с този договор дейност, като съгласува
същата с възложителя и я изпълнява качествено и точно;
3. Да назначи необходимия брой правоспособни кадри, които да осигурят медицинското
обслужване в съответствие с нормативните актове, регулиращи тази дейност.
3.1. Назначените кадри /персонал, екип/ трябва да притежават съответната
квалификация и нравствено-етични качества за осъществяваната дейност;
3.2. Назначените кадри /персонал, екип/ трябва постоянно да са в необходимата
численост, която да осигурява нормативното определеното работно време, почивки
и/или допустими замени.
3.3. Назначените кадри /персонал, екип/ трябва да са в трудови правоотношения с
изпълнителя, като се спазват всички нормативни изисквания относно трудово
възнаграждение, социални и здравни осигуровки и др.,
3.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да застрахова за своя сметка персонала, който
осъществява дейност по настоящия договор, като застраховките следва да покриват
всички рискове, които е възможно да настъпят при осъществяването на дейността по
договора;
3.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да организира периодични проверки на уменията,
издръжливостта и прецизността на назначения екип /персонал/ от медицински кадри,
4. Да разполага във всеки един момент със съответните документи, доказващи
правоспособността на отделните медицински кадри и своята правоспособност, като
цяло, за осъществяването на дейността по този договор;
5. При стриктното съблюдаване на Приложение № 5 към чл. 18, ал. 2 на цитираната погоре в Наредба, а и на всички останали нормативи и правила, да осигури необходимото
оборудване на медицинските кадри с медикаменти, консумативи, медицинска апаратура,
както и във всеки момент да извършва необходимото дозареждане;
6. При възникване на воден инцидент /сигнал за опасност, сигнал за помощ, забелязване
на давещо се лице и пр.белези за нужда от неговата намеса във водата/ да предприеме

чрез наетия медицински екип или по друг начин всичко необходимо за спасяване на
живота и охрана на здравето на съответното лице. Да изпълни задължението си по
предходното изречение и в случай на сигнал за инцидент на територията на плажа извън
морската вода- на брега или на пясъчната ивица;
7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури изпълнението на всяко едно от своите
задължения по този договор и от страна на отделните лица от своя екип /персонал/ от
медицински кадри или други лица, които е наел за работа по настоящия договор, като
отговаря като за свое за всяко едно неизпълнение допуснато от страна на отделно лице
от своя екип;
8. Да уведоми възложителя за всяка едно промяна в своята фирмена регистрация или
организационна форма;
9. Да поеме изцяло за своя сметка всяка една претенция от страна на всяко едно трето
лице или от страна на възложителя, имащи своето основание в неизпълнение под
каквато и да било форма на задължения по настоящия договор.
10. Изпълнителят изрично заявява, че носи пълна и всякаква отговорност за вреди,
причинени или настъпили в резултат на действия или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,
респ. лица от неговия екип, при или по повод изпълнението на настоящия договор, като
нито една санкция или каквато и да било друга неблагоприятна последица от дейността,
извършвана от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на територията по чл. 1, не може да се вмени във вина
или да се претендира обезвреждането й /поемането/ от страна на възложителя.
11. В контекста на горното ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заявява, че той носи пълната отговорност
във връзка с всички административни актове- заповеди, наказателни постановления,
препоръки и пр., издадени от съответните компетентни органи, относно извършваните
от него дейности по настоящия договор;
12. В тридневен срок след прекратяване действието на настоящия договор
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да освободи предоставената му територия /и конкретно
определени места за извършване на дейността му/, както и да върне на възложителя по
опис оборудването и съоръженията, получени и осигурени му от последния. При
констатиране на недостатъци, настъпили по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в предоставените
обекти, същият е длъжен да отстрани качествено недостатъка или да го заплати по
пазарна цена- по преценка на възложителя. При констатиране на липси, те се
възстановяват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по пазарни цени.
V. САНКЦИИ, НЕУСТОЙКИ И ГАРАНЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА:
1. При пълно и/или частично неизпълнение на поето с настоящия договор задължение,
Изпълнителят заплаща на Възложителя неустойка, в размер от 30 % (тридесет
процента) от цената на договора.
2. При забавено изпълнение на задължение от настоящия договор, Изпълнителят
заплаща на Възложителя неустойка, в размер от 0,5 % (нула цяло и пет процента) от
цената на договора, за всеки просрочен ден, но не повече от 30 % (тридесет процента)
от цената по договора.
3. Прилагането на горните санкции не отменя правото на Възложителя да предяви иск
срещу Изпълнителя за претърпени щети и пропуснати ползи, съгласно действащото
законодателство в Република България.
VІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА:
1. Настоящият договор се прекратява:
1.1. с изтичане на срока му;
1.2. с приемане на извършената работа и заплащане на уговореното възнаграждение.

1.3. едностранно от Възложителя, без предизвестие, при пълно или частично
неизпълнение на задълженията на Изпълнителя от настоящия договор.
2. Възложителят може да прекрати договора, ако в резултат на непредвидени
обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите
задължения.
3. При просрочване на задължителните финансови плащания по т.ІІ.1 от настоящият
договор с повече от 10 (десет) работни дни от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, договорът се
счита за едностранно прекратен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без последният да дължи
уведомяване за това обстоятелство. В този случай, независимо от прекратяването на
договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всички неизплатени до
приключването на договора суми.
VIІ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ:
1. За неуредени с настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото
законодателство на Република България.
2. Възникналите между страните спорове по този договор се решават пред
компетентния съд в гр. Бургас.
3. Неразделна част от настоящия договор е офертата на Изпълнителя от проведената
процедура.
4. Всяка от страните по настоящия договор се задължава да не разпространява
информация за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на
договора. Информацията по предходното изречение включва и обстоятелства, свързани
с търговската дейност, техническите процеси, проекти или финанси на страните или
във връзка с ноу-хау, изобретения, полезни модели или други права от подобен
характер, свързани с изпълнението на обществената поръчка. Това правило не се
прилага по отношение на задължителната информация, която Възложителят следва да
представи на Агенцията по обществени поръчки съобразно реда, предвиден в ЗОП.
5. Всички съобщения между страните във връзка с настоящия договор следва да бъдат в
писмена форма. При промяна на посочените данни, всяка от страните е длъжна да
уведоми другата в седемдневен срок от настъпване на промяната.
6. Адресите за кореспонденция между страните по настоящия договор са както следва:
За Възложителя: ОП”СИ”, с адрес: гр. Бургас, ул. „Стефан Стамболов” № 19
За Изпълнителя: „Ен Ай Кей Сървисис” , адрес : гр. Бургас, ж.к Лазур, бл.79, вх.5, ет.6,
7. Всяка от страните по настоящия договор е длъжна незабавно да уведоми другата при
промяна на адреса си. В противен случай всяко изпратено съобщение се смята за
получено, считано от датата на изпращането му, ако е изпратено на последния известен
адрес.
Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра - за
Възложителя и за Изпълнителя.
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ОП „СИ”
ДИРЕКТОР:
/Живко Иванов./
/П.П/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
„ ЕН АЙ КЕЙ СЪРВИСИС”
УПРАВИТЕЛ:
/Иван Иванов /
/П.П/

