
ДОГОВОР  
 

 за изпиране, сушене, гладене, дезинфекция, термодезинфекция и 
химиотермодезинфекция на болнично и операционно бельо, постелочен инвентар и 
работно облекло за нуждите на пациентите и персонала на "КОЦ - Стара Загора" 
ЕООД през 2016г. и 2017г." 

 
 
 

 Днес  21.12.2015 г. в гр.Стара Загора между: 
 

1. “Комплексен онкологичен център – Стара Загора” ЕООД със седалище и 
адрес на управление: гр.Стара Загора ул. ”Д-р Тодор Стоянович”  №15, вписано в ТР на 
АВ с ЕИК: 000812197, Ид. № по ЗДДС: BG 000812197,  представлявано от управителя – 
д-р Петьо Вълчев Чилингиров, от една страна, като ВЪЗЛОЖИТЕЛ 

и 
2. „ЛОРИВ“ ЕООД със седалище и адрес на управление, гр. Стара Загора, ул. „Цар 

Иван Шишман“ № 47, вписано в ТР на АВ с ЕИК: 131462479, Ид. № по ЗДДС: BG 
131462479, представляван от Лора Петрова Топалова – Управител от друга страна като 
ИЗПЪЛНИТЕЛ, въз основа на класиране на изпълнителя в процедура по глава осма „а” 
от ЗОП се сключи настоящия договор за следното: 

 
 

І. ПРЕДМЕТ  НА  ДОГОВОРА 
 

1. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извърши със собствени сили 
и средства изпиране, сушене, гладене, дезинфекция, термодезинфекция и 
химиотермодезинфекция на болнично бельо, предоставено от Възложителя и свързано с 
осъществяването на функциите му на лечебно заведение. Под “болнично бельо” или 
„бельо” в настоящия договор се разбира болнично и операционно бельо, постелочен 
инвентар и работно облекло за нуждите на пациентите и персонала на "КОЦ - Стара 
Загора" ЕООД. Приблизителното месечно количество на това бельо е до 2500кг. 

 
 

ІІ. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 
 

 1.  Договорът има срок на действие от 01.01.2016г. до 31.12.2017г. 
2.  Място на изпълнение на поръчката е в обект „Пералня за болнично бельо”, 

находящ се в гр. Стара Загора, ул. „Капитан Петко Войвода“ №10. 
  

 
ІІІ. ЦЕНИ И УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ 

 
1. За извършената работа Възложителят заплаща на Изпълнителя възнаграждение 

в размер на 0.96 лв./кг. сухо бельо, без ДДС. 
2. Договореното възнаграждение включва всички дължими данъци, такси, 

транспортни разходи, печалба и др. подобни, но без ДДС. 
3. Възложителят се задължава да заплати на Изпълнителя посоченото 

възнаграждение в 30 /тридесет/ дневен срок, считано от датата на получаване на 
изпраното бельо и издаване на фактура за извършената услуга по посочената в нея 
банкова сметка. 
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4. Цените са фиксирани и не подлежат на промяна за срока на действие на 
договора. Допустимо е тяхното намаление в интерес на Възложителя. 

5. Когато Изпълнителят е сключил договор/договори за подизпълнение, 
Възложителят извършва окончателно плащане към него, след като бъдат представени 
доказателства, че Изпълнителят е заплатил на подизпълнителя/подизпълнителите за 
изпълнените от тях работи, които са приети по реда на този договор.  

 
 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
 
1. Изпълнителят се задължава да извърши възложената работа при строго 

спазване на изискванията на Наредба № 37 за хигиенните изисквания към устройството 
и експлоатацията на обществените перални от  16.10.1995г. на МЗ. 

2. Приемането на мръсното бельо и предаването на изпраното такова се 
извършва при Възложителя на място, определено по взаимно съгласие на страните. 

3. Транспортните разходи по получаването и предаването на бельото от/до 
възложителя са за сметка на изпълнителя и са включени в договореното 
възнаграждение. 

4. Да получи предназначеното за изпиране бельо веднага след получаване на 
заявка от страна на Възложителя. 

5.   Да осъществи възложената работа в срок до 3 /три/ работни дни, считано от 
получаване на мръсното бельо, като използва качествени и безвредни  перилни 
препарати, разрешени за употреба по надлежния начин. 

6. Да не допуска подмяна и смесване на бельото на Възложителя с бельо на други 
свои клиенти. 

7. Да получи в срок договореното възнаграждение. 
8. Ако Изпълнителят е изпълнил част от договорената работа и понататъшното й  

изпълнение се окаже невъзможно по причини, за които страните по настоящия договор 
не носят отговорност,  той има право на възнаграждение за изработената част, ако 
изпълнената част  е полезна на Възложителя. 

10. Изпълнителят декларира с подписа си по договор, че е в състояние да изпълни 
качествено и в пълен обем задълженията си по него. 

11. Да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му 
подизпълнители в срок от 7 дни от сключване на настоящия договор и да предостави 
незабавно оригинален екземпляр на Възложителя. 
 
 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
 

1. Възложителят има право да извършва проверка относно качеството, 
количеството и стадия на изпълнение на договора, без да се намесва в оперативната 
самостоятелност на Изпълнителя. 

2. Възложителят е длъжен да приеме извършената работа от Изпълнителя 
продукти, ако отговаря на посочените в този договор условия и изискванията към нея, 
предявени от действащото законодателство. Приемането й се удостоверява с 
подписването на издадена фактура от представител на Изпълнителя и упълномощено от 
Възложителя материално отговорно лице. Когато Изпълнителят е сключил договор/ 
договори за подизпълнение,  работата на подизпълнителите се приема от Възложителя в 
присъствието на Изпълнителя и подизпълнителя. 

3. Възложителят е длъжен да плати цената съгласно уговорените срок и начин на 
плащане. 
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4. Да изисква от Изпълнителя да сключи и да му предостави договори за 
подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители. 

 
VI. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

 
1. Приемането на извършената работа се осъществява от определени от страна на 

Възложителя Изпълнителя. 
2. Приемането на работата по настоящия договор се удостоверява с подписване 

от лицата по предходната точка на фактура за нея.  
3. Когато Изпълнителят е сключил договор/договори за подизпълнение, работата 

на подизпълнителите се приема от Възложителя в присъствието на Изпълнителя и 
подизпълнителя. 

4. Ако при приемане изпълнението на договорената работа се установи, че са 
налице недостатъци, Възложителят може да направи отбив от цената, съответствуващ на 
степента на недостатъка или да поиска отстраняването му от Изпълнителя в подходящ 
допълнителен срок. За своя избор, Възложителят своевременно и писмено уведомява 
Изпълнителя, който се задължава в тридневен срок от получаване на писменото 
уведомление да изрази своето съгласие или несъгласие с направеното искане. В случай, 
че Изпълнителят не направи такова възражение  и Възложителят е заявил, че желае 
извършването на отбив от цената, същият се извършва за сметка на възнаграждението, 
което Възложителят следва да заплати на изпълнителя за конкретното количество 
изпрано бельо. 
 

VII. ОБЕЗЩЕТЕНИЯ И НЕУСТОЙКИ 

1. При забава в изпълнението на задълженията по настоящия договор, 
Изпълнителят дължи на Възложителя обезщетение в размер на 0,5% от дължимото 
възнаграждение за съответното количество бельо, относно  което е допусната забавата. 

2. При забава в плащанията от страна на Възложителя, същият дължи на  
Изпълнителя обезщетение в размер на законната лихва от деня на забавата.  

3. В случай, че при изпълнение на договорните задължения, Изпълнителят 
виновно – умишлено или поради груба небрежност - повреди напълно или частично 
предоставеното му от Възложителя бельо, той се задължава да възстанови  на 
Изпълнителя друго такова, съответствуващо на вида и качеството на  повреденото. 

4. При неизпълнение на задължението от предходната точка, Възложителят има 
право да извърши прихващане между левовата равностойност на повреденото бельо и 
дължимото на Изпълнителя. За левовата равностойност на повреденото бельо се приема 
неговата цена към момента на закупуването му от Възложителя. 

 

VІII. ДРУГИ  УСЛОВИЯ 

1. Договорът се прекратява: 
а) с изтичане на срока му; 
б) по взаимно споразумение на страните; 
в) с развалянето му по реда на чл.87 ЗЗД; 
г) Възложителят прекратява договора с едноседмично предизвестие, ако не е в 

състояние да изпълнява своите задължения, поради непредвидени обстоятелства. В този 
случай се уреждат финансовите взаимоотношения между страните за извършените от 
Изпълнителя и одобрени от Възложителя дейности по изпълнение на договора. 

2. За неуредените в настоящия договор въпроси намират приложение съответните 
разпоредби на действуващото законодателство. 
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3. Всички спорове относно тълкуването, прилагането и действието на настоящия 
договор ще се решават в духа на добрата воля, а при непостигане на съгласие пред 
компетентния съд. 

Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра по един за всяка 
страна поотделно.  

 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:      ИЗПЪЛНИТЕЛ: 
“КОЦ – СТ.ЗАГОРА” ЕООД    „ЛОРИВ“ ЕООД 
 

УПРАВИТЕЛ: / п /     УПРАВИТЕЛ:     / п /  

 /д-р П.ЧИЛИНГИРОВ/           /ЛОРА ТОПАЛОВА/ 
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