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ПРОЕКТ НА ДОГОВОР
за техническо обслужване, експлоатация и текущи ремонти на отоплителна инсталация 
в МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, както и принадлежащите й парокондензна, котелна и водопреносна системи, спирателна и регулираща арматура

Днес,  ........... 2016 г. в гр. Варна, между:

МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, гр. Варна, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. „Хр. Смирненски“ №1, тел. 052/302-875/6, факс: 052/302-874, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 103562052, представлявано от проф. д-р Жанета Георгиева, д.м. - Изпълнителен директор, чрез Марта Александрова Дракова, Директор „Икономически дейности“ - упълномощено лице по чл. 8, ал. 2 от ЗОП, притежаваща нотариално заверено пълномощно от законния представител на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, гр. Варна с рег. № 1465 от 17.10.2013 г. на нотариус Светлана Стойчева с рег. №193 на НК, с район на действие - РС Варна, от една страна, наричано по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ  
и
......................................................, със седалище и адрес на управление ............................................
..................................................................................................................................................................,вписано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК .................................,  представлявано от ................................................................................................, наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна се сключи настоящият договор за следното:

Предмет на договора
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извършва извършва техническо обслужване, експлоатация и текущи ремонти на отоплителна инсталация в МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, както и на принадлежащите й парокондензна, котелна и водопреносна системи, спирателна и регулираща арматура, собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, наричана по-долу „Инсталациите“, обхващаща следните сгради на лечебното заведение:

№
Местонахождение на отоплителните съоръжения
Описание на сградата
1
Централна сграда, 
гр. Варна, бул. „Христо Смирненски“ № 1
инсталационен етаж, сутерен, партер, 
14 етажа, инсталационен етаж таван
2
ДКЦ „Света Марина“ ЕООД,    
гр. Варна, бул. „Христо Смирненски“ № 1
3 етажа, инсталационен етаж
3
Павилион „Възрастни“, Психиатрични клиники,            гр. Варна, бул. „Христо Смирненски“ № 1
4 етажа, инсталационен етаж
4
Онкологичен и лъчетерапевтичен център, 
гр. Варна, бул. „Христо Смирненски“ № 1
4 етажа, инсталационен етаж
5
Инфекциозни клиники 
(в двора на МБАЛ „Света Анна“ АД), 
гр. Варна, бул. „Цар Освободител“ № 100
3 етажа, инсталационен етаж
6
Патоанатомия и съдебна медицина, гр. Варна, бул. „Христо Смирненски“ № 1
2 етажа

Инсталациите включват следните съоръжения:
2.1.  Паропровод и кондензопровод от Отоплителната централа на Технически университет до всички абонатни станции;
	2.2.  Топлообменни апарати, водогрейни котли на природен газ и бойлери в абонатните станции на сградите;
	2.3. Помпи, кондензни гърнета, кондензни резервоари, спирателна арматура, разширителни съдове;
	2.4.   Вътрешни вертикални и хоризонтални разпределителни мрежи и радиатори.

Задължения на Изпълнителя
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва техническо обслужване, поддръжка и ремонт на Инсталациите, като извършва необходимите технически ревизии, профилактични прегледи, отстранява възникналите повреди, дава указания за правилно използване, а при писмена заявка от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да осигурява необходимите резервни части и консумативи.
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да организира 24 часово дежурство за гарантиране на непрекъсната  работа на Инсталациите.
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава ежедневно да извършва външен преглед на Инсталациите, включващ: 
5.1. водогрейни котли на природен газ;
5.2. работата на помпите;  
5.3. показанията на контролните уреди; 
5.4. проверка на електрозахранването и оперативните вериги; 
5.5. проверка на водните помпи; 
5.6. обща механична проверка;
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава периодично, но не по-малко веднъж седмично да извършва проверка на: 
6.1. електронното управление; 
6.2. своевременното задействане на газсигнализацията и нормалната работа на аварийната вентилация; 
6.3. херметичността на уредбата по паровата и водната части.
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава през неотоплителния период от месец май до месец септември да извършва пълна ревизия, профилактика и ремонт на всички елементи от отоплителната инсталация - помпи, бойлери, топлообменици, апаратура за контрол и управление, тръбна мрежа, радиатори, съединителна арматура и други.
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да води дневник,  в  който  се  отразяват техническото състояние на отоплителната система и резултатите от извършените проверки, обслужвания и ремонти. 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при получаване на заявка за ремонт, да впише същата в дневника по чл. 8, да се осведоми за името на лицето, съобщило за повредата и да му съобщи входящия номер на заявката. Дневникът следва да се представя ежемесечно в отдел „Енергиен“ за проверка и заверка от длъжностно лице на възложителя.
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава за поддръжка на Инсталациите да осигури:
10.1 битова гореща вода по зададен график - сутрин и вечер;
10.2. периодично почистване на газовите и водни филтри;
10.3. ежегодна проверка на плътността на газовата инсталация с издаване на протокол.
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава	да почиства и поддържа в прегледен вид всички абонатни станции в лечебното заведение.
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава своевременно да отстранява всички течове от парната инсталация - радиатори, щрангове, кранове, бойлери и друга съединителна и прилежаща арматура и съоръжения.
 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава съвместно с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да организира периодичните прегледи на газовите инсталации и системите за безопасност в законоустановените срокове. 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да поддържа пряка телефонна линия за осигуряване на  24 часово дежурство. Към момента на сключване на договор пряката телефонна линия е: .........................
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури минимум един сервизен специалист, съгласно чл.4, на мястото на авария за отстраняване на възникнали повреди в срок до ............... часа от момента на съобщаване за авария от страна на упълномощено лице на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява възникнала повреда по чл. 15 в срок до ........... (............................) часа от момента на пристигане на специалист на мястото на аварията. 
	ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури гаранционен срок на извършен ремонт .......... (................................) месеца, считано от датата на подписване на двустранен протокол за извършен ремонт. 
	ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури гаранционен срок на доставени при необходимост и вложени от него резервни части ........... (.................................) месеца, но не по-малко от гаранцията, дадена от производителя на частта, удостоверено с гаранционни карти. 
В случай че след изтичането на срока по чл. 16 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е отстранил повредата, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 1/30 част от стойността на месечното възнаграждение в размер на ................... лв.  (........................................... лева) за всеки започнат ден забава. 
В случаите, при които се налага да се доставят части, които се намират извън рамките на град Варна, срокът на доставката се прибавя към посочения  в чл. 16 срок, без това да ангажира отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при поискване да предложи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оферта за доставка на необходимите за ремонта резервни части, която задължително включва цена, срок за доставяне, условия на плащане и документ, удостоверяващ произхода на резервните части, както и гаранционния срок, даван от техния производител, ако има такава.
В случай, че офертата по чл. 21 не удовлетвори ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, последният може да се снабди от друго място с необходимите за ремонта резервни части.
Гаранционните срокове и задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в случай на рекламация продължават да текат и след прекратяването или изтичането срока на настоящия договор.
Всички заменени при ремонт части остават собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Същите се описват в протокол за извършен ремонт  и се предават на упълномощеното от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ лице.
Ремонтът се счита за извършен, ако задължително са изпълнени следните условия:
25.1. Инсталацията е предадена функционално годна и безопасна за работа.
25.2. Проведен е текущ инструктаж на обслужващия персонал за правилната и безопасна работа с инсталацията.
25.3. Протоколът за извършения ремонт, съставен от специалист на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, доказващ вложения труд и резервни части, е двустранно подписан и предаден на ръководител направление „Техническа поддръжка и строителство“ в МБАЛ „Света Марина“ ЕАД.
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни задълженията си по настоящия договор, възпрепятствайки дейността на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по минимален начин.
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3- (три) дневен срок от промяната на адрес, телефон, факс или други обстоятелства, които са от значение за изпълнението на настоящия договор.

Задължения на Възложителя
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава при забелязани признаци на повреда в ИНСТАЛАЦИЯТА, да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на тел: ....................., факс: ...................., мобилен телефон: ........................, email:
............................................, като му съобщи вида и местонахождението на същата.
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да осигури нормални условия за работа на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да спазва инструкциите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за правилна експлоатация на Инсталациите.
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати цената в срока и по указания в договора начин.

Срок на договора
Настоящият договор се сключва за срок от 1 (една) година и влиза в сила от ................... 2016 г.

Условия, начин и срокове на плащане
Плащанията по настоящия договор се осъществяват в български лева, чрез банков превод от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 
Банка: ......................................., IBAN: ......................................., BIC: ............................. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен писмено да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при промяна на банковата си сметка, адрес на управление или друга регистрация, в срок от 3 (три) дни от датата на промяната.
Общата годишна стойност на техническото обслужване на Инсталациите, предмет на настоящия договор е в размер на .................... лв. (.................................................................... лева), с включен ДДС. Тази стойност се дължи на 12 (дванадесет) равни месечни вноски от по .................... лв. (.................................................................... лева), с включен ДДС. В тази цена не е включена стойността на вложените резервни части, доставени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, които ще се заплащат допълнително към абонаментната такса, след постигната писмена уговорка между страните.
След изтичане на календарния месец, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ в срок от 5 (пет) работни дни издава фактура за дължимата сума, която се изплаща от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 30 дни след получаването й.
Прекратяване на договора.
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен незабавно да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай на заличаването му от Регистъра на Държавната агенция за метрология и технически надзор на лицата, извършващи дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения с повишена опасност и обезсилване на даденото удостоверение по чл. 36, ал. 1 от Закона за техническите изисквания към продуктите. В този случай договорът се счита автоматично прекратен на по-ранната от двете дати - на заличаването от регистъра, или на обезсилването на удостоверението.

Качество на изпълнение.
Качеството на техническото обслужване, предмет на настоящия договор следва да отговаря на техническите стандарти на производителя на съответната апаратура, както и на изискванията за безопасност, съгласно действащото българско законодателство.

Неизпълнение
При забава или неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на задълженията му по чл. 4, чл. 5, чл. 6, чл. 7, чл. 15, чл. 17 и чл. 18 от настоящия договор, той дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 5 (пет) % от стойността на договора.

Форсмажорни обстоятелства
Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за понесени вреди и загуби ако последните са причинени в резултат на непреодолима сила.
Страната изпаднала в забава поради непреодолима сила е длъжна незабавно да уведоми писмено насрещната страна за настъпването на събитието, причинило невъзможността за точно изпълнение.
Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора е била в забава в момента на настъпването на споменатото в предходната точка събитие, тя не може да се позовава на непреодолима сила.
Страната изпаднала в забава поради непреодолима сила е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър търговец, за да намали до минимум понесените от насрещната страна вреди. 

Спорове
Всички спорове и разногласия по повод настоящия договор ще се уреждат от страните по приятелски начин чрез преки преговори. При непостигане на съгласие, спорът ще се отнася за решаване пред компетентния български съд.

Други условия
Всяка от страните има право да развали договора, ако насрещната страна виновно не изпълнява свое задължение по него след като е била надлежно поканена да го изпълни и й е предоставен обективен и достатъчен срок за изпълнение на съответното задължение.
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи от този договор на трети страни, освен в случаите по чл. 43, ал. 7 от ЗОП. 
Условията на договора могат да се променят и/или допълват само в случаите, регламентирани в ЗОП, по взаимно писмено съгласие на страните.
За всички неуредени в договора въпроси се прилага действащото българско законодателство. 
Страните по договора се задължават да не предоставят на трета страна каквато и да е информация, която би накърнила техните интереси или добро име. 

Заключителни разпоредби
Настоящият договор се прекратява в следните случаи:
49.1. С изпълнение на предмета му и всички предвидени задължения на страните;
49.2. По взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;
49.3. При други случаи, описани в договора.
Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този договор са валидни ако са направени в писмена форма, подписани от упълномощените представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Писмената форма ще се счита за спазена и при получаване на съобщение по факс или e-mail.

	При съставянето на настоящия договор се представиха следните документи, които са неразделна негова част:
Документ/и, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки.
Декларация/и за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5.

	Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и се подписа от тях както следва:


	За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:						За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

	.........................							.........................
	Марта Дракова						.................................................
	Директор „Икономически дейности“ 				.................................................

	.........................	
	Албена Докторова
	Главен счетоводител 

	Съгласували: 

	.........................	
	инж.Светослав Стоянов 
	ръководител направление 
	„Техническа поддръжка и строителство“

	.........................	
	.......................................
	юрисконсулт


