ДОГОВОР
Днес, ................................ г., в гр. Пловдив се сключи настоящият договор между:
.......................................................................................... със седалище и адрес на регистрация
............................................................., ЕИК ............................................., представляван от
................................................................................, тел.................................., GSM: ...................., e-mail:
………………………... наричано за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна и
“ТРАНС МЕД КОНСУЛТ” ООД със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. “Доспат” №1, ЕИК
115773961, представлявано от ....................................................... – Управител, тел./факс 032-622-635, email: transmed_consult@abv.bg наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна се споразумяха за
следното:
1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема, чрез Орган за контрол от вида С със
Сертификат №209 ОКС на ИА БСА-София да извърши контрол на факторите на работната среда по
поръчка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
2. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
2.1. Да извърши контрол на факторите на работната (околна) среда, заявен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
2.2. Да издаде сертификат за съответствие и протоколи от извършените измервания.
3. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
3.1. Да осигури достъп до всички места за контрол, в рамките на работното време.
3.2. При необходимост да определи експозицията на контролирания фактор.
3.3. Да предостави цялата необходима информация за изпълнение на задълженията на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
3.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ декларира, че персонал на ОКС няма да бъде подложен на

никакъв търговски, финансов или друг натиск, които може да повлияе на обективните
им преценки.
3.5. Да изплати в срок уговорената сума съгласно раздел 5 на настоящия договор.
4. ЦЕНИ
4.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на изпълнителя извършеният контрол по цени, определени в
приложената Оферта, неразделна част от Договора.
4.2. Направените транспортни разходи са за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
4.3. Направените командировъчни разходи, за време по-дълго от един работен ден, са за сметка на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
5. ПЛАЩАНЕ
5.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на изпълнителят общата сума за извършения контрол, транспорт и
командировъчни, след подписване на двустранен протокол.
5.2. Сумата се привежда по разплащателна сметка IBAN BG34UBBS80021005328210, BIC код на
банката: UBBSBGSF при ОББ гр.Пловдив.
6. СРОКОВЕ
6.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да запрати дължимата сума в 15 дневен срок от подписване на
двустранния протокол от раздел 5.
6.2. Изпълнителят се задължава да предаде сертификатите и протоколите от извършените
измервания в 5 дневен срок от датата на плащането.
7. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДЕЙСТВИЕТО НА ДОГОВОРА
7.1. Договора се прекратява с изпълнението и отчитането на заявения контрол или по взаимно
съгласие с едномесечно писмено предизвестие.
8. СРОК НА ДОГОВОРА
8.1. Настоящият договор е за срок до .............................................................................
9. ОБЩИ УСЛОВИЯ
9.1. Възникналите спорове по нерешени от договора въпроси ще се решават по споразумение, а когато
това се окаже невъзможно – по реда на по реда на действащото законодателство на РБългария.
9.2. С изключение на информацията, която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прави обществено достояние, цялата
останала информация получена по време на контрол се счита за конфиденциална;
Когато ИЗПЪЛНИТЕЛ е задължен по закон или му е възложено да оповести информация,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще бъдат информирани, освен ако не е забранено по закон.
9.3. ИЗПЪЛНИТЕЛ ще информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, ако методът за контрол, предложен от него, се
счита за неподходящ.
9.4. Настоящият договор се подписа в два еднообразни екземпляра по един за всяка от страните.

