ДОГОВОР
за участие в НСВОК
Днес, …............... 2020г., в гр. София, между:
"…...............................“, гр. …............, ул. …. №..,
ЕИК/БУЛСТАТ: …..................., представлявано от …..................... , наричано по-долу
Участник
и
Сдружение “Център за защита правата в здравеопазването”, ЕИК ...................., със
седалище гр. София, ул. Нишава №121, представлявано от ................................. ,
наричан накратко, Координатор от друга страна се сключи настоящия договор за
следното:
ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Участникът възлага, а Координаторът приема да координира участието му в
националната система за външна оценка на качеството на клиничните лаборатории
(НСВОК). Координаторът осигурява и поддържа база данни и Интернет платформа за
външна оценка на качеството съобразно ISO 13528:2005(Е), изпраща за своя сметка
контролни материали и осигурява статистическата обработка на резултатите.
Координаторът издава валиден одобрен от регулаторните органи и НЗОК сертификат за
участието на Участника в Национална система за външна оценка на качеството.
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ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧАСТНИКА
Да участва добросъвестно в НСВОК по аналити, изчерпателно описани в
Приложение № 1, неразделна част от този договор.
Да съхранява и провежда изследванията на контролните проби, съгласно
указанията и да нанася данните в НСВОК в определените срокове.
Да следи за сигнали от Координатора и да предприема своевременно
необходимите мерки.
Да избира и да бъде избиран в състава на Комитет по верификация
Да участва в Общото събрание на участниците в НСВОК с право на глас.
Да не разпространява данни и информация, свързани с изпълнението на договора
и функционирането на НСВОК.
Да заплаща договореното възнаграждение.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КООРДИНАТОРА
1. Да изпраща на Участника контролни проби в определените срокове за всеки
аналит, за който е сключен настоящия договор. Изпращането на контролните
материали и документи се извършва по куриер, съобразно определените срокове.
При загуба или повреда на контролните материали, преди да са получени от
Участника, същите се възстановяват за сметка на Координатора.

2. Да изгради база данни и предостави парола и избрано от Участника
потребителско име за достъп до Интернет страницата на НСВОК, намираща се на
адрес www.nsvok.net
3. Да осигури на Участника възможност за постоянен достъп и въвеждане на
данните от контролните проби в потребителското меню на НСВОК по електронен
път.
4. Да съобщава на Интернет страницата на НСВОК и да изпраща на Участника
писмо по електронната поща уведомление за предстоящи контролни проби.
5. Да предостави на Участника пълни статистически данни за резултатите,
хистограма на всички резултати с маркиран резултат на Участника за всяка една
от проведените контролни проби.
6. Да уведомява Участника на Интернет страницата и по електронната поща за
всеки случай на сериозно отклонение.
7. Да издаде на Участника валиден сертификат за участие във външна система за
оценка на качеството, съобразно обявените на www.nsvok.net Правила.
8. Да осигури конфиденциалност на всички данни на Участника, предмет на този
договор.
ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ, СРОК И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
1. Възнаграждението, което Участника се задължава да заплати на Координатора за
извършените услуги по този договор, се определя съобразно броя, вида и цените
на аналитите, описани в Приложение № 1, неразделна част от този договор.
2. Плащанията по настоящия договор следва да бъдат извършвани, чрез банков
превод в полза на Координатора по следната банкова сметка:
Про кредит банк, Клон Белите брези
IBAN BG76PRCB92301019601819
BIC PRCBBGSF
Център за защита правата в здравеопазването
3. Възнаграждението се заплаща на всеки 6 месеца в срок до 10 дни от сключването
на договора, респективно изтичане на шестте месеца.
4. При заплащане на цялата сума за една година, цената се намалява с 5%.
СРОК НА ДОГОВОРА
1. Настоящият договор се сключва за срок от една година.
2. Договорът се счита автоматично за продължен за всяка следваща година, ако никоя
от страните не е изпратила писмено уведомление за прекратяване, най-късно един
месец преди датата на изтичането му.
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Договорът се прекратява:

1. С изтичането му, ако не бъде писмено или мълчаливо продължен.
2. По взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма.
3. При прекратяване на юридическо лице на Участника или обявяването му в
несъстоятелност;
4. При прекратяване на юридическо лице на Координатора или обявяването му в
несъстоятелност;
5. Участникът има право да развали настоящия договор, без предизвестие ако:
а) Координаторът не започне изпълнението на договора в срок от 30 дни от
влизането му сила.
б) Координаторът не изпълни съществена част от договора по уговорения начин.
6. Координаторът има право да развали настоящия договор, без предизвестие ако:
а) Участникът е представил невярна информация и изпълнението на поръчката е
станало невъзможно;
б) Участникът не заплати предвиденото възнаграждение повече от 30 дни след
уговорения срок.
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НЕУСТОЙКИ
Когато Участникът оттегли поръчката, след като е започнало фактическо
изпълнение на договора, той дължи на Координатора уговореното
възнаграждение за срока на договора.
Когато Координаторът се откаже от поръчката, след началото на изпълнението
на договора той дължи на Участника, платеното от него до този момент
възнаграждение.
Ако Участникът не изпълни задължението си да плати по уговорения в
настоящия договор и срокове възнаграждение и разноски, той дължи на
Координатора неустойка в размер на 0.1 % за всеки просрочен ден върху
дължимата от него сума, но не повече от 10%.
Ако Координаторът не изпълни поръчката по уговорения в настоящия договор
начин, той дължи неустойка в размер на 0.1 % от предвиденото възнаграждение
за всеки ден на забава, но не повече от 10%.
ОБЩИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Настоящият договор влиза в сила в деня на неговото подписване от двете страни.
Всички спорове, възникнали от или при изпълнение на настоящия договор, ще
бъдат уреждани по пътя на преговорите.
Постигнатите договорености се оформят в писмени споразумителни протоколи,
неразделна част от настоящия договор. В случай, че договореност не може да бъде
постигната, спорът може да се отнесе до Комитета по верификация, а ако и пред
Комитета не се стигне до съгласие, до компетентен съд, съгласно действащото
законодателство.
Изменения по настоящия договор могат да се правят само чрез писмено съгласие
на страните и подписване на анекс.

5. Договорът се състави в два еднообразни и еднакво валидни екземпляри на
български и език, по един екземпляр от всеки език за всяка от страните.
6. Неразделна част от този договор са Приложение № 1 подписани в два еднообразни
и еднакво валидни екземпляри на български и език, по един екземпляр от всеки
език за всяка от страните.
За Координатора ............................

За Участника .............................

За валидни адреси при приемане и изпращане на съобщения се определят:
ЦЗПЗ
София, 1408
ул. Нишава № 121
тел. +359 885906376
Email: nsvok@czpz.org
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