
ДОГОВОР № 1 
ЗА  ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

Извънгаранционно абонаментно сервизно обслужване на медицинска апаратура 
 

Днес, 16.10. 2015г. в гр. Монтана на основание чл.41 от Закона за обществените поръчки и 
Решение № Р-19 от 18.09.2015г. на Изпълнителния директор на МБАЛ „Д-р Ст.Илиев” АД 
гр.Монтана за извършено класиране и определяне на изпълнител, се сключи настоящия договор 
между: 
МБАЛ „Д-р Стамен Илиев"АД, ЕИК: 111047073 
с адрес: гр. Монтана, ул. „Сирма войвода” 4, тел.:  096 305150 ,  факс:  096 307554, представлявано 
от Д-р Тодор Тодоров – Изпълнителен директор, наричано по-долу за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ” 
от една страна, 
       и  
„Сани Мед” ЕООД , ЕИК / БУЛСТАТ: 121427533  
с адрес: гр. София 1000, район Слатина, ж.к. „Яворов”, бл. 52, ет. 3, тел.:  02 9879533, факс: 02 
9879533, Електронна поща: sanimed@yahoo.com представлявано от Чавдар Йорданов Димитров 
наричано   по - долу за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ” от  друга  страна, за следното : 
 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши срещу заплащане 
абонаментно сервизно обслужване, включващо диагностика, текущи или основни ремонти, 
профилактични прегледи и периодични последващи проверки съгласно Закона за измерванията на 
медицинската техника в МБАЛ  „Д-р Стамен Илиев” АД – гр.Монтана, описани в Приложение №1, 
в съответствие с инструкциите за експлоатация на производителя. 

II. СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
2.1. Настоящият договор се сключва за срок от 18 месеца, считано от датата на подписването му. 
Договорът влиза в сила от датата на подписването му от двете страни. 
2.2. При открита нова процедура със същия предмет към датата на изтичане на договора, срока на 
същия може да се  удължи до сключването на нов договор със същия предмет, но не повече от 3(три) 
месеца. 

III. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 
3. За добросъвестно и професионално изпълнение на предмета на договора по т. 1 от този договор 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ месечна цена в размер на  

2 109.00 (две хиляди сто и девет) лева без ДДС, 
2 530.80 (две хиляди петстотин и тридесет 0.80) лева с ДДС, 

съгласно ценовото предложение на участника . 
4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплаща отделно от посочената в т. 3 месечна цена цената на 
резервните части, вложени в ремонтите на техниката, като видовете, количествата и тяхната 
стойност се вписват в протокола по т.22 от настоящия договор. Цената на вложените консумативи 
при изпълнението на дейностите по ревизии и профилактика на медицинската техника е включена в 
абонаментната цена по т. 3 от този договор. Ако не е спазен реда на т. 21 от този договор 
Възложителят може да откаже да възстанови цената на 
вложените резервни части при извършването на ремонти. 
5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща месечната цена за обща поддръжка, до 60 дни от месеца, за който се 
отнася сервизното обслужване и представяне от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на фактура по сметката 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочена в т.48 от настоящия договор. 
6. В случай, че в срока на действие на договора нормативно определения размер на ставката на ДДС 
бъде променен, за регистрираните лица по ЗДДС, дължимият ДДС се начислява в съответствие с 
нормативно определения размер. 
 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да поддържа в техническа изправност медицинската техника, 
като извършва поддръжка и контрол върху апаратурата и/или оборудването в съответствие с 
нормите на действащото българско законодателство, инструкциите за експлоатация на 
производителя. 
8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълнява предмета на договора професионално и 
добросъвестно в съответствие с действащите нормативни актове и изискванията на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 



9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в случай на сигнал за авария или повреда да осигури сервиз 
максимум до 1 440 минути /24 часа/ (съгласно офертата), считано от получаване на сигнал за 
повреда, като започне незабавно работа по отстраняване на повредата или подмяна на повредения 
агрегат, освен в случаите, когато отстраняването на възникналата повреда налага доставката на 
резервни части от чужбина. 
10. В случаите, когато се налага подмяна на части ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави и 
подмени същите в срок до 2 (два) работни дни, освен в случаите, когато се налага доставка на 
резервни части от чужбина, като предварително представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за утвърждаване 
заявка с количествата и цените на необходимите за подмяна части и/или консумативи. 
11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да влага резервни части и консумативи, които да бъдат 
придружени със сертификат за качество и произход и гаранционни условия.  
12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури гаранционен срок на извършените ремонти и 
подменените възли, агрегати и детайли съгласно приложената оферта, но не по-малък от 6 месеца. 
13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да води дневник, в който да отразява техническото съответната 
медицинска техника и резултатите от извършените проверки, обслужвания и ремонти 
14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава за изпълнение предмета на договора да осигури  персонал, който 
отговаря на всички нормативни изисквания и притежава необходимата правоспособност и 
квалификация 
15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в тридневен срок от подписването на договора да представи на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ списък на лицата, които ще извършват техническата поддръжка, за издаване на 
пропуски 
16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изиска от служителите си да представят подписани 
декларации за опазването на служебната и търговската тайна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
17. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за констатирани повреди 
по време на експлоатацията на съоръженията и апаратурата и участва активно в установяване на 
причината за възникването им 
18.. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да вземе необходимите мерки за своевременно отстраняване на 
допуснати грешки и пропуски по отношение качеството на извършваните дейности, за които 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е отправил устна или писмена забележка. 
19. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да опазва имуществото на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и да не допуска 
нанасянето на вреди на служители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и трети лица. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи 
отговорност за свои действия или бездействия, в резултат на които са възникнали авария или 
злополука, или са нанесени вреди на каквото и да е имущество, по време на изпълнение предмета на 
договора 
20. При констатирана повреда вследствие на умишлено нанесени от трети лица повреди на 
съоръженията се съставя протокол, подписан от двете страни, като разходите по отстраняването са 
за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
21. В случаите, когато се налага подмяна на основни възли и детайли /основен ремонт/, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава предварително да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за утвърждаване 
заявка с посочени видове необходими количества и цена. За цената на необходимите резервни части 
/основни възли и детайли/, Изпълнителя представя ценова оферта, която Възложителя може да 
приеме или предложи други ценови оферти за резервни части, които ще се влагат при основен 
ремонта, както и сам (Възложителя) да осигури такива. 
22. До 3-то число на съответния месец, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изготвя и представя за 
утвърждаване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ протокол, в който се отразяват извършените през 
предходния месец ремонти. 
23. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при изпълнение предмета на договора да не допуска 
замърсяване на околната среда. 
24. Изпълнението на задълженията по чл.57, ал.1 от Кодекса за социално осигуряване са изцяло на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не носи отговорност във връзка с тяхното изпълнение. 
25. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение в 
размер на 5% (пет процента) от общата цена на договора без ДДС. 
26. В случай на добро изпълнение гаранцията се освобождава до 30 дни след изтичане срока на 
договора. 
27. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи уговореното възнаграждение в размер, срокове и при 
условията, предвидени в договора 
28. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да откаже сервиз на медицинска техника, за която производителят е 
предоставил софтуерен ключ или изключително право за сервиз и продажба на резервни части на 



друго лице и същата да бъде изключена от предмета на договора. Посочените обстоятелства се 
удостоверяват с документ от производителя или негов търговски представител за България. 
 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
29. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право във всеки момент от изпълнението на договора да извършва 
проверка относно качеството, количеството и сроковете за изпълнение на  работите и цялостната 
дейност предмет на този договор. 
30. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да осигури необходимата информация, достъп и условия на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на договорните му задължения. 
31.. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да възложи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отстраняването на повреди по 
съоръженията, възникнали вследствие на неправилната им експлоатация от страна на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
32.. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговореното възнаграждение в 
размера, сроковете и при условията, предвидени в договора. 
33. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да определи лице, което да следи за техническото състояние на 
техниката и общата поддръжка и да подписва необходимите документи по настоящия договор и да 
уведомява своевременно ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за възникнали повреди или аварии на телефон номер 
................. и/или факс номер ........................ 
 

VІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА И НЕУСТОЙКИ 
34. Настоящият договор се прекратява: 
34.1. С изтичане на срока, за който е сключен. 
34.2. С подписване на нов договор със същия предмет по– изцяло или частично за медицинската 
техника, за която е подписан новият договор след проведена процедура по ЗОП. 
34.3. С двумесечно предизвестие от страна на Възложителя. 
34.4. В случаите на чл. 43, ал. 4 от ЗОП. 
34.5. В други случаи, предвидени в нормативен или подзаконов нормативен акт или в други случаи, 
предвидени в настоящия договор. 
34.6. При прекратяване на договора на някое от посочените основания, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи 
обезщетения за вреди, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е претърпял в следствие на прекратяването на 
договора. 
34.7. При прекратяване на договора на посочените основания, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи 
обезщетения за вреди, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е претърпял в следствие на прекратяването на 
договора. 
35. При неспазване срока на предизвестието неизправната страна дължи на изправната неустойка в 
размер на месечната цена по т. 3 от договора. 
36. При отказ за изпълнение на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи еднократна неустойка в размер 
на 20% от стойността на съответната позиция от Приложение №1, за която е направен отказа. 
37. Плащането на неустойката не лишава изправната страна от правото да търси обезщетение за 
претърпени вреди и пропуснати ползи над размера на договорената неустойка. 
38. При забава за отзоваване или при неизпълнение на някое от задълженията по договора от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, той дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на месечната цена по т. 3 от 
договора. 
39. Дължимите неустойки ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прихваща от дължимите плащания към 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а ако сумата е недостатъчна – от гаранцията за изпълнение на договора. 
40. При забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, за отстраняване на повреда повече от 10 дни, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
има право да прекрати договора едностранно и без предизвестие, като неустойката в този случай е в 
размер на 20% от съответната позиция от Приложение №1. 
41. При неизпълнение на договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да 
задържи гаранцията за изпълнение на договора. 
42. Страните по договора се освобождават от отговорност за неизпълнение на договорните им 
задължения за времето на действие на непреодолима сила /форсмажорни обстоятелства/. Срокът на 
действие на договора се увеличава съразмерно с времетраенeто на форсмажора. 
43. Ако непреодолимата сила продължи прекалено дълго, в резултат, на което ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
вече няма интерес от изпълнението, той има право да развали договора едностранно с 10 дневно 
писмено предизвестие. В този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи съответната част от 
цената по т. 3, съразмерно с изпълнената част от предмета на договора. 
 



VIІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ 
44. Гаранцията за изпълнение е със срок на валидност с 30 дни по-голям от срока на  настоящия 
договор. Гаранцията се освобождава не по-рано от изтичане на 30 дни от  приключване действието 
на настоящия договор. 
45. Внесената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гаранция за изпълнение на настоящия договор в размер на 5 % 
(пет процента) от стойността на договора без включен ДДС, която може да бъде задържана от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни изцяло или частично задълженията 
си по договора за възлагане на обществената поръчка или дължи неустойки, предвидени в 
настоящия договор. Гаранцията се освобождава след 
приключване на договора, без да се дължи лихва за периода, през който същата е престояла у 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
VIII. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 
46. Всички спорове, възникнали при и по повод изпълнението на настоящия договор, ще се решават 
по пътя на преговори между страните, а при липса на съгласие от компетентния съд. 
47. За всички неуредени въпроси в настоящия договор ще се прилагат разпоредбите на действащото 
българско законодателство 
48. Страните се съгласяват, че всички уведомления, съобщения, кореспонденция и плащания ще се 
извършват на долупосочените адреси, телефони и факс и сметки, като при коректното им изпращане 
на посочените места ще се считат за редовно връчени: 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ :                                    ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 
МБАЛ „ Д-р Ст.Илиев” АД                       
гр. Монтана 3400                                            
ул. „Сирма войвода” № 4                           
http://mbalmontana.com     
E-mail  : mbalmont@net-surf.net 

 
IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

49. Настоящият договор има действие до подписване на нов договор със същия предмет по реда и 
при условията на Закона за обществените поръчки, но не повече от 24 месеца, считано от датата на 
влизането му в сила. 
50. Настоящият договор влиза в сила от подписването му от двете страни . 
51. При подписването на настоящия договор, в изпълнение на чл.47, ал.10 от ЗОП, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представи необходимите документи от съответните компетентни органи за 
удостоверяване на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП, както и гаранция за изпълнението 
на договора. 
 

Неразделна част от този договор са следните приложения: 
Приложение № 1 – Остойностена спецификация по обособени позиции, съгласно ценовото 

предложение на участника; 
Приложение № 2 – Оферта на изпълнителя. 

При съставянето на настоящия договор се представи и приложи : 
• Решение на Изпълнителния директор № Р – 19 от 18.09.2015г. за класиране на 

подадените оферти и избор на изпълнител на обществената поръчка. 
 

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

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                  ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

 

………П…………                                         …………П………… 
Д-Р Т. ТОДОРОВ                                               
ИЗП.ДИРЕКТОР                                                        

 

………П………….. 

ПЛ.ГЕОРГИЕВА 
ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ 

 

 

 



 

Приложение № 1 

 

 

към Договор  № 1 от 16.10.2015г. 

Извънгаранционно абонаментно сервизно обслужване на медицинска 

апаратура 
 

 

Възложител : МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД, гр.Монтана 

Изпълнител : „Сани Мед” ЕООД, гр.София 

 

 

 

 

Обособена позиция №9 - Хемодиализна апаратура 

 

1. Хемодиализен апарат Gambro AK 96 Bio – 16 бр. 

2. Хемодиализен апарат Gambro AK95 S – 2 бр. 

3. Хемодиализен апарат Gambro AK 200 Ultra – 2 бр. 

4. Хемодиализен апарат Gambro AK 200  – 1 бр. 

5. Хемодиализен апарат Gambro AK 100 – 2 бр. 

6. Система за водоподготовка и обратна осмоза Gambro CPW 62 – 1 бр. 

 

 

 

 Месечна абонаментна вноска : 2 109.00 лв без ДДС. 

 

 Гаранция за изпълнение в размер на 5% (пет процента) от общата цена на договора 

без ДДС в размер на:  1 898.10 (хиляда осемстотин деветдесет и осем 0.10) лева 
 
 
 
 
 
 

 
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                  ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

 

 

 

………П…………                                         …………П………… 
Д-Р Т. ТОДОРОВ                                               
ИЗП.ДИРЕКТОР   

 

 

                                                      

 

………П………….. 

ПЛ.ГЕОРГИЕВА 
ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ 

 

 

 

 

 



ДОГОВОР № 2 
ЗА  ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

Извънгаранционно абонаментно сервизно обслужване на медицинска апаратура 
 

Днес, 16.10. 2015г. в гр. Монтана на основание чл.41 от Закона за обществените поръчки и 
Решение № Р-19 от 18.09.2015г. на Изпълнителния директор на МБАЛ „Д-р Ст.Илиев” АД 
гр.Монтана за извършено класиране и определяне на изпълнител, се сключи настоящия договор 
между: 
МБАЛ „Д-р Стамен Илиев"АД, ЕИК: 111047073 
с адрес: гр. Монтана, ул. „Сирма войвода” 4, тел.:  096 305150 ,  факс:  096 307554, представлявано 
от Д-р Тодор Тодоров – Изпълнителен директор, наричано по-долу за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ” 
от една страна, 
       и  
„Перфект Медика” ООД , ЕИК / БУЛСТАТ: 833101609  
с адрес: гр.Стара Загора 6000, ул.„Новозагорско шосе”, бл.1, тел: 042 610230, факс: 042 601585,  
finance@perfect-medica.com ,  представлявано от Бенчо Йорданов Деков, наричано   по - долу за 
краткост  „ИЗПЪЛНИТЕЛ” от  друга  страна, за следното : 
 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши срещу заплащане 
абонаментно сервизно обслужване, включващо диагностика, текущи или основни ремонти, 
профилактични прегледи и периодични последващи проверки съгласно Закона за измерванията на 
медицинската техника в МБАЛ  „Д-р Стамен Илиев” АД – гр.Монтана, описани в Приложение №1, 
в съответствие с инструкциите за експлоатация на производителя. 

II. СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
2.2. Настоящият договор се сключва за срок от 18 месеца, считано от датата на подписването му. 
Договорът влиза в сила от датата на подписването му от двете страни. 
2.2. При открита нова процедура със същия предмет към датата на изтичане на договора, срока на 
същия може да се  удължи до сключването на нов договор със същия предмет, но не повече от 3(три) 
месеца. 

III. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 
3. За добросъвестно и професионално изпълнение на предмета на договора по т. 1 от този договор 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ месечна цена в размер на  

122.00 (сто двадесет и два) лева без ДДС, 
146.40 (сто четиридесет и шест 0.40) лева с ДДС, 

съгласно ценовото предложение на участника . 
4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплаща отделно от посочената в т. 3 месечна цена цената на 
резервните части, вложени в ремонтите на техниката, като видовете, количествата и тяхната 
стойност се вписват в протокола по т.22 от настоящия договор. Цената на вложените консумативи 
при изпълнението на дейностите по ревизии и профилактика на медицинската техника е включена в 
абонаментната цена по т. 3 от този договор. Ако не е спазен реда на т. 21 от този договор 
Възложителят може да откаже да възстанови цената на 
вложените резервни части при извършването на ремонти. 
5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща месечната цена за обща поддръжка, до 60 дни от месеца, за който се 
отнася сервизното обслужване и представяне от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на фактура по сметката 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочена в т.48 от настоящия договор. 
6. В случай, че в срока на действие на договора нормативно определения размер на ставката на ДДС 
бъде променен, за регистрираните лица по ЗДДС, дължимият ДДС се начислява в съответствие с 
нормативно определения размер. 
 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да поддържа в техническа изправност медицинската техника, 
като извършва поддръжка и контрол върху апаратурата и/или оборудването в съответствие с 
нормите на действащото българско законодателство, инструкциите за експлоатация на 
производителя. 
8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълнява предмета на договора професионално и 
добросъвестно в съответствие с действащите нормативни актове и изискванията на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 



9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в случай на сигнал за авария или повреда да осигури сервиз 
максимум до 1 440 минути /24 часа/ (съгласно офертата), считано от получаване на сигнал за 
повреда, като започне незабавно работа по отстраняване на повредата или подмяна на повредения 
агрегат, освен в случаите, когато отстраняването на възникналата повреда налага доставката на 
резервни части от чужбина. 
10. В случаите, когато се налага подмяна на части ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави и 
подмени същите в срок до 2 (два) работни дни, освен в случаите, когато се налага доставка на 
резервни части от чужбина, като предварително представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за утвърждаване 
заявка с количествата и цените на необходимите за подмяна части и/или консумативи. 
11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да влага резервни части и консумативи, които да бъдат 
придружени със сертификат за качество и произход и гаранционни условия.  
12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури гаранционен срок на извършените ремонти и 
подменените възли, агрегати и детайли съгласно приложената оферта, но не по-малък от 6 месеца. 
13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да води дневник, в който да отразява техническото съответната 
медицинска техника и резултатите от извършените проверки, обслужвания и ремонти 
14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава за изпълнение предмета на договора да осигури  персонал, който 
отговаря на всички нормативни изисквания и притежава необходимата правоспособност и 
квалификация 
15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в тридневен срок от подписването на договора да представи на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ списък на лицата, които ще извършват техническата поддръжка, за издаване на 
пропуски 
16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изиска от служителите си да представят подписани 
декларации за опазването на служебната и търговската тайна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
17. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за констатирани повреди 
по време на експлоатацията на съоръженията и апаратурата и участва активно в установяване на 
причината за възникването им 
18.. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да вземе необходимите мерки за своевременно отстраняване на 
допуснати грешки и пропуски по отношение качеството на извършваните дейности, за които 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е отправил устна или писмена забележка. 
19. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да опазва имуществото на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и да не допуска 
нанасянето на вреди на служители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и трети лица. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи 
отговорност за свои действия или бездействия, в резултат на които са възникнали авария или 
злополука, или са нанесени вреди на каквото и да е имущество, по време на изпълнение предмета на 
договора 
20. При констатирана повреда вследствие на умишлено нанесени от трети лица повреди на 
съоръженията се съставя протокол, подписан от двете страни, като разходите по отстраняването са 
за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
21. В случаите, когато се налага подмяна на основни възли и детайли /основен ремонт/, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава предварително да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за утвърждаване 
заявка с посочени видове необходими количества и цена. За цената на необходимите резервни части 
/основни възли и детайли/, Изпълнителя представя ценова оферта, която Възложителя може да 
приеме или предложи други ценови оферти за резервни части, които ще се влагат при основен 
ремонта, както и сам (Възложителя) да осигури такива. 
22. До 3-то число на съответния месец, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изготвя и представя за 
утвърждаване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ протокол, в който се отразяват извършените през 
предходния месец ремонти. 
23. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при изпълнение предмета на договора да не допуска 
замърсяване на околната среда. 
24. Изпълнението на задълженията по чл.57, ал.1 от Кодекса за социално осигуряване са изцяло на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не носи отговорност във връзка с тяхното изпълнение. 
25. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение в 
размер на 5% (пет процента) от общата цена на договора без ДДС. 
26. В случай на добро изпълнение гаранцията се освобождава до 30 дни след изтичане срока на 
договора. 
27. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи уговореното възнаграждение в размер, срокове и при 
условията, предвидени в договора 
28. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да откаже сервиз на медицинска техника, за която производителят е 
предоставил софтуерен ключ или изключително право за сервиз и продажба на резервни части на 



друго лице и същата да бъде изключена от предмета на договора. Посочените обстоятелства се 
удостоверяват с документ от производителя или негов търговски представител за България. 
 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
29. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право във всеки момент от изпълнението на договора да извършва 
проверка относно качеството, количеството и сроковете за изпълнение на  работите и цялостната 
дейност предмет на този договор. 
30. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да осигури необходимата информация, достъп и условия на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на договорните му задължения. 
31.. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да възложи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отстраняването на повреди по 
съоръженията, възникнали вследствие на неправилната им експлоатация от страна на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
32.. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговореното възнаграждение в 
размера, сроковете и при условията, предвидени в договора. 
33. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да определи лице, което да следи за техническото състояние на 
техниката и общата поддръжка и да подписва необходимите документи по настоящия договор и да 
уведомява своевременно ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за възникнали повреди или аварии на телефон номер 
070018003 и/или факс номер 042 601585 
 

VІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА И НЕУСТОЙКИ 
34. Настоящият договор се прекратява: 
34.1. С изтичане на срока, за който е сключен. 
34.2. С подписване на нов договор със същия предмет по– изцяло или частично за медицинската 
техника, за която е подписан новият договор след проведена процедура по ЗОП. 
34.3. С двумесечно предизвестие от страна на Възложителя. 
34.4. В случаите на чл. 43, ал. 4 от ЗОП. 
34.5. В други случаи, предвидени в нормативен или подзаконов нормативен акт или в други случаи, 
предвидени в настоящия договор. 
34.6. При прекратяване на договора на някое от посочените основания, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи 
обезщетения за вреди, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е претърпял в следствие на прекратяването на 
договора. 
34.7. При прекратяване на договора на посочените основания, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи 
обезщетения за вреди, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е претърпял в следствие на прекратяването на 
договора. 
35. При неспазване срока на предизвестието неизправната страна дължи на изправната неустойка в 
размер на месечната цена по т. 3 от договора. 
36. При отказ за изпълнение на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи еднократна неустойка в размер 
на 20% от стойността на съответната позиция от Приложение №1, за която е направен отказа. 
37. Плащането на неустойката не лишава изправната страна от правото да търси обезщетение за 
претърпени вреди и пропуснати ползи над размера на договорената неустойка. 
38. При забава за отзоваване или при неизпълнение на някое от задълженията по договора от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, той дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на месечната цена по т. 3 от 
договора. 
39. Дължимите неустойки ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прихваща от дължимите плащания към 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а ако сумата е недостатъчна – от гаранцията за изпълнение на договора. 
40. При забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, за отстраняване на повреда повече от 10 дни, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
има право да прекрати договора едностранно и без предизвестие, като неустойката в този случай е в 
размер на 20% от съответната позиция от Приложение №1. 
41. При неизпълнение на договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да 
задържи гаранцията за изпълнение на договора. 
42. Страните по договора се освобождават от отговорност за неизпълнение на договорните им 
задължения за времето на действие на непреодолима сила /форсмажорни обстоятелства/. Срокът на 
действие на договора се увеличава съразмерно с времетраенeто на форсмажора. 
43. Ако непреодолимата сила продължи прекалено дълго, в резултат, на което ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
вече няма интерес от изпълнението, той има право да развали договора едностранно с 10 дневно 
писмено предизвестие. В този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи съответната част от 
цената по т. 3, съразмерно с изпълнената част от предмета на договора. 
 



VIІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ 
44. Гаранцията за изпълнение е със срок на валидност с 30 дни по-голям от срока на  настоящия 
договор. Гаранцията се освобождава не по-рано от изтичане на 30 дни от  приключване действието 
на настоящия договор. 
45. Внесената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гаранция за изпълнение на настоящия договор в размер на 5 % 
(пет процента) от стойността на договора без включен ДДС, която може да бъде задържана от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни изцяло или частично задълженията 
си по договора за възлагане на обществената поръчка или дължи неустойки, предвидени в 
настоящия договор. Гаранцията се освобождава след 
приключване на договора, без да се дължи лихва за периода, през който същата е престояла у 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
VIII. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 
46. Всички спорове, възникнали при и по повод изпълнението на настоящия договор, ще се решават 
по пътя на преговори между страните, а при липса на съгласие от компетентния съд. 
47. За всички неуредени въпроси в настоящия договор ще се прилагат разпоредбите на действащото 
българско законодателство 
48. Страните се съгласяват, че всички уведомления, съобщения, кореспонденция и плащания ще се 
извършват на долупосочените адреси, телефони и факс и сметки, като при коректното им изпращане 
на посочените места ще се считат за редовно връчени: 
 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ :                                    ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 
МБАЛ „ Д-р Ст.Илиев” АД                       
гр. Монтана 3400                                            
ул. „Сирма войвода” № 4                           
http://mbalmontana.com     
E-mail  : mbalmont@net-surf.net 

 
IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

49. Настоящият договор има действие до подписване на нов договор със същия предмет по реда и 
при условията на Закона за обществените поръчки, но не повече от 24 месеца, считано от датата на 
влизането му в сила. 
50. Настоящият договор влиза в сила от подписването му от двете страни . 
51. При подписването на настоящия договор, в изпълнение на чл.47, ал.10 от ЗОП, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представи необходимите документи от съответните компетентни органи за 
удостоверяване на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП, както и гаранция за изпълнението 
на договора. 
 

Неразделна част от този договор са следните приложения: 
Приложение № 1 – Остойностена спецификация по обособени позиции, съгласно ценовото 

предложение на участника; 
Приложение № 2 – Оферта на изпълнителя. 

При съставянето на настоящия договор се представи и приложи : 
• Решение на Изпълнителния директор № Р – 19 от 18.09.2015г. за класиране на 

подадените оферти и избор на изпълнител на обществената поръчка. 
 

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

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                  ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

 

…………П………                                       …………П………… 
Д-Р Т. ТОДОРОВ 
ИЗП.ДИРЕКТОР 

 

…………П……….. 

ПЛ.ГЕОРГИЕВА 
ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ 

 

 



 

Приложение № 1 

 

 

към Договор  № 2 / 16.10.2015г 

Извънгаранционно абонаментно сервизно обслужване на медицинска 

апаратура 
 

 

 

Възложител : МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД, гр.Монтана 

Изпълнител : „Перфект Медика” ООД, гр.Стара Загора 

 

 

 

 

 

 

Обособена позиция №8 - Клинично лабораторна апаратура 3 

 

 

1.Автоматичен коагулометър – Thrombolyzer  - 1 бр. 

 

 

 

 

 

 Месечна абонаментна вноска : 122.00 лв без ДДС. 

 

 Гаранция за изпълнение в размер на 5% (пет процента) от общата цена на договора 

без ДДС в размер на:  109.80 (сто и девет 0.80) лева 
 
 

 
 
 

 
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                  ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

 

 

 

…………П………                                       …………П………… 
Д-Р Т. ТОДОРОВ 
ИЗП.ДИРЕКТОР 

 

 

 

 

…………П……….. 

ПЛ.ГЕОРГИЕВА 
ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ 

 

 

 

 

 



ДОГОВОР № 3 
ЗА  ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

Извънгаранционно абонаментно сервизно обслужване на медицинска апаратура 
 

Днес, 16.10. 2015г. в гр. Монтана на основание чл.41 от Закона за обществените поръчки и 
Решение № Р-19 от 18.09.2015г. на Изпълнителния директор на МБАЛ „Д-р Ст.Илиев” АД 
гр.Монтана за извършено класиране и определяне на изпълнител, се сключи настоящия договор 
между: 
МБАЛ „Д-р Стамен Илиев"АД, ЕИК: 111047073 
с адрес: гр. Монтана, ул. „Сирма войвода” 4, тел.:  096 305150 ,  факс:  096 307554, представлявано 
от Д-р Тодор Тодоров – Изпълнителен директор, наричано по-долу за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ” 
от една страна, 
       и  
„Марвена Диагностика” ООД , ЕИК / БУЛСТАТ: 200600292  
с адрес: гр.София 1799, ж.к.Младост 2, ул. „Свети Киприян”44, тел: 02 9748944, факс: 02 9748940, ,  
представлявано от Надя Евстатиева Григорова и Иван Добрев Николов (поотделно) наричано   по - 
долу за краткост  „ИЗПЪЛНИТЕЛ” от  друга  страна, за следното : 
 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши срещу заплащане 
абонаментно сервизно обслужване, включващо диагностика, текущи или основни ремонти, 
профилактични прегледи и периодични последващи проверки съгласно Закона за измерванията на 
медицинската техника в МБАЛ  „Д-р Стамен Илиев” АД – гр.Монтана, описани в Приложение №1, 
в съответствие с инструкциите за експлоатация на производителя. 

II. СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
2.3. Настоящият договор се сключва за срок от 18 месеца, считано от датата на подписването му. 
Договорът влиза в сила от датата на подписването му от двете страни. 
2.2. При открита нова процедура със същия предмет към датата на изтичане на договора, срока на 
същия може да се  удължи до сключването на нов договор със същия предмет, но не повече от 3(три) 
месеца. 

III. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 
3. За добросъвестно и професионално изпълнение на предмета на договора по т. 1 от този договор 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ месечна цена в размер на  

580.00 (петстотин и осемдесет) лева без ДДС, 
696.00 (шестстотин деветдесет и шест) лева с ДДС, 

съгласно ценовото предложение на участника . 
4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплаща отделно от посочената в т. 3 месечна цена цената на 
резервните части, вложени в ремонтите на техниката, като видовете, количествата и тяхната 
стойност се вписват в протокола по т.22 от настоящия договор. Цената на вложените консумативи 
при изпълнението на дейностите по ревизии и профилактика на медицинската техника е включена в 
абонаментната цена по т. 3 от този договор. Ако не е спазен реда на т. 21 от този договор 
Възложителят може да откаже да възстанови цената на 
вложените резервни части при извършването на ремонти. 
5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща месечната цена за обща поддръжка, до 60 дни от месеца, за който се 
отнася сервизното обслужване и представяне от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на фактура по сметката 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочена в т.48 от настоящия договор. 
6. В случай, че в срока на действие на договора нормативно определения размер на ставката на ДДС 
бъде променен, за регистрираните лица по ЗДДС, дължимият ДДС се начислява в съответствие с 
нормативно определения размер. 
 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да поддържа в техническа изправност медицинската техника, 
като извършва поддръжка и контрол върху апаратурата и/или оборудването в съответствие с 
нормите на действащото българско законодателство, инструкциите за експлоатация на 
производителя. 
8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълнява предмета на договора професионално и 
добросъвестно в съответствие с действащите нормативни актове и изискванията на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 



9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в случай на сигнал за авария или повреда да осигури сервиз 
максимум до 720 минути /12 часа/ (съгласно офертата), считано от получаване на сигнал за 
повреда, като започне незабавно работа по отстраняване на повредата или подмяна на повредения 
агрегат, освен в случаите, когато отстраняването на възникналата повреда налага доставката на 
резервни части от чужбина. 
10. В случаите, когато се налага подмяна на части ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави и 
подмени същите в срок до 2 (два) работни дни, освен в случаите, когато се налага доставка на 
резервни части от чужбина, като предварително представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за утвърждаване 
заявка с количествата и цените на необходимите за подмяна части и/или консумативи. 
11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да влага резервни части и консумативи, които да бъдат 
придружени със сертификат за качество и произход и гаранционни условия.  
12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури гаранционен срок на извършените ремонти и 
подменените възли, агрегати и детайли съгласно приложената оферта, но не по-малък от 6 месеца. 
13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да води дневник, в който да отразява техническото съответната 
медицинска техника и резултатите от извършените проверки, обслужвания и ремонти 
14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава за изпълнение предмета на договора да осигури  персонал, който 
отговаря на всички нормативни изисквания и притежава необходимата правоспособност и 
квалификация 
15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в тридневен срок от подписването на договора да представи на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ списък на лицата, които ще извършват техническата поддръжка, за издаване на 
пропуски 
16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изиска от служителите си да представят подписани 
декларации за опазването на служебната и търговската тайна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
17. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за констатирани повреди 
по време на експлоатацията на съоръженията и апаратурата и участва активно в установяване на 
причината за възникването им 
18.. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да вземе необходимите мерки за своевременно отстраняване на 
допуснати грешки и пропуски по отношение качеството на извършваните дейности, за които 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е отправил устна или писмена забележка. 
19. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да опазва имуществото на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и да не допуска 
нанасянето на вреди на служители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и трети лица. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи 
отговорност за свои действия или бездействия, в резултат на които са възникнали авария или 
злополука, или са нанесени вреди на каквото и да е имущество, по време на изпълнение предмета на 
договора 
20. При констатирана повреда вследствие на умишлено нанесени от трети лица повреди на 
съоръженията се съставя протокол, подписан от двете страни, като разходите по отстраняването са 
за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
21. В случаите, когато се налага подмяна на основни възли и детайли /основен ремонт/, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава предварително да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за утвърждаване 
заявка с посочени видове необходими количества и цена. За цената на необходимите резервни части 
/основни възли и детайли/, Изпълнителя представя ценова оферта, която Възложителя може да 
приеме или предложи други ценови оферти за резервни части, които ще се влагат при основен 
ремонта, както и сам (Възложителя) да осигури такива. 
22. До 3-то число на съответния месец, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изготвя и представя за 
утвърждаване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ протокол, в който се отразяват извършените през 
предходния месец ремонти. 
23. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при изпълнение предмета на договора да не допуска 
замърсяване на околната среда. 
24. Изпълнението на задълженията по чл.57, ал.1 от Кодекса за социално осигуряване са изцяло на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не носи отговорност във връзка с тяхното изпълнение. 
25. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение в 
размер на 5% (пет процента) от общата цена на договора без ДДС. 
26. В случай на добро изпълнение гаранцията се освобождава до 30 дни след изтичане срока на 
договора. 
27. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи уговореното възнаграждение в размер, срокове и при 
условията, предвидени в договора 
28. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да откаже сервиз на медицинска техника, за която производителят е 
предоставил софтуерен ключ или изключително право за сервиз и продажба на резервни части на 



друго лице и същата да бъде изключена от предмета на договора. Посочените обстоятелства се 
удостоверяват с документ от производителя или негов търговски представител за България. 
 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
29. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право във всеки момент от изпълнението на договора да извършва 
проверка относно качеството, количеството и сроковете за изпълнение на  работите и цялостната 
дейност предмет на този договор. 
30. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да осигури необходимата информация, достъп и условия на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на договорните му задължения. 
31.. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да възложи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отстраняването на повреди по 
съоръженията, възникнали вследствие на неправилната им експлоатация от страна на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
32.. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговореното възнаграждение в 
размера, сроковете и при условията, предвидени в договора. 
33. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да определи лице, което да следи за техническото състояние на 
техниката и общата поддръжка и да подписва необходимите документи по настоящия договор и да 
уведомява своевременно ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за възникнали повреди или аварии на телефон номер 
 02 9748966 и/или факс номер 02 9748968 
 

VІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА И НЕУСТОЙКИ 
34. Настоящият договор се прекратява: 
34.1. С изтичане на срока, за който е сключен. 
34.2. С подписване на нов договор със същия предмет по– изцяло или частично за медицинската 
техника, за която е подписан новият договор след проведена процедура по ЗОП. 
34.3. С двумесечно предизвестие от страна на Възложителя. 
34.4. В случаите на чл. 43, ал. 4 от ЗОП. 
34.5. В други случаи, предвидени в нормативен или подзаконов нормативен акт или в други случаи, 
предвидени в настоящия договор. 
34.6. При прекратяване на договора на някое от посочените основания, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи 
обезщетения за вреди, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е претърпял в следствие на прекратяването на 
договора. 
34.7. При прекратяване на договора на посочените основания, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи 
обезщетения за вреди, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е претърпял в следствие на прекратяването на 
договора. 
35. При неспазване срока на предизвестието неизправната страна дължи на изправната неустойка в 
размер на месечната цена по т. 3 от договора. 
36. При отказ за изпълнение на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи еднократна неустойка в размер 
на 20% от стойността на съответната позиция от Приложение №1, за която е направен отказа. 
37. Плащането на неустойката не лишава изправната страна от правото да търси обезщетение за 
претърпени вреди и пропуснати ползи над размера на договорената неустойка. 
38. При забава за отзоваване или при неизпълнение на някое от задълженията по договора от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, той дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на месечната цена по т. 3 от 
договора. 
39. Дължимите неустойки ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прихваща от дължимите плащания към 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а ако сумата е недостатъчна – от гаранцията за изпълнение на договора. 
40. При забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, за отстраняване на повреда повече от 10 дни, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
има право да прекрати договора едностранно и без предизвестие, като неустойката в този случай е в 
размер на 20% от съответната позиция от Приложение №1. 
41. При неизпълнение на договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да 
задържи гаранцията за изпълнение на договора. 
42. Страните по договора се освобождават от отговорност за неизпълнение на договорните им 
задължения за времето на действие на непреодолима сила /форсмажорни обстоятелства/. Срокът на 
действие на договора се увеличава съразмерно с времетраенeто на форсмажора. 
43. Ако непреодолимата сила продължи прекалено дълго, в резултат, на което ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
вече няма интерес от изпълнението, той има право да развали договора едностранно с 10 дневно 
писмено предизвестие. В този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи съответната част от 
цената по т. 3, съразмерно с изпълнената част от предмета на договора. 
 



VIІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ 
44. Гаранцията за изпълнение е със срок на валидност с 30 дни по-голям от срока на  настоящия 
договор. Гаранцията се освобождава не по-рано от изтичане на 30 дни от  приключване действието 
на настоящия договор. 
45. Внесената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гаранция за изпълнение на настоящия договор в размер на 5 % 
(пет процента) от стойността на договора без включен ДДС, която може да бъде задържана от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни изцяло или частично задълженията 
си по договора за възлагане на обществената поръчка или дължи неустойки, предвидени в 
настоящия договор. Гаранцията се освобождава след 
приключване на договора, без да се дължи лихва за периода, през който същата е престояла у 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
VIII. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 
46. Всички спорове, възникнали при и по повод изпълнението на настоящия договор, ще се решават 
по пътя на преговори между страните, а при липса на съгласие от компетентния съд. 
47. За всички неуредени въпроси в настоящия договор ще се прилагат разпоредбите на действащото 
българско законодателство 
48. Страните се съгласяват, че всички уведомления, съобщения, кореспонденция и плащания ще се 
извършват на долупосочените адреси, телефони и факс и сметки, като при коректното им изпращане 
на посочените места ще се считат за редовно връчени: 
 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ :                                    ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 
МБАЛ „ Д-р Ст.Илиев” АД                       
гр. Монтана 3400                                            
ул. „Сирма войвода” № 4                           
http://mbalmontana.com     
E-mail  : mbalmont@net-surf.net 

 
IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

49. Настоящият договор има действие до подписване на нов договор със същия предмет по реда и 
при условията на Закона за обществените поръчки, но не повече от 24 месеца, считано от датата на 
влизането му в сила. 
50. Настоящият договор влиза в сила от подписването му от двете страни . 
51. При подписването на настоящия договор, в изпълнение на чл.47, ал.10 от ЗОП, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представи необходимите документи от съответните компетентни органи за 
удостоверяване на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП, както и гаранция за изпълнението 
на договора. 
 

Неразделна част от този договор са следните приложения: 
Приложение № 1 – Остойностена спецификация по обособени позиции, съгласно ценовото 

предложение на участника; 
Приложение № 2 – Оферта на изпълнителя. 

При съставянето на настоящия договор се представи и приложи : 
• Решение на Изпълнителния директор № Р – 19 от 18.09.2015г. за класиране на 

подадените оферти и избор на изпълнител на обществената поръчка. 
 

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

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                  ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

 

…………П………                                       …………П………… 
Д-Р Т. ТОДОРОВ 
ИЗП.ДИРЕКТОР 

 

…………П……….. 

ПЛ.ГЕОРГИЕВА 
ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ 

 

 



Приложение № 1 

 

 

към Договор  № 3 от 16.10.2016г. 

Извънгаранционно абонаментно сервизно обслужване на медицинска 

апаратура 
 

 

Възложител : МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД, гр.Монтана 

Изпълнител : „Марвена Диагностика” ООД, гр.София 

 

 

 

 

 

 

Обособена позиция  №6 – Клинично лабораторна апаратура 1 

 

1. Автоматичен имунологичен анализатор Elecsys 2010 – 1 бр. 

2. Автоматичен биохимичен анализатор  Hitachi 902 – 1 бр. 

3. Автоматичен хематологичен анализатор Sysmex XT 1800i – 1 бр. 

4. Автоматичен хематологичен анализатор Sysmex КX 21 – 1 бр. 

5. Лабораторен анализатор на урини Junior II – 1 бр. 

6. Полуавтоматичен коагулометър Start – 1 бр. 

 

 

Обособена позиция  №7 - Клинично лабораторна апаратура 2 

1. Кръвно газов анализатор Corning 248 – 1 бр. 
 
 
 

 

 Месечна абонаментна вноска : 580.00 лв без ДДС. 

 

 Гаранция за изпълнение в размер на 5% (пет процента) от общата цена на договора 

без ДДС в размер на:  522.00 (петстотин двадесет и два) лева 
 

 
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                  ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

 

 

 

…………П………                                          …………П………… 
Д-Р Т. ТОДОРОВ 
ИЗП.ДИРЕКТОР 

 

 

 

 

…………П……….. 

ПЛ.ГЕОРГИЕВА 
ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ 

 

 

 

 



ДОГОВОР № 4 
ЗА  ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

Извънгаранционно абонаментно сервизно обслужване на медицинска апаратура 
 

Днес, 21.10. 2015г. в гр. Монтана на основание чл.41 от Закона за обществените поръчки и 
Решение № Р-19 от 18.09.2015г. на Изпълнителния директор на МБАЛ „Д-р Ст.Илиев” АД 
гр.Монтана за извършено класиране и определяне на изпълнител, се сключи настоящия договор 
между: 
МБАЛ „Д-р Стамен Илиев"АД, ЕИК: 111047073 
с адрес: гр. Монтана, ул. „Сирма войвода” 4, тел.:  096 305150 ,  факс:  096 307554, представлявано 
от Д-р Тодор Тодоров – Изпълнителен директор, наричано по-долу за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ” 
от една страна, 
       и  
ЕТ„Меди – ЕМ - инж.Е.Георгиев”, ЕИК / БУЛСТАТ: 821168144  
с адрес: гр.Монтана 3400, ж.к. „Пъстрина”, бл.1, вх.А, ет.1, ап.1, тел: 096 301199, 0888 869576,  
представлявано от Емил Марков Георгиев, наричано   по - долу за краткост  „ИЗПЪЛНИТЕЛ” от  
друга  страна, за следното : 
 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши срещу заплащане 
абонаментно сервизно обслужване, включващо диагностика, текущи или основни ремонти, 
профилактични прегледи и периодични последващи проверки съгласно Закона за измерванията на 
медицинската техника в МБАЛ  „Д-р Стамен Илиев” АД – гр.Монтана, описани в Приложение №1, 
в съответствие с инструкциите за експлоатация на производителя. 
 

II. СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
2.4. Настоящият договор се сключва за срок от 18 месеца, считано от датата на подписването му. 
Договорът влиза в сила от датата на подписването му от двете страни. 
2.2. При открита нова процедура със същия предмет към датата на изтичане на договора, срока на 
същия може да се  удължи до сключването на нов договор със същия предмет, но не повече от 3(три) 
месеца. 

III. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 
3. За добросъвестно и професионално изпълнение на предмета на договора по т. 1 от този договор 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ месечна цена в размер на  

550.00 (петстотин и петдесет) лева без ДДС, крайна цена, 
съгласно ценовото предложение на участника . 
4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплаща отделно от посочената в т. 3 месечна цена цената на 
резервните части, вложени в ремонтите на техниката, като видовете, количествата и тяхната 
стойност се вписват в протокола по т.22 от настоящия договор. Цената на вложените консумативи 
при изпълнението на дейностите по ревизии и профилактика на медицинската техника е включена в 
абонаментната цена по т. 3 от този договор. Ако не е спазен реда на т. 21 от този договор 
Възложителят може да откаже да възстанови цената на 
вложените резервни части при извършването на ремонти. 
5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща месечната цена за обща поддръжка, до 60 дни от месеца, за който се 
отнася сервизното обслужване и представяне от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на фактура по сметката 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочена в т.48 от настоящия договор. 
6. В случай, че в срока на действие на договора нормативно определения размер на ставката на ДДС 
бъде променен, за регистрираните лица по ЗДДС, дължимият ДДС се начислява в съответствие с 
нормативно определения размер. 
 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да поддържа в техническа изправност медицинската техника, 
като извършва поддръжка и контрол върху апаратурата и/или оборудването в съответствие с 
нормите на действащото българско законодателство, инструкциите за експлоатация на 
производителя. 
8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълнява предмета на договора професионално и 
добросъвестно в съответствие с действащите нормативни актове и изискванията на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 



9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в случай на сигнал за авария или повреда да осигури сервиз 
максимум до 6 минути (съгласно офертата), считано от получаване на сигнал за повреда, като 
започне незабавно работа по отстраняване на повредата или подмяна на повредения агрегат, освен в 
случаите, когато отстраняването на възникналата повреда налага доставката на резервни части от 
чужбина. 
10. В случаите, когато се налага подмяна на части ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави и 
подмени същите в срок до 2 (два) работни дни, освен в случаите, когато се налага доставка на 
резервни части от чужбина, като предварително представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за утвърждаване 
заявка с количествата и цените на необходимите за подмяна части и/или консумативи. 
11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да влага резервни части и консумативи, които да бъдат 
придружени със сертификат за качество и произход и гаранционни условия.  
12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури гаранционен срок на извършените ремонти и 
подменените възли, агрегати и детайли съгласно приложената оферта, но не по-малък от 6 месеца. 
13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да води дневник, в който да отразява техническото съответната 
медицинска техника и резултатите от извършените проверки, обслужвания и ремонти 
14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава за изпълнение предмета на договора да осигури  персонал, който 
отговаря на всички нормативни изисквания и притежава необходимата правоспособност и 
квалификация 
15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в тридневен срок от подписването на договора да представи на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ списък на лицата, които ще извършват техническата поддръжка, за издаване на 
пропуски 
16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изиска от служителите си да представят подписани 
декларации за опазването на служебната и търговската тайна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
17. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за констатирани повреди 
по време на експлоатацията на съоръженията и апаратурата и участва активно в установяване на 
причината за възникването им 
18.. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да вземе необходимите мерки за своевременно отстраняване на 
допуснати грешки и пропуски по отношение качеството на извършваните дейности, за които 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е отправил устна или писмена забележка. 
19. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да опазва имуществото на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и да не допуска 
нанасянето на вреди на служители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и трети лица. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи 
отговорност за свои действия или бездействия, в резултат на които са възникнали авария или 
злополука, или са нанесени вреди на каквото и да е имущество, по време на изпълнение предмета на 
договора 
20. При констатирана повреда вследствие на умишлено нанесени от трети лица повреди на 
съоръженията се съставя протокол, подписан от двете страни, като разходите по отстраняването са 
за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
21. В случаите, когато се налага подмяна на основни възли и детайли /основен ремонт/, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава предварително да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за утвърждаване 
заявка с посочени видове необходими количества и цена. За цената на необходимите резервни части 
/основни възли и детайли/, Изпълнителя представя ценова оферта, която Възложителя може да 
приеме или предложи други ценови оферти за резервни части, които ще се влагат при основен 
ремонта, както и сам (Възложителя) да осигури такива. 
22. До 3-то число на съответния месец, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изготвя и представя за 
утвърждаване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ протокол, в който се отразяват извършените през 
предходния месец ремонти. 
23. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при изпълнение предмета на договора да не допуска 
замърсяване на околната среда. 
24. Изпълнението на задълженията по чл.57, ал.1 от Кодекса за социално осигуряване са изцяло на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не носи отговорност във връзка с тяхното изпълнение. 
25. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение в 
размер на 5% (пет процента) от общата цена на договора без ДДС. 
26. В случай на добро изпълнение гаранцията се освобождава до 30 дни след изтичане срока на 
договора. 
27. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи уговореното възнаграждение в размер, срокове и при 
условията, предвидени в договора 
28. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да откаже сервиз на медицинска техника, за която производителят е 
предоставил софтуерен ключ или изключително право за сервиз и продажба на резервни части на 



друго лице и същата да бъде изключена от предмета на договора. Посочените обстоятелства се 
удостоверяват с документ от производителя или негов търговски представител за България. 
 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
29. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право във всеки момент от изпълнението на договора да извършва 
проверка относно качеството, количеството и сроковете за изпълнение на  работите и цялостната 
дейност предмет на този договор. 
30. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да осигури необходимата информация, достъп и условия на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на договорните му задължения. 
31.. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да възложи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отстраняването на повреди по 
съоръженията, възникнали вследствие на неправилната им експлоатация от страна на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
32.. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговореното възнаграждение в 
размера, сроковете и при условията, предвидени в договора. 
33. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да определи лице, което да следи за техническото състояние на 
техниката и общата поддръжка и да подписва необходимите документи по настоящия договор и да 
уведомява своевременно ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за възникнали повреди или аварии на телефон номер 
................. и/или факс номер ........................ 
 

VІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА И НЕУСТОЙКИ 
34. Настоящият договор се прекратява: 
34.1. С изтичане на срока, за който е сключен. 
34.2. С подписване на нов договор със същия предмет по– изцяло или частично за медицинската 
техника, за която е подписан новият договор след проведена процедура по ЗОП. 
34.3. С двумесечно предизвестие от страна на Възложителя. 
34.4. В случаите на чл. 43, ал. 4 от ЗОП. 
34.5. В други случаи, предвидени в нормативен или подзаконов нормативен акт или в други случаи, 
предвидени в настоящия договор. 
34.6. При прекратяване на договора на някое от посочените основания, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи 
обезщетения за вреди, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е претърпял в следствие на прекратяването на 
договора. 
34.7. При прекратяване на договора на посочените основания, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи 
обезщетения за вреди, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е претърпял в следствие на прекратяването на 
договора. 
35. При неспазване срока на предизвестието неизправната страна дължи на изправната неустойка в 
размер на месечната цена по т. 3 от договора. 
36. При отказ за изпълнение на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи еднократна неустойка в размер 
на 20% от стойността на съответната позиция от Приложение №1, за която е направен отказа. 
37. Плащането на неустойката не лишава изправната страна от правото да търси обезщетение за 
претърпени вреди и пропуснати ползи над размера на договорената неустойка. 
38. При забава за отзоваване или при неизпълнение на някое от задълженията по договора от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, той дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на месечната цена по т. 3 от 
договора. 
39. Дължимите неустойки ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прихваща от дължимите плащания към 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а ако сумата е недостатъчна – от гаранцията за изпълнение на договора. 
40. При забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, за отстраняване на повреда повече от 10 дни, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
има право да прекрати договора едностранно и без предизвестие, като неустойката в този случай е в 
размер на 20% от съответната позиция от Приложение №1. 
41. При неизпълнение на договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да 
задържи гаранцията за изпълнение на договора. 
42. Страните по договора се освобождават от отговорност за неизпълнение на договорните им 
задължения за времето на действие на непреодолима сила /форсмажорни обстоятелства/. Срокът на 
действие на договора се увеличава съразмерно с времетраенeто на форсмажора. 
43. Ако непреодолимата сила продължи прекалено дълго, в резултат, на което ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
вече няма интерес от изпълнението, той има право да развали договора едностранно с 10 дневно 
писмено предизвестие. В този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи съответната част от 
цената по т. 3, съразмерно с изпълнената част от предмета на договора. 
 



VIІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ 
44. Гаранцията за изпълнение е със срок на валидност с 30 дни по-голям от срока на  настоящия 
договор. Гаранцията се освобождава не по-рано от изтичане на 30 дни от  приключване действието 
на настоящия договор. 
45. Внесената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гаранция за изпълнение на настоящия договор в размер на 5 % 
(пет процента) от стойността на договора без включен ДДС, която може да бъде задържана от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни изцяло или частично задълженията 
си по договора за възлагане на обществената поръчка или дължи неустойки, предвидени в 
настоящия договор. Гаранцията се освобождава след 
приключване на договора, без да се дължи лихва за периода, през който същата е престояла у 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
VIII. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 
46. Всички спорове, възникнали при и по повод изпълнението на настоящия договор, ще се решават 
по пътя на преговори между страните, а при липса на съгласие от компетентния съд. 
47. За всички неуредени въпроси в настоящия договор ще се прилагат разпоредбите на действащото 
българско законодателство 
48. Страните се съгласяват, че всички уведомления, съобщения, кореспонденция и плащания ще се 
извършват на долупосочените адреси, телефони и факс и сметки, като при коректното им изпращане 
на посочените места ще се считат за редовно връчени: 
 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ :                                    ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 
МБАЛ „ Д-р Ст.Илиев” АД                       
гр. Монтана 3400                                            
ул. „Сирма войвода” № 4                           
http://mbalmontana.com     
E-mail  : mbalmont@net-surf.net 

 
IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

49. Настоящият договор има действие до подписване на нов договор със същия предмет по реда и 
при условията на Закона за обществените поръчки, но не повече от 24 месеца, считано от датата на 
влизането му в сила. 
50. Настоящият договор влиза в сила от подписването му от двете страни . 
51. При подписването на настоящия договор, в изпълнение на чл.47, ал.10 от ЗОП, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представи необходимите документи от съответните компетентни органи за 
удостоверяване на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП, както и гаранция за изпълнението 
на договора. 
 

Неразделна част от този договор са следните приложения: 
Приложение № 1 – Остойностена спецификация по обособени позиции, съгласно ценовото 

предложение на участника; 
Приложение № 2 – Оферта на изпълнителя. 

При съставянето на настоящия договор се представи и приложи : 
• Решение на Изпълнителния директор № Р – 19 от 18.09.2015г. за класиране на 

подадените оферти и избор на изпълнител на обществената поръчка. 
 

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

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                  ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

 

…………П………                                       …………П………… 
Д-Р Т. ТОДОРОВ 
ИЗП.ДИРЕКТОР 

 

…………П……….. 

ПЛ.ГЕОРГИЕВА 
ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ 

 

 



 

Приложение № 1 

 

 

към Договор  № 4 от 21.10.2015г. 

Извънгаранционно абонаментно сервизно обслужване на медицинска 

апаратура 
 

 

Възложител : МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД, гр.Монтана 

Изпълнител : ЕТ „Меди – ЕМ - инж.Е.Георгиев”, гр.Монтана 

 

 

 

 

Обособена позиция  №4 – Рентгенова апаратура 

 

1. Рентгенова уредба за графии TUR D800 – 1 бр. 

2. Рентгенова уредба скопии Klinomat V 97 – 1 бр. 

3. Рентгенова уредба за графии Statix BS 45  с приставка BT-Tomo – 1 бр. 

4. Мобилна рентгенова уредба за графии – Арман 9Л5 – 2 бр. 

5. Мобилна рентгенова уредба за графии – Арман 1-8Л5 – 1 бр. 

6. Мобилна рентгенова уредба за скопии – Siremobil 3 – 1 бр. 

7. Проявителна машина AGFA 1 бр. 
 
 
 

 
 

 Месечна абонаментна вноска : 550.00 лв без ДДС. 

 

 Гаранция за изпълнение в размер на 5% (пет процента) от общата цена на договора 

без ДДС в размер на:  495.00 (четиристотин деветдесет и пет) лева. 
 
 
 
 
 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                  ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

 

 

 

………П…………                                          …………П………… 
Д-Р Т. ТОДОРОВ 
ИЗП.ДИРЕКТОР 

 

 

 

 

…………П……….. 

ПЛ.ГЕОРГИЕВА 
ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ 

 

 

 

 



ДОГОВОР № 5 
ЗА  ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

Извънгаранционно абонаментно сервизно обслужване на медицинска апаратура 
 

Днес, 21.10. 2015г. в гр. Монтана на основание чл.41 от Закона за обществените поръчки и 
Решение № Р-19 от 18.09.2015г. на Изпълнителния директор на МБАЛ „Д-р Ст.Илиев” АД 
гр.Монтана за извършено класиране и определяне на изпълнител, се сключи настоящия договор 
между: 
МБАЛ „Д-р Стамен Илиев"АД, ЕИК: 111047073 
с адрес: гр. Монтана, ул. „Сирма войвода” 4, тел.:  096 305150 ,  факс:  096 307554, представлявано 
от Д-р Тодор Тодоров – Изпълнителен директор, наричано по-долу за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ” 
от една страна, 
       и  
„Медин 98” ЕООД , ЕИК / БУЛСТАТ: 203665893 
с адрес: гр.Монтана 3400, ул.„Сирма войвода” 2, тел: 096 305142, 0887749439, e-mail: 
medim_montana@abv.bg , представлявано от Емил Господинов Коцов наричано   по - долу за 
краткост  „ИЗПЪЛНИТЕЛ” от  друга  страна, за следното : 
 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши срещу заплащане 
абонаментно сервизно обслужване, включващо диагностика, текущи или основни ремонти, 
профилактични прегледи и периодични последващи проверки съгласно Закона за измерванията на 
медицинската техника в МБАЛ  „Д-р Стамен Илиев” АД – гр.Монтана, описани в Приложение №1, 
в съответствие с инструкциите за експлоатация на производителя. 
 

II. СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
2.5. Настоящият договор се сключва за срок от 18 месеца, считано от датата на подписването му. 
Договорът влиза в сила от датата на подписването му от двете страни. 
2.2. При открита нова процедура със същия предмет към датата на изтичане на договора, срока на 
същия може да се  удължи до сключването на нов договор със същия предмет, но не повече от 3(три) 
месеца. 

III. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 
3. За добросъвестно и професионално изпълнение на предмета на договора по т. 1 от този договор 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ месечна цена в размер на  

1 150.00 (хиляда сто и петдесет) лева без ДДС, крайна цена, 
съгласно ценовото предложение на участника . 
4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплаща отделно от посочената в т. 3 месечна цена цената на 
резервните части, вложени в ремонтите на техниката, като видовете, количествата и тяхната 
стойност се вписват в протокола по т.22 от настоящия договор. Цената на вложените консумативи 
при изпълнението на дейностите по ревизии и профилактика на медицинската техника е включена в 
абонаментната цена по т. 3 от този договор. Ако не е спазен реда на т. 21 от този договор 
Възложителят може да откаже да възстанови цената на 
вложените резервни части при извършването на ремонти. 
5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща месечната цена за обща поддръжка, до 60 дни от месеца, за който се 
отнася сервизното обслужване и представяне от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на фактура по сметката 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочена в т.48 от настоящия договор. 
6. В случай, че в срока на действие на договора нормативно определения размер на ставката на ДДС 
бъде променен, за регистрираните лица по ЗДДС, дължимият ДДС се начислява в съответствие с 
нормативно определения размер. 
 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да поддържа в техническа изправност медицинската техника, 
като извършва поддръжка и контрол върху апаратурата и/или оборудването в съответствие с 
нормите на действащото българско законодателство, инструкциите за експлоатация на 
производителя. 
8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълнява предмета на договора професионално и 
добросъвестно в съответствие с действащите нормативни актове и изискванията на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 



9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в случай на сигнал за авария или повреда да осигури сервиз 
максимум до 5 минути (съгласно офертата), считано от получаване на сигнал за повреда, като 
започне незабавно работа по отстраняване на повредата или подмяна на повредения агрегат, освен в 
случаите, когато отстраняването на възникналата повреда налага доставката на резервни части от 
чужбина. 
10. В случаите, когато се налага подмяна на части ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави и 
подмени същите в срок до 2 (два) работни дни, освен в случаите, когато се налага доставка на 
резервни части от чужбина, като предварително представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за утвърждаване 
заявка с количествата и цените на необходимите за подмяна части и/или консумативи. 
11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да влага резервни части и консумативи, които да бъдат 
придружени със сертификат за качество и произход и гаранционни условия.  
12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури гаранционен срок на извършените ремонти и 
подменените възли, агрегати и детайли съгласно приложената оферта, но не по-малък от 6 месеца. 
13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да води дневник, в който да отразява техническото съответната 
медицинска техника и резултатите от извършените проверки, обслужвания и ремонти 
14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава за изпълнение предмета на договора да осигури  персонал, който 
отговаря на всички нормативни изисквания и притежава необходимата правоспособност и 
квалификация 
15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в тридневен срок от подписването на договора да представи на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ списък на лицата, които ще извършват техническата поддръжка, за издаване на 
пропуски 
16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изиска от служителите си да представят подписани 
декларации за опазването на служебната и търговската тайна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
17. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за констатирани повреди 
по време на експлоатацията на съоръженията и апаратурата и участва активно в установяване на 
причината за възникването им 
18.. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да вземе необходимите мерки за своевременно отстраняване на 
допуснати грешки и пропуски по отношение качеството на извършваните дейности, за които 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е отправил устна или писмена забележка. 
19. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да опазва имуществото на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и да не допуска 
нанасянето на вреди на служители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и трети лица. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи 
отговорност за свои действия или бездействия, в резултат на които са възникнали авария или 
злополука, или са нанесени вреди на каквото и да е имущество, по време на изпълнение предмета на 
договора 
20. При констатирана повреда вследствие на умишлено нанесени от трети лица повреди на 
съоръженията се съставя протокол, подписан от двете страни, като разходите по отстраняването са 
за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
21. В случаите, когато се налага подмяна на основни възли и детайли /основен ремонт/, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава предварително да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за утвърждаване 
заявка с посочени видове необходими количества и цена. За цената на необходимите резервни части 
/основни възли и детайли/, Изпълнителя представя ценова оферта, която Възложителя може да 
приеме или предложи други ценови оферти за резервни части, които ще се влагат при основен 
ремонта, както и сам (Възложителя) да осигури такива. 
22. До 3-то число на съответния месец, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изготвя и представя за 
утвърждаване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ протокол, в който се отразяват извършените през 
предходния месец ремонти. 
23. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при изпълнение предмета на договора да не допуска 
замърсяване на околната среда. 
24. Изпълнението на задълженията по чл.57, ал.1 от Кодекса за социално осигуряване са изцяло на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не носи отговорност във връзка с тяхното изпълнение. 
25. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение в 
размер на 5% (пет процента) от общата цена на договора без ДДС. 
26. В случай на добро изпълнение гаранцията се освобождава до 30 дни след изтичане срока на 
договора. 
27. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи уговореното възнаграждение в размер, срокове и при 
условията, предвидени в договора 
28. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да откаже сервиз на медицинска техника, за която производителят е 
предоставил софтуерен ключ или изключително право за сервиз и продажба на резервни части на 



друго лице и същата да бъде изключена от предмета на договора. Посочените обстоятелства се 
удостоверяват с документ от производителя или негов търговски представител за България. 
 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
29. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право във всеки момент от изпълнението на договора да извършва 
проверка относно качеството, количеството и сроковете за изпълнение на  работите и цялостната 
дейност предмет на този договор. 
30. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да осигури необходимата информация, достъп и условия на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на договорните му задължения. 
31.. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да възложи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отстраняването на повреди по 
съоръженията, възникнали вследствие на неправилната им експлоатация от страна на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
32.. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговореното възнаграждение в 
размера, сроковете и при условията, предвидени в договора. 
33. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да определи лице, което да следи за техническото състояние на 
техниката и общата поддръжка и да подписва необходимите документи по настоящия договор и да 
уведомява своевременно ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за възникнали повреди или аварии на телефон номер  
096 305142 и/или факс номер вътр.№ 313 
 

VІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА И НЕУСТОЙКИ 
34. Настоящият договор се прекратява: 
34.1. С изтичане на срока, за който е сключен. 
34.2. С подписване на нов договор със същия предмет по– изцяло или частично за медицинската 
техника, за която е подписан новият договор след проведена процедура по ЗОП. 
34.3. С двумесечно предизвестие от страна на Възложителя. 
34.4. В случаите на чл. 43, ал. 4 от ЗОП. 
34.5. В други случаи, предвидени в нормативен или подзаконов нормативен акт или в други случаи, 
предвидени в настоящия договор. 
34.6. При прекратяване на договора на някое от посочените основания, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи 
обезщетения за вреди, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е претърпял в следствие на прекратяването на 
договора. 
34.7. При прекратяване на договора на посочените основания, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи 
обезщетения за вреди, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е претърпял в следствие на прекратяването на 
договора. 
35. При неспазване срока на предизвестието неизправната страна дължи на изправната неустойка в 
размер на месечната цена по т. 3 от договора. 
36. При отказ за изпълнение на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи еднократна неустойка в размер 
на 20% от стойността на съответната позиция от Приложение №1, за която е направен отказа. 
37. Плащането на неустойката не лишава изправната страна от правото да търси обезщетение за 
претърпени вреди и пропуснати ползи над размера на договорената неустойка. 
38. При забава за отзоваване или при неизпълнение на някое от задълженията по договора от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, той дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на месечната цена по т. 3 от 
договора. 
39. Дължимите неустойки ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прихваща от дължимите плащания към 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а ако сумата е недостатъчна – от гаранцията за изпълнение на договора. 
40. При забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, за отстраняване на повреда повече от 10 дни, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
има право да прекрати договора едностранно и без предизвестие, като неустойката в този случай е в 
размер на 20% от съответната позиция от Приложение №1. 
41. При неизпълнение на договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да 
задържи гаранцията за изпълнение на договора. 
42. Страните по договора се освобождават от отговорност за неизпълнение на договорните им 
задължения за времето на действие на непреодолима сила /форсмажорни обстоятелства/. Срокът на 
действие на договора се увеличава съразмерно с времетраенeто на форсмажора. 
43. Ако непреодолимата сила продължи прекалено дълго, в резултат, на което ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
вече няма интерес от изпълнението, той има право да развали договора едностранно с 10 дневно 
писмено предизвестие. В този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи съответната част от 
цената по т. 3, съразмерно с изпълнената част от предмета на договора. 
 



VIІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ 
44. Гаранцията за изпълнение е със срок на валидност с 30 дни по-голям от срока на  настоящия 
договор. Гаранцията се освобождава не по-рано от изтичане на 30 дни от  приключване действието 
на настоящия договор. 
45. Внесената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гаранция за изпълнение на настоящия договор в размер на 5 % 
(пет процента) от стойността на договора без включен ДДС, която може да бъде задържана от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни изцяло или частично задълженията 
си по договора за възлагане на обществената поръчка или дължи неустойки, предвидени в 
настоящия договор. Гаранцията се освобождава след 
приключване на договора, без да се дължи лихва за периода, през който същата е престояла у 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
VIII. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 
46. Всички спорове, възникнали при и по повод изпълнението на настоящия договор, ще се решават 
по пътя на преговори между страните, а при липса на съгласие от компетентния съд. 
47. За всички неуредени въпроси в настоящия договор ще се прилагат разпоредбите на действащото 
българско законодателство 
48. Страните се съгласяват, че всички уведомления, съобщения, кореспонденция и плащания ще се 
извършват на долупосочените адреси, телефони и факс и сметки, като при коректното им изпращане 
на посочените места ще се считат за редовно връчени: 
 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ :                                    ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 
МБАЛ „ Д-р Ст.Илиев” АД                       
гр. Монтана 3400                                            
ул. „Сирма войвода” № 4                           
http://mbalmontana.com     
E-mail  : mbalmont@net-surf.net 

 
IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

49. Настоящият договор има действие до подписване на нов договор със същия предмет по реда и 
при условията на Закона за обществените поръчки, но не повече от 24 месеца, считано от датата на 
влизането му в сила. 
50. Настоящият договор влиза в сила от подписването му от двете страни . 
51. При подписването на настоящия договор, в изпълнение на чл.47, ал.10 от ЗОП, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представи необходимите документи от съответните компетентни органи за 
удостоверяване на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП, както и гаранция за изпълнението 
на договора. 
 

Неразделна част от този договор са следните приложения: 
Приложение № 1 – Остойностена спецификация по обособени позиции, съгласно ценовото 

предложение на участника; 
Приложение № 2 – Оферта на изпълнителя. 

При съставянето на настоящия договор се представи и приложи : 
• Решение на Изпълнителния директор № Р – 19 от 18.09.2015г. за класиране на 

подадените оферти и избор на изпълнител на обществената поръчка. 
 

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

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                  ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

 

…………П………                                   …………П………… 
Д-Р Т. ТОДОРОВ 
ИЗП.ДИРЕКТОР 

 

…………П……….. 

ПЛ.ГЕОРГИЕВА 
ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ 

 

 



Приложение № 1 

 

към Договор  № 5 

Извънгаранционно абонаментно сервизно обслужване на медицинска 

апаратура 
 

Възложител : МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД, гр.Монтана 

Изпълнител : Медин 98” ЕООД, гр.Монтана 

 

Обособена позиция №1 – Общо болнична апаратура 
1. Респиратор Babylog 1 – 2 бр. 
2. Респиратор Babylog 8000 plus  – 1бр. 
3. Реанимационна маса Babytherm 8010 – 1 бр. 
4. Инкубатор  Draeger 7320 – 2 бр. 
5. Инкубатор  Draeger C 200 – 1 бр. 
6. Аспирационна помпа Draeger – 2 бр. 
7. Респиратор Infant Star – 1бр.  
8. Респиратор Viasys Bear Cup 750 psv – 2бр. 
9. Респиратор Viasys Si Pap – 1бр. 
10. Респиратор VELA Viasys – 1 бр. 
11. Инкубатор Atom neo servo – 1 бр. 
12. Транспортен инкубатор Atom V-80TR – 2 бр.  
13. Инкубатор David YR 90A – 1 бр. 
14. Инкубатор David YR 2000A – 1 бр. 
15. Лампа за фототерапия David XHZ 90 – 1 бр. 
16. Инкубатор – mediprema 1 бр. 
17. Лампа за фототерапия Barceau 360 – 1 бр. 
18. Инкубатор Amecare – 1 бр. 
19. Пулсоксиметър Rad 8  - 4 бр. 
20. Анестезиологичен апарат  Draeger Primus – 2 бр. 
21. Анестезиологичен апарат  Draeger  Cicero EM – 1 бр. 
22. Анестезиологичен апарат  Sulla 808V – 2 бр. 
23. Респиратор Evita 2 Cap – 1 бр. 
24. Респиратор Evita 2 Dura – 1бр. 
25. Респиратор  Ci Pap CF 800 -1 бр. 
26. Респиратор преносим  OXYLOG BW – 1бр. 
27. Монитор Draeger Infinity Delta – 1 бр. 
28. Респиратор Servo Ventilator 900 C – 1 бр. 
29. Респиратор  Servo Ventilator 900  – 1 бр. 
30. Респиратор преносим  PNEU - PAC – 1бр.  
31. Анестезиологичен апарат  S5 Aespire – 2 бр. 
32. Газов монитор Cardiocap II – 1 бр. 
33. Монитор S/5 Datex Omheda  - 1 бр. 
34.Респиратор ICU Ventilator – 1бр. 
35.Респиратор CARAT 1   -  1 бр. 
36.Анестезиологичен апарат  Anemat 8 – 1 бр. 
37.Анестезиологичен апарат  Hirana  – 4 бр. 
38. Анестезиологичен апарат Megamed 707 – 1 бр. 
39.Респиратор BIRD 8400 ST  - 1 бр. 
40. Велоергометър Hellige ES 560 – 1 бр. 
41. Дефибрилатор Hellige Cardioserv - 2 бр. 
42. ЕКГ  12 кан. HELLIGE  Cardiosmart – 1 бр. 
43. Пациентен монитор NELLIGE SMK 110 – 3 бр. 
44. Пациентен монитор NELLIGE SMU 611 – 2 бр. 
45. Дефибрилатор Deffiport SCP 912 - 1 бр. 
46. Пациентен монитор PM 9000- 2 бр.  
47. Пациентен монитор Datascope – 2 бр.  



48. ЕКГ  12 кан. BTL 08  - 2 бр. 
49. ЕКГ – BTL 08 MD – 1 бр. 
50. ЕКГ – BTL 08 MD със спирометър – 1 бр. 
51. Лазерен апарат за биостимулация BTL 2000 – 1 бр. 
52. ЕКГ  EDAN SE 601 – 1бр. 
53. Пациентен монитор EDAN – 30бр. 
54. ЕКГ – EDAN  SE-3 – 10 бр. 
55. Фетален монитор  EDAN  Cadence – 3 бр.  
56.Пациентен монитор Jumper  – 5 бр. 
57. Пациентен монитор UP 6000 – 3бр. 
58. Пациентен монитор PC 5000 – 1 бр. 
59.Операторски стол – TAKAGI – 1бр. 
60.Операционен микроскоп – ОМS-75 – 1бр. 
61.Биомикроскоп SL 1000 – 1бр. 
62.Компютърен периметър – OPTOPOL-PTS 910 – 1бр. 
63.Компютърен рефрактометър KR 8900 – 1бр. 
64.Безконтактен тонометър CT 80 A – 1бр. 
65.Биомикроскоп TAKAGI 330-2 – 1бр. 
66.Офталмоскоп Welch Allyn – 1 бр.  
67.Касетъчен автоклав STATIM 2000 – 1бр. 
68.Ехограф FUKUDA UF-850 XTD – 1 бр. 
69.Ехокардиограф FUKUDA UF 870 AG – 1 бр. 
70.Ехограф FUKUDA UF 750 XT – 1 бр. 
71.Видеопринтер Мitsubichi – 3 бр. 
72. Ехограф Аlloka 4000 SV – 1 бр. 
73. Ехограф Sonolayer – V SAL 38 B – 1 бр. 
74. Видеопринтер Мitsubichi – 1 бр. 
75. Ехограф HS 2000 – 1 бр. 
76. Видеопринтер Мitsubichi – 1 бр. 
77. Ехограф SSI 600 – 1 бр. 
78.Видеопринтер Мitsubichi – 1 бр. 
79.Автоматичен глюкоанализатор KABE – 1 бр. 
80. Автоматичен хематологичен анализатор Abacus 380 – 1 бр. 
81. Кръвно газов анализатор Easy Stat – 1 бр. 
82. Глюкоанализатор Beckman – 1 бр. 
83. Микроскоп micros – 1 бр. 
84. Микроскоп Laboval – 4 бр. 
85. Микроскоп Leica – 3 бр. 
86. Лабораторна центрофуга – Т 52 – 4 бр. 
87. Лабораторна центрофуга ЕВА 20 – 1 бр. 
88. Лабораторна центрофуга Diamed ID – 1 бр. 
89. Лабораторна центрофуга Heidolph – 1 бр. 
90. Лабораторна центрофуга Thermo SL 16 R – 1 бр 
91. Лабораторна центрофуга MPW 340 – 1 бр. 
92. Лабораторна центрофуга ТН 12 – 1 бр. 
93. Ултразвукова вана – 1 бр. 
94. Водна баня ВМ 302 – 1 бр. 
95. Полуавтоматичен микробиологичен анализатор Multiskan EX – 1 бр. 
96. Миещо устроиство MRC – 1 бр. 
97. Шейкър SHR 2D – 1 бр. 
98. Ротационен микротом НМ 325 – 1 бр. 
99. Замразяващ микротом Reichert – 1 бр. 
100.Влкючва камера, светлинен източник, инсуфлатор, аспиратор-иригатор, монитор, 

оптики и инструментариум. 
101. Включва камера, светлинен източник, пневматичен литотриптер, биполярен 

резектоскоп, електронож Spektrum, оптики и инструментариум. 
102. Система за артроскопии PS 3500 EP – 1 бр. 
103. Флексибилен бронхоскоп  Pentax FB 18 V – 1 бр. 



104. Флексибилен гастроскоп Pentax  FG 29 W – 1 бр. 
105. Флексибилен колоноскоп Pentax FC 38 LW – 1 бр. 
106. Флексибилен интубационен бронхоскоп Pentax – 1 бр. 
107. Електронож Soring MBC – 4 бр. 
108. Електронож Berchtold 530 – 1 бр. 
109. Електрохирургична станция Gyrus ACMI – 1 бр. 
110. Eлектронож KLS Martin – 1 бр. 
111.Електронож ERBE – ICC 300 – 1 бр. 
112. Eлектронож Kentamed RF – B – 1 бр. 
113. Електрическа операционна маса – 8 бр. 
114. Гинекологична електрическа маса – 1 бр. 
115. Операционна маса хидравлична -  5 бр. 
116. Гинекологичен стол – 1 бр. 
117. Операционна лампа CM 40 – 5 бр. 
118. Операционна лампа Heal Force – 4 бр. 
119. Операционна лампа MACH 380 – 1 бр. 
120. Операционна лампа MACH 400 – 1 бр. 
121. Лампа  тип кокиче – 4 бр. 
122. Стерилизатор DS 116 1 бр. 
123. Стерилизатор ССЕЕ 40 – 11 бр. 
124. Стерилизатор /сух/ Binder – 1 бр. 
125. Стерилизатор /сух/  - 5 бр 
126. Стерилизатор Gimmed 50 – 2 бр. 
127. Автоклав – Melag TYP 17 – 1бр. 
128. Автоклав ВК 75 – 3 бр. 
129. Термостат ТБ 150 – 1 бр. 
130. Термостат – 1 бр. 
131. Термостат EN – 500 – 1 бр. 
132.Термостат ТБ 50  - 3 бр 
133. Автоклав Systec VX65 – 1 бр. 
134. Сушилня Heraeus – 1 бр. 
135. Дестилатор – 5 бр. 
136. Ламинарен бокс  HERA Safe – 1 бр. 
137. Галваностат – 4 бр. 
138. Радар ЛУЧ 58 – 1 бр. 
139. Ултразвуков апарат УВЧ 66 – 1 бр. 
140. Ултразвуков апарат КWI 5 – 1 бр. 
141. Ултразвуков апарат TUR US 6 – 3 бр. 
142. Ултразвуков апарат TUR RS 10 – 2 br. 
143. Ултразвуков апарат Sonomed V – 1 бр. 
144. Бипулсатор Тонус – 4 бр. 
145. Апарат за НЧ токове Амплипулс – 2 бр. 
146. Апарат за НЧ токове Simulator HV1 – 1 бр. 
147. Апарат за НЧ токове Интерференц ИФМ – 2 бр. 
148. Апарат за НЧ токове Stimul S – 1 бр. 
149. Апарат за НЧ токове Stimul 1 – 1 бр. 
150. Апарат за НЧ токове Interfer – 1 бр. 
151. Апарат за ВЧ токове Искра 1 – 1 бр. 
152. Магнит Н 80 – 3 бр. 
153. Кварцова лампа Слънце 400 – 1 бр. 
154. Лампа Солукс – 1 бр. 
155. Велоергометър TopSport  1 бр. 
156. Апарат за раздвижване на стави CPM  – 1 бр. 
157. Перфузор ИП 2/50 – 37 бр. 
158. Перфузор Compact S – 5 бр. 
159. Перфузор Pilot B – 1 бр. 
160. Перфузор Sep 10 S – 4 бр. 
161. Инфузионна помпа Graseby 3500 – 1 бр. 



162. Аспирационна помпа New Askir 30 – 2 бр. 
163. Аспирационна помпа JE-DX 23 – 7 бр. 
164. Аспирационна помпа Hospivac CA-MI – 2 бр. 
165. Аспирационна помпа JE 2000 – 1 бр. 
166. Аспирационна помпа Аtmos C 361 – 1 бр. 
167. Аспирационна помпа Atmos C 401 – 1 бр. 
168. ЕЕГ Neurowerk EEG 23 – 1бр. 
169. ЕМГ Newro-EMG-micro -1бр. 
170. ЕМГ – Medtronic – 1 бр. 
171. Доплерова система Cardioline SDA 5005 – 1бр. 
172. Доплер Smartdop 45 – 1бр. 
173. Инхалатор FLO Clineb – 5 бр. 
174. Инхалатор FLO EOLO – 5 бр. 
175. Инхалатор Systam LS 290 – 1 бр. 
176. Инхалатор ултразвуков Ultrasonic – 1 бр. 
177. Плеврозон ЕС-26-86 – 1 бр. 
178. Спирометър Spirobank MIR – 1 бр. 
179. УНГ юнит Mediteck – 1 бр. 
180. Универсален пациентен стол – 1 бр. 
181. Аудиометър Maico MA 40 – 1 бр. 
182. Тимпанометър Oscila TSM 300 – 1 бр. 
183. Електронистагмограф АТ 200 – 1 бр. 
184. Дефибрилатор CU-ER5 – 2 бр. 
185. Холтер за кръвно налягане BIOX – 2 бр. 
186. Холтер Cardio Expert – 2 бр. 
187. Видеоколпоскоп Alltion – 1 бр.  
188. Вакуум помпа – 32 бр. 
189. Ротаметър с овлажнител – 95 бр. 
190. ЕКГ – 1233 – 2 бр. 
191. ЕКГ – 1222 – 1 бр. 
192. Коагулатор ДК 3-1 – 1 бр. 
193. Ларингоскоп Heine – 4 комплекта 
194. Кардиостимулатор дефибрилатор WDS 5011 – 1 бр. 
195. Бактерицидни лампи  - 43 бр. 
196. Инфузионна помпа Infusomat FM S – 2 бр. 
197. Лабораторен автоклав - VX 65 – 1бр. 
198. Мултифункционална лабораторна антиаерозолна центрофуга с охлаждане  -SL 16 R 

– 1бр. 
199. Лабораторен шейкър – SHR-2D – 1бр. 
200. Пипетор за автоматично пипетиране – АС153С – 1бр. 
201. Лабораторен вортекс – V-1plus – 1бр. 
202. Автоматична миеща машина за 96 гнездни ELISA плаки – UT-2600C – 1br. 
203. Лабораторен шейкър – Вортекс-REAX – 1бр. 
204. Ламинарен бокс – Optimale 12 – 1бр. 

 

 Месечна абонаментна вноска : 1 150.00 лв без ДДС. 

 Гаранция за изпълнение в размер на 5% (пет процента) от общата цена на договора 

без ДДС в размер на:  1 035.00 (хиляда тридесет и пет) лева. 

  
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                  ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

 

…………П………                                    …………П………… 
Д-Р Т. ТОДОРОВ 
ИЗП.ДИРЕКТОР 

 

…………П……….. 

ПЛ.ГЕОРГИЕВА 
ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ 



ДОГОВОР № 6 
ЗА  ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

Извънгаранционно абонаментно сервизно обслужване на медицинска апаратура 
 

Днес, 12.10. 2015г. в гр. Монтана на основание чл.41 от Закона за обществените поръчки и 
Решение № Р-19 от 18.09.2015г. на Изпълнителния директор на МБАЛ „Д-р Ст.Илиев” АД 
гр.Монтана за извършено класиране и определяне на изпълнител, се сключи настоящия договор 
между: 
МБАЛ „Д-р Стамен Илиев"АД, ЕИК: 111047073 
с адрес: гр. Монтана, ул. „Сирма войвода” 4, тел.:  096 305150 ,  факс:  096 307554, представлявано 
от Д-р Тодор Тодоров – Изпълнителен директор, наричано по-долу за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ” 
от една страна, 
       и  
„Медикъл Имейджинг Сървиз” ООД , ЕИК / БУЛСТАТ: 202223146 
с адрес: гр.София 1403, жк Стрелбище, бл.35 А, вх.Б, ап.28, тел : 0898 654090; факс : 02 8263538, 
office@miservice.bg, представлявано от Борис Маринов Маринов, наричано   по - долу за краткост  
„ИЗПЪЛНИТЕЛ” от  друга  страна, за следното : 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши срещу заплащане 
абонаментно сервизно обслужване, включващо диагностика, текущи или основни ремонти, 
профилактични прегледи и периодични последващи проверки съгласно Закона за измерванията на 
медицинската техника в МБАЛ  „Д-р Стамен Илиев” АД – гр.Монтана, описани в Приложение №1, 
в съответствие с инструкциите за експлоатация на производителя. 
 

II. СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
2.6. Настоящият договор се сключва за срок от 18 месеца, считано от датата на подписването му. 
Договорът влиза в сила от датата на подписването му от двете страни. 
2.2. При открита нова процедура със същия предмет към датата на изтичане на договора, срока на 
същия може да се  удължи до сключването на нов договор със същия предмет, но не повече от 3(три) 
месеца. 

III. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 
3. За добросъвестно и професионално изпълнение на предмета на договора по т. 1 от този договор 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ месечна цена в размер на  

580.00 (петстотин и осемдесет) лева без ДДС, 
696.00 (шестстотин деветдесет и шест) лева с ДДС, 

съгласно ценовото предложение на участника . 
4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплаща отделно от посочената в т. 3 месечна цена цената на 
резервните части, вложени в ремонтите на техниката, като видовете, количествата и тяхната 
стойност се вписват в протокола по т.22 от настоящия договор. Цената на вложените консумативи 
при изпълнението на дейностите по ревизии и профилактика на медицинската техника е включена в 
абонаментната цена по т. 3 от този договор. Ако не е спазен реда на т. 21 от този договор 
Възложителят може да откаже да възстанови цената на 
вложените резервни части при извършването на ремонти. 
5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща месечната цена за обща поддръжка, до 60 дни от месеца, за който се 
отнася сервизното обслужване и представяне от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на фактура по сметката 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочена в т.48 от настоящия договор. 
6. В случай, че в срока на действие на договора нормативно определения размер на ставката на ДДС 
бъде променен, за регистрираните лица по ЗДДС, дължимият ДДС се начислява в съответствие с 
нормативно определения размер. 
 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да поддържа в техническа изправност медицинската техника, 
като извършва поддръжка и контрол върху апаратурата и/или оборудването в съответствие с 
нормите на действащото българско законодателство, инструкциите за експлоатация на 
производителя. 
8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълнява предмета на договора професионално и 
добросъвестно в съответствие с действащите нормативни актове и изискванията на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 



9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в случай на сигнал за авария или повреда да осигури сервиз 
максимум до 90 минути (съгласно офертата), считано от получаване на сигнал за повреда, като 
започне незабавно работа по отстраняване на повредата или подмяна на повредения агрегат, освен в 
случаите, когато отстраняването на възникналата повреда налага доставката на резервни части от 
чужбина. 
10. В случаите, когато се налага подмяна на части ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави и 
подмени същите в срок до 2 (два) работни дни, освен в случаите, когато се налага доставка на 
резервни части от чужбина, като предварително представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за утвърждаване 
заявка с количествата и цените на необходимите за подмяна части и/или консумативи. 
11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да влага резервни части и консумативи, които да бъдат 
придружени със сертификат за качество и произход и гаранционни условия.  
12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури гаранционен срок на извършените ремонти и 
подменените възли, агрегати и детайли съгласно приложената оферта, но не по-малък от 6 месеца. 
13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да води дневник, в който да отразява техническото съответната 
медицинска техника и резултатите от извършените проверки, обслужвания и ремонти 
14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава за изпълнение предмета на договора да осигури  персонал, който 
отговаря на всички нормативни изисквания и притежава необходимата правоспособност и 
квалификация 
15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в тридневен срок от подписването на договора да представи на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ списък на лицата, които ще извършват техническата поддръжка, за издаване на 
пропуски 
16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изиска от служителите си да представят подписани 
декларации за опазването на служебната и търговската тайна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
17. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за констатирани повреди 
по време на експлоатацията на съоръженията и апаратурата и участва активно в установяване на 
причината за възникването им 
18.. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да вземе необходимите мерки за своевременно отстраняване на 
допуснати грешки и пропуски по отношение качеството на извършваните дейности, за които 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е отправил устна или писмена забележка. 
19. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да опазва имуществото на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и да не допуска 
нанасянето на вреди на служители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и трети лица. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи 
отговорност за свои действия или бездействия, в резултат на които са възникнали авария или 
злополука, или са нанесени вреди на каквото и да е имущество, по време на изпълнение предмета на 
договора 
20. При констатирана повреда вследствие на умишлено нанесени от трети лица повреди на 
съоръженията се съставя протокол, подписан от двете страни, като разходите по отстраняването са 
за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
21. В случаите, когато се налага подмяна на основни възли и детайли /основен ремонт/, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава предварително да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за утвърждаване 
заявка с посочени видове необходими количества и цена. За цената на необходимите резервни части 
/основни възли и детайли/, Изпълнителя представя ценова оферта, която Възложителя може да 
приеме или предложи други ценови оферти за резервни части, които ще се влагат при основен 
ремонта, както и сам (Възложителя) да осигури такива. 
22. До 3-то число на съответния месец, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изготвя и представя за 
утвърждаване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ протокол, в който се отразяват извършените през 
предходния месец ремонти. 
23. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при изпълнение предмета на договора да не допуска 
замърсяване на околната среда. 
24. Изпълнението на задълженията по чл.57, ал.1 от Кодекса за социално осигуряване са изцяло на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не носи отговорност във връзка с тяхното изпълнение. 
25. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение в 
размер на 5% (пет процента) от общата цена на договора без ДДС. 
26. В случай на добро изпълнение гаранцията се освобождава до 30 дни след изтичане срока на 
договора. 
27. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи уговореното възнаграждение в размер, срокове и при 
условията, предвидени в договора 
28. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да откаже сервиз на медицинска техника, за която производителят е 
предоставил софтуерен ключ или изключително право за сервиз и продажба на резервни части на 



друго лице и същата да бъде изключена от предмета на договора. Посочените обстоятелства се 
удостоверяват с документ от производителя или негов търговски представител за България. 
 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
29. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право във всеки момент от изпълнението на договора да извършва 
проверка относно качеството, количеството и сроковете за изпълнение на  работите и цялостната 
дейност предмет на този договор. 
30. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да осигури необходимата информация, достъп и условия на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на договорните му задължения. 
31.. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да възложи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отстраняването на повреди по 
съоръженията, възникнали вследствие на неправилната им експлоатация от страна на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
32.. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговореното възнаграждение в 
размера, сроковете и при условията, предвидени в договора. 
33. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да определи лице, което да следи за техническото състояние на 
техниката и общата поддръжка и да подписва необходимите документи по настоящия договор и да 
уведомява своевременно ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за възникнали повреди или аварии на телефон номер 
 0897 862441 и/или факс номер 02 9263538 
 

VІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА И НЕУСТОЙКИ 
34. Настоящият договор се прекратява: 
34.1. С изтичане на срока, за който е сключен. 
34.2. С подписване на нов договор със същия предмет по– изцяло или частично за медицинската 
техника, за която е подписан новият договор след проведена процедура по ЗОП. 
34.3. С двумесечно предизвестие от страна на Възложителя. 
34.4. В случаите на чл. 43, ал. 4 от ЗОП. 
34.5. В други случаи, предвидени в нормативен или подзаконов нормативен акт или в други случаи, 
предвидени в настоящия договор. 
34.6. При прекратяване на договора на някое от посочените основания, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи 
обезщетения за вреди, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е претърпял в следствие на прекратяването на 
договора. 
34.7. При прекратяване на договора на посочените основания, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи 
обезщетения за вреди, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е претърпял в следствие на прекратяването на 
договора. 
35. При неспазване срока на предизвестието неизправната страна дължи на изправната неустойка в 
размер на месечната цена по т. 3 от договора. 
36. При отказ за изпълнение на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи еднократна неустойка в размер 
на 20% от стойността на съответната позиция от Приложение №1, за която е направен отказа. 
37. Плащането на неустойката не лишава изправната страна от правото да търси обезщетение за 
претърпени вреди и пропуснати ползи над размера на договорената неустойка. 
38. При забава за отзоваване или при неизпълнение на някое от задълженията по договора от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, той дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на месечната цена по т. 3 от 
договора. 
39. Дължимите неустойки ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прихваща от дължимите плащания към 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а ако сумата е недостатъчна – от гаранцията за изпълнение на договора. 
40. При забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, за отстраняване на повреда повече от 10 дни, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
има право да прекрати договора едностранно и без предизвестие, като неустойката в този случай е в 
размер на 20% от съответната позиция от Приложение №1. 
41. При неизпълнение на договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да 
задържи гаранцията за изпълнение на договора. 
42. Страните по договора се освобождават от отговорност за неизпълнение на договорните им 
задължения за времето на действие на непреодолима сила /форсмажорни обстоятелства/. Срокът на 
действие на договора се увеличава съразмерно с времетраенeто на форсмажора. 
43. Ако непреодолимата сила продължи прекалено дълго, в резултат, на което ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
вече няма интерес от изпълнението, той има право да развали договора едностранно с 10 дневно 
писмено предизвестие. В този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи съответната част от 
цената по т. 3, съразмерно с изпълнената част от предмета на договора. 
 



VIІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ 
44. Гаранцията за изпълнение е със срок на валидност с 30 дни по-голям от срока на  настоящия 
договор. Гаранцията се освобождава не по-рано от изтичане на 30 дни от  приключване действието 
на настоящия договор. 
45. Внесената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гаранция за изпълнение на настоящия договор в размер на 5 % 
(пет процента) от стойността на договора без включен ДДС, която може да бъде задържана от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни изцяло или частично задълженията 
си по договора за възлагане на обществената поръчка или дължи неустойки, предвидени в 
настоящия договор. Гаранцията се освобождава след 
приключване на договора, без да се дължи лихва за периода, през който същата е престояла у 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
VIII. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 
46. Всички спорове, възникнали при и по повод изпълнението на настоящия договор, ще се решават 
по пътя на преговори между страните, а при липса на съгласие от компетентния съд. 
47. За всички неуредени въпроси в настоящия договор ще се прилагат разпоредбите на действащото 
българско законодателство 
48. Страните се съгласяват, че всички уведомления, съобщения, кореспонденция и плащания ще се 
извършват на долупосочените адреси, телефони и факс и сметки, като при коректното им изпращане 
на посочените места ще се считат за редовно връчени: 
 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ :                                    ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 
МБАЛ „ Д-р Ст.Илиев” АД                       
гр. Монтана 3400                                            
ул. „Сирма войвода” № 4                           
http://mbalmontana.com     
E-mail  : mbalmont@net-surf.net 

 
IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

49. Настоящият договор има действие до подписване на нов договор със същия предмет по реда и 
при условията на Закона за обществените поръчки, но не повече от 24 месеца, считано от датата на 
влизането му в сила. 
50. Настоящият договор влиза в сила от подписването му от двете страни . 
51. При подписването на настоящия договор, в изпълнение на чл.47, ал.10 от ЗОП, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представи необходимите документи от съответните компетентни органи за 
удостоверяване на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП, както и гаранция за изпълнението 
на договора. 
 

Неразделна част от този договор са следните приложения: 
Приложение № 1 – Остойностена спецификация по обособени позиции, съгласно ценовото 

предложение на участника; 
Приложение № 2 – Оферта на изпълнителя. 

При съставянето на настоящия договор се представи и приложи : 
• Решение на Изпълнителния директор № Р – 19 от 18.09.2015г. за класиране на 

подадените оферти и избор на изпълнител на обществената поръчка. 
 

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

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                  ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

 

…………П………                                      …………П………… 
Д-Р Т. ТОДОРОВ 
ИЗП.ДИРЕКТОР 

 

…………П……….. 

ПЛ.ГЕОРГИЕВА 
ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ 

 

 



Приложение № 1 

 

 

към Договор  № 6 от 12.10.2015г. 

Извънгаранционно абонаментно сервизно обслужване на медицинска 

апаратура 
 

 

Възложител : МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД, гр.Монтана 

Изпълнител : „Медикъл Имейджинг Сървиз” ООД, гр.София 

 

 

 

 

Обособена позиция  №5 - Компютър томографска апаратура 

 

1. Компютър томограф Bright Speed GE с вграден UPS EATON 9155 – 1 бр. 

2. Самостоятелна работна станция към КТ АW 4.4 – 1 бр. 

 

 

 

 

 Месечна абонаментна вноска : 580.00 лв без ДДС. 

 

 Гаранция за изпълнение в размер на 5% (пет процента) от общата цена на договора 

без ДДС в размер на:  522.00 (петстотин двадесет и два) лева 
 
 
 

 
 
 

 
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                  ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

 

 

 

…………П………                                          …………П………… 
Д-Р Т. ТОДОРОВ 
ИЗП.ДИРЕКТОР 

 

 

 

 

…………П……….. 

ПЛ.ГЕОРГИЕВА 
ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


