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ДОГОВОР № 1 ЗА  ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

АБОНАМЕНТНО СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА 

УНП 00468-2020-0002 

 

Днес, 15.06. 2020г. , в гр.Монтана, 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  

Емикрон ЕООД, ЕИК: 201110957 
с адрес: гр. София 1233, район Сердика, ж.к. Фондови жилища, бл. 208, вх. Г, ет. 7, ап. 89, тел.: 

0888506627, Електронна поща: emikron@abv.bg , 

 представлявано от Емилиян Любомиров Иванов,  

наричано   по-долу за краткост  „ИЗПЪЛНИТЕЛ” , 

 (ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните“, а всеки от тях поотделно 

„Страна“); 

на основание чл.112 от Закона за обществените поръчки и Решение № Р-11 / 26.05.2020г. на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществена поръчка с предмет: „Абонаментно 

сервизно обслужване на медицинска апаратура“ на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД гр. Монтана” 

 се сключи този договор („Договора/Договорът“) за следното: 

 

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извършва, срещу възнаграждение и 

при условията на този Договор, следните услуги: абонаментно сервизно обслужване на медицинска 

техника и апаратура и/или сервизно обслужване при заявка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ както следва: 

1.1. Абонаментно сервизно обслужване на медицинска техника и апаратура включващо 

текущи и/ или основни ремонти, ревизии, профилактични прегледи /не по‐малко от един път 

годишно/, описани в ценовото предложение, представляващо неразделна част от този договор, в 

съответствие с инструкциите за експлоатация на производителя; 

1.2. Сервизно обслужване при заявка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ включва извършване на 

ремонт/профилактика на медицинска техника и апаратура при заявка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по цена 

дадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,описани в ценовото предложение, представляващо неразделна част от този 

договор. Цената включва всички разходи по извършване на услугата в МБАЛ – Монтана труд, 

транспорт,командировъчни. 

наричани за краткост „Услугите“.  

Чл. 2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълнява Услугите в съответствие с Техническата 

спецификация, Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и Ценовото предложение на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, и чрез лицата, посочени в Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, 

съставляващи съответно Приложения № [1, 2, 3 и 4] към този Договор („Приложенията“) и 

представляващи неразделна част от него. 

Чл. [3]. В срок до 7(седем) дни от датата на сключване на Договора, но  най-късно преди започване на 

неговото изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за името, данните за контакт и 

представителите на подизпълнителите, посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всякакви промени в предоставената информация в хода на 

изпълнението на Договора в срок до 7(седем) дни от настъпване на съответното обстоятелство. 
 

СРОК  НА ДОГОВОРА. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл. 4. Настоящият договор е със срок от 12 месеца 

Чл. 5.Договорът влиза в сила от 15.06. 2020г.  и е валиден до 15.06. 2021г. 

Чл. 6. В случай, че към датата на изтичане на срока на договора е открита нова процедура завъзлагане 

на обществена поръчка със същия предмет, която не е приключила, договорът запазва действието си 

при същите условия до приключването й и сключването на нов договор 

Чл. 7. Мястото на изпълнение на Договора е МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД гр.Монтана, ул.”Сирма 

войвода” №4. 
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ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ.  

Чл. 8.(1)За добросъвестно и професионално изпълнение на предмета на договора по чл.1 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплаща цена съобразно класираната оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в 

размер посочен в ценовото предложение неразделна част от настоящия договор. Цената е определена 

при условията на извършване на услугата с включени всички разходи и ДДС и се заплаща на месечни 

абонаментни вноски.Стойността на целия договор се определя от годишната абонаментна цена. 

(2) В Цената по ал. 1 са включени всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на Услугите, 

[включително и разходите за персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на 

ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението [и за неговите подизпълнители], като 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащането на каквито и да е други разноски, направени от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(3) Цената, посочена в ал. 1, е фиксирана/крайна /Единичните цени за отделните дейности по апарати/, 

свързани с изпълнението на сервизирането на медицинската апаратура, посочени в Ценовото 

предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са фиксирани/крайни на изпълнение на Договора и не подлежи [не 

подлежат] на промяна [освен в случаите, изрично уговорени в този Договор и в съответствие с 

разпоредбите на ЗОП].   

Чл. 9. След изпълнение на задълженията по договора от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ му 

изплаща отсрочено, в срок до 60 календарни дни след представяне на фактура, месечните суми по 

банков път с превод. 

Чл. 10. (1) Всяко плащане по този Договор се извършва въз основа на следните документи: 

1. отчет за предоставените Услуги за [съответния [период/етап] / съответната [дейност/задача], 

представен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

2. приемо-предавателен протокол за приемане на Услугите за [съответния [период/етап] / съответната 

[дейност/задача], подписан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ [след получаване на отчета по т. 

1], при съответно спазване на разпоредбите на Раздел VI (Предаване и приемане на изпълнението) от 

Договора; и 

3. фактура за дължимата [сума/част от Цената] за [съответния [период/етап] / съответната 

[дейност/задача], издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представена на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща в отделна фактура предварително утвърдени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

вложените резервни части при техническото обслужване на медицинската техника и апаратура извън 

посочените суми в т.8.1.1 и 8.1.2. Заплащането на вложените резерви части се извършва отложено в  

срок от 60 /шестдесет/ дни, считано от представяне на фактурата и приемно-предавателен протокол  за 

вложена част.  

5. При нужда от извършване на конкретен ремонт с влагане на резервна част ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е 

длъжен да предостави подробна оферта с точно описание и параметри на необходимите резервни 

части и да я предложи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Необходимите ремонтни дейности се извършват след 

одобрение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на предложената оферта. Резервните части се доставят от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, след одобрение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. От своя страна, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва 

правото да закупи необходимата резервна част от друго място, ако условията са по ‐ изгодни от 

предложените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

Чл. 11. (1) Всички плащания по този Договор се извършват в лева чрез банков превод по следната 

банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:  

Банка: […………………………….] 

BIC: […………………………….] 

IBAN: […………………………….]. 

(2) Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено Възложителя за всички последващи промени по ал. 

1 в срок от 7(седем) дни, считано от момента на промяната. В случай, че Изпълнителят не уведоми 

Възложителя в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени. 

Чл.12. (1) Когато за частта от Услугите, която се изпълнява от подизпълнител/ ако е приложимо/, 

изпълнението може да бъде предадено отделно от изпълнението на останалите Услуги, 

подизпълнителят представя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отчет за изпълнението на съответната част от 

Услугите [за [съответния [период/етап] / съответната [дейност/задача], заедно с искане за плащане на 

тази част пряко на подизпълнителя. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ отчета и искането за плащане 

на подизпълнителя в срок до 15 (петнадесет) дни от получаването му, заедно със становище, от което 

да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими. 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема изпълнението на частта от Услугите, при съответно спазване на 

разпоредбите на Раздел VI (Предаване и приемане на изпълнението) от Договора, и заплаща 

възнаграждение за тази част на подизпълнителя в срок до 60 (шестдесет) дни от подписването на 
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приемо-предавателен протокол. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже да извърши плащането, 

когато искането за плащане е оспорено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, до момента на отстраняване на причината 

за отказа. 

 

ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл. 13. При подписването на този Договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

гаранция за изпълнение в размер на 3%  (три на сто) от Стойността на Договора без ДДС, а именно 

288,00 (двеста осемдесет и осем) лева, която служи за обезпечаване на изпълнението на задълженията 

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по Договора.  

Чл. 14. (1) В случай на изменение на Договора, извършено в съответствие с този Договор и 

приложимото право, включително когато изменението е свързано с [индексиране на Цената, ], 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предприеме необходимите действия за привеждане на Гаранцията за 

изпълнение в съответствие с изменените условия на Договора, в срок до 7 (седем) дни от подписването 

на допълнително споразумение за изменението. 

(2) Действията за привеждане на Гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените условия на 

Договора могат да включват, по избор на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

1. внасяне на допълнителна парична сума по банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при спазване на 

изискванията на чл. 15 от Договора; и/или; 

2. предоставяне на документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова банкова 

гаранция, при спазване на изискванията на чл. 16 от Договора; и/или 

3.  предоставяне на документ за изменение на първоначалната застраховка или нова застраховка, при 

спазване на изискванията на чл. 17 от Договора. 

Чл. 15. Когато като Гаранция за изпълнение се представя парична сума, сумата се внася по следната 

банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:  

ТБ: Интернешънъл Асет Банк АД 

Сметка: BG71IABG74741001032600 

BIC код на банката :  IABGBGSF 

Чл. 16. (1) Когато като гаранция за изпълнение се представя банкова гаранция, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на банкова гаранция, издадена в полза на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да отговаря на следните изисквания: 

1. да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция, която да съдържа задължение на банката - 

гарант да извърши плащане при първо писмено искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, деклариращ, че е налице 

неизпълнение на задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или друго основание за задържане на Гаранцията за 

изпълнение по този Договор; 

2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 30 (тридесет) дни след 

прекратяването на Договора, като при необходимост срокът на валидност на банковата гаранция се 

удължава или се издава нова. 

(2) Банковите разходи по откриването и поддържането на Гаранцията за изпълнение във формата на 

банкова гаранция, както и по усвояването на средства от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието 

на основание за това,са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл. 17. (1) Когато като Гаранция за изпълнение се представя застраховка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава 

на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на застрахователна полица, издадена в полза на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е посочен като трето ползващо се лице (бенефициер), 

която трябва да отговаря на следните изисквания: 

1. да обезпечава изпълнението на този Договор чрез покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 30 (тридесет) дни след 

прекратяването на Договора.  

(2) Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на 

застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахователно обезщетение в 

полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

Чл. 18. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава Гаранцията за изпълнение в срок до 30 (тридесет) дни 

след прекратяването/приключването на Договора в пълен размер, ако липсват основания за 

задържането от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на каквато и да е сума по нея. 

(2) Освобождаването на Гаранцията за изпълнение се извършва, както следва: 

1. когато е във формата на парична сума – чрез превеждане на сумата по банковата сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочена в чл. 11 от Договора;  

2. когато е във формата на банкова гаранция – чрез връщане на нейния оригинал на представител на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице; 
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3. когато е във формата на застраховка – чрез връщане на оригинала на застрахователната 

полица/застрахователния сертификат на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него 

лице /илиизпращане на писмено уведомление до застрахователя. 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава съответна част от Гаранцията за изпълнение след приключване и 

приемане по реда на чл. [30 и 31] от Договора на всеки отделен [период/етап]. В такъв случай, 

освобождаването се извършва за сума, пропорционална на частта от Стойността на Договора 

[период/етап].  

(4) Гаранцията или съответната част от нея не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса на 

изпълнение на Договора е възникнал спор между Страните относно неизпълнение на задълженията на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ той може да пристъпи към усвояване на гаранциите]. 

Чл. 19. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи съответна част и да се удовлетвори от Гаранцията за 

изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някое от неговите задължения по Договора, както и 

в случаите на лошо, частично и забавено изпълнение на което и да е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 

като усвои такава част от Гаранцията за изпълнение, която съответства на уговорената в Договора 

неустойка за съответния случай на неизпълнение.  

Чл. 20. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи Гаранцията за изпълнение в пълен размер, в 

следните случаи: 

1. ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не започне работа по изпълнение на Договора /изпълнение наконкретна 

заявка/в срок до 10 (десет) дни след Датата на подаване на заявката ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да  

развали Договора на това основание и да задържи пълният размер на гаранцията; 

2. при неизпълнение, представляващо неявяване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ повече от три пъти в посочените 

срокове в  техническото предложение  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали договора и да задържи 

пълният размер на гаранцията.;  

3. при прекратяване на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при обявяването му в несъстоятелност 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати договора и да задържи пълният размер на гаранцията. 

Чл. 21. В всеки случай на задържане на Гаранцията за изпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за задържането и неговото основание. Задържането на Гаранцията за изпълнение 

изцяло или частично не изчерпва правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да търси обезщетение в по-голям 

размер. 

Чл. 22. Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се е удовлетворил от Гаранцията за изпълнение и Договорът 

продължава да е в сила, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок до [[…] (словом)] дни да допълни 

Гаранцията за изпълнение, като внесе усвоената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума по сметката на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или предостави документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или 

нова банкова гаранция, съответно застраховка, така че във всеки момент от действието на Договора 

размерът на Гаранцията за изпълнение да бъде в съответствие с чл.13 от Договора. 

 

Общи условия относно Гаранцията за изпълнение и Гаранцията за авансово предоставени 

средства  

Чл. 24. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва за времето, през което средствата по Гаранцията за 

изпълнение са престояли при него законосъобразно. 

 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

Чл. 25. Изброяването на конкретни права и задължения на Страните в този раздел от Договора е 

неизчерпателно и не засяга действието на други клаузи от Договора или от приложимото право, 

предвиждащи права и/или задължения на която и да е от Страните. 

 

Общи права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Чл. 26. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:  

1. да получи възнаграждение в размера, сроковете и при условията по чл. [8 – 12] от договора; 

2. да иска и да получава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на 

задълженията по този Договор, както и всички необходими документи, информация и данни, пряко 

свързани или необходими за изпълнение на Договора; 

3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право, в 30‐дневен срок да отправи писмено предизвестие за развалянена 

договора, при неизпълнение на някое от задълженията от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Чл.27. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

1. да предостави/предоставя Услугите и да изпълнява задълженията си по този Договор в 

уговорените срокове и качествено, в съответствие с Договора и Приложенията; 
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2.  да информира своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички пречки, възникващи в хода на 

изпълнението на работа, да предложи начин за отстраняването им, като може да поиска от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ указания и/или съдействие за отстраняването им;  

3. да изпълнява всички законосъобразни указания и изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

4. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в чл. 46 от 

Договора;   

5. да не възлага работата или части от нея на подизпълнители, извън посочените в офертата на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ [освен в случаите и при условията, предвидени в ЗОП]] / [да възложи съответна 

част от Услугите на подизпълнителите, посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, и да контролира 

изпълнението на техните задължения (ако е приложимо)]; 
6. Изпълнителят се задължава да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата 

му подизпълнители в срок от 7 дни от сключване на настоящия Договор. В срок до 5(пет) дни от 

сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в 

офертата подизпълнител изпълнителят изпраща копие на договора или на допълнителното 

споразумение на възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 

ЗОП 

7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпрати сервизен специалист за отстраняване на появилите се 

повреди в медицинската техника и апаратура в срок от посочените в Техническото придложение 

часове след уведомяване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

8.  При подписване на настоящият договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави съответен 

документ, че служителят/ите, които са ангажирани пряко да извършват сервизната услуга притежават 

съответната професионална квалификация за извършване на услугата и са преминали обучения или 

квалификация за извършване на ремонт на медицинска апаратура по съответната обособена позиция. 

9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши ремонтната дейност на място в МБАЛ “Д‐р Стамен 

Илиев” АД гр.Монтана , в срока, съгласно техническото предложение, който започва да тече от деня, 

следващ приемането на заявката. Само в изключителни случаи, когато се налага апаратът да бъде 

пренесен в сервизната база на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, срокът се определя от сложността на необходимия 

ремонт. При доставка на резервни части срокът на ремонта се удължава със срока на доставката им. 

10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да вземе необходимите мерки за своевременно отстраняване на 

допуснати грешки и пропуски по отношение качеството на извършваните дейности, за 

коитоВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е отправил устна или писмена забележка. 

11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да издаде фактура –оригинал за извършената работа до края на 

календарния месец. 

12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури сервизна документация на обслужваната техникаи 

апаратура, ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯT не разполага с такава. 

13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава извършените ремонти и профилактики /един път годишно/на 

апаратите да се впишат от сервизния специалист в приложението на Паспорта на съответния апарат 

и/или да издаде сервизен протокол за направените профилактики. 

14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури необходимите резервни части, след констатиранена 

нуждата от такива и да представи ценова оферта, която се утвърждава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури консумативни резервни части /като 

крушки,акумулаторни блокове и други/ и подмяната им. 

16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури гаранционен срок от посочените в Техническото 

предложение месеца, след извършената ремонтна дейност, който важи само за ремонтирания възел и 

детайл, но не по‐малко от 3 месеца. 

17. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава незабавно да достави и монтира нов възел или детайл засвоя 

сметка, при възникване на дефект на такъв в рамките на гаранционния срок. 

18. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да дава указания за правилно използване на медицинската 

техника. 

19. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури специални измервателни инструменти и контролни 

съоръжения, необходими за проверка правилното функциониране на апарата. 

20. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не прехвърля правата и задълженията си, произтичащиот този 

договор, на трети лица. 

21. Извършването на всички дейности по сервизното обслужване се осъществява с транспорт на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ /включен в абонаментната цена  и/или часовата ставка/. 

22. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва ремонта на място в МБАЛ “Д‐р Стамен Илиев” АД 

гр.Монтана и само в изключителни случаи апаратът се пренася в сервизната база на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 

като за това се съставя протокол. В случаи, че се наложи отстраняване на повреда извън лечебното 

заведение, разходите за транспорт са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
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23. Гаранционният срок след извършен ремонт е описан в Техническото предложение за съответната 

обособена позиция и важи само за ремонтирания възел и детайл. Гаранционният срок на вложените 

резервни части не може да бъде по‐кратък от гаранционния срок даден от техния производител. 

 

Общи права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Чл. 28. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

1. да изисква и да получава Услугите в уговорените срокове, количество и качество; 

2. да контролира изпълнението на поетите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ задължения, в т.ч. да иска и да 

получава информация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ през целия Срок на Договора, или да извършва проверки, 

при необходимост и на мястото на изпълнение на Договора, но без с това да пречи на изпълнението; 

3. да изисква, при необходимост и по своя преценка, обосновка от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на 

изготвените от него [отчети/доклади/ разработки/материали] или съответна част от тях; 

4. да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ преработване или доработване на [всеки/всяка] от 

[отчетите/докладите/разработките/материалите], в съответствие с уговореното в чл. [32] от Договора; 

5. да не приеме някои от [отчетите/докладите/разработките/материалите], в съответствие с 

уговореното в чл. 31 от Договора; 

6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право, в 30‐дневен срок да отправи писмено предизвестие, заразваляне на 

договора при неизпълнение на някое от задълженията от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали настоящия договор едностранно и без предизвестие, при 

неявяване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ повече от три пъти в горепосочения срок на подадена заявка. 

8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали настоящия договор едностранно и без предизвестие, при 

забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, за отстраняване на повреда повече от 10 дни. 

9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали настоящия договор едностранно и без предизвестие, ако се 

установи повреда в апаратурата, настъпила в резултат от некачествено изпълнение на работата на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да възложи ремонта на трето лице, изцяло за сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, когато последният не е в състояние да изпълни точно задълженията си по 

осъществяване на ремонтна дейност, в посочените срокове, произтичащи от настоящия договор. 

11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право, ако по време на действие на договора, за конкретна медицинска 

апаратура отпадне необходимостта  от използването и в  работа на лечебното заведение, и/или бъде 

бракувана,  отношенията между страните да  бъдат уредени с анекс, който ще бъде неразделна част от 

настоящия договор, съобразно правилата на чл. 116 от ЗОП. 

12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да упълномощи свой служител, който да присъства при извършване 

на ремонт/профилактика на медицинската апаратура. 

Чл.29. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 

1. да приеме [изпълнението на Услугите за всеки отделен период/етап / всеки от 

отчетите/докладите/разработките/материалите / всяка дейност/етап/задача], когато отговаря на 

договореното, по реда и при условията на този Договор; 

2. да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Цената в размера, по реда и при условията, предвидени в този 

Договор; 

3. да предостави и осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до информацията, необходима за 

извършването на Услугите, предмет на Договора, при спазване на относимите изисквания или 

ограничения съгласно приложимото право; 

4. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в чл. [46] от 

Договора; 

5. да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на този Договор, включително 

и за отстраняване на възникнали пречки пред изпълнението на Договора, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

поиска това; 

6. да освободи представената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Гаранция за изпълнение, съгласно клаузите на чл. 

[18/23] от Договора; 

7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯT се задължава незабавно да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при констатиране на 

повреда в медицинската техника и апаратура, налагаща извършването на ремонт, да нареди незабавно 

преустановяване на работата с нея, както и да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в най‐кратък срок по 

телефон…………..........., факс……….............., или по е‐mail…………......................................................... 

8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯT се задължава да допуска до апаратурата само квалифициран персонал,който е 

обучен да работи с нея. При подписване на настоящият договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да изиска 

от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да  предостави съответен документ, че служителят/ите, които са ангажирани 

пряко да извършват сервизната услуга притежават съответната професионална квалификация за 
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извършване на услугата и са преминали обучения или квалификация за извършване на ремонт на 

медицинска апаратура по съответната обособена позиция или на  сходна със апаратите от съответната 

обособена позиция. 

9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯT се задължава да спазва инструкциите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за правилна 

експлоатация на медицинската техника и апаратура. 

10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯT се задължава да осигури нормални условия за работа на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като 

почистена медицинска техника, добро осветление, нормално ел. захранване, както и другиспецифични 

изисквания. 

 

ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО  

Чл. 30. Предаването на  изпълнението на Услугите за всяка отделена заявка се документира с 

протокол за приемане и предаване, който се подписва от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  в два оригинални екземпляра – по един за всяка от Страните („Приемо-

предавателен протокол“)].  

Чл. 31. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

1. да приеме изпълнението, когато отговаря на договореното; 

2. да поиска преработване и/или допълване на [отчетите/докладите/] в определен от него срок, като в 

такъв случай преработването и/или допълването се извършва в указан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок и е 

изцяло за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ / [когато бъдат установени несъответствия на изпълненото с 

уговореното или бъдат констатирани недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да откаже приемане на 

изпълнението до отстраняване на недостатъците, като даде подходящ срок за отстраняването им за 

сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ]; 

3. да откаже да приеме изпълнението [при съществени отклонения от договореното] / [в случай, че 

констатираните недостатъци са от такова естество, че [не могат да бъдат отстранени в рамките на 

[срока за изпълнение по Договора]/[резултатът от изпълнението става безполезен за 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ]]. 

 

САНКЦИИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл. 32. При просрочване изпълнението на задълженията по този Договор, неизправната Страна дължи 

на изправната неустойка в размер на 0,05% /нула цяло, нула пет на сто/ от Цената за съответната 

[дейност/задача] за всеки ден забава, но не повече от 1% (едно на сто) от Стойността на  съответната 

задача. 

Чл. 33.(1)При констатирано лошо или друго неточно или частично изпълнение на отделна 

[дейност/задача] или при отклонение от изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в [Техническата 

спецификация], ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни изцяло и 

качествено [съответната [дейност/задача], без да дължи допълнително възнаграждение за това. В 

случай, че и повторното изпълнение на услугата е некачествено, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да 

задържи гаранцията за изпълнение и да прекрати договора.  

(2). При повреда в апаратурата, настъпила в резултат от некачествено изпълнение на работата на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, последният дължи неустойка в размер на 50% /петдесет на сто/ от стойността на 

причинената вреда. 

Чл. 34. При разваляне на Договора поради виновно неизпълнение на някоя от Страните, виновната 

Страна дължи неустойка в размер на 0,5% (нула цяло и пет на сто) от Стойността на Договора. 

Чл. 35. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да удържи всяка дължима по този Договор неустойка чрез 

задържане на сума от Гаранцията за изпълнение, като уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за това.   

Чл. 36. Плащането на неустойките, уговорени в този Договор, не ограничава правото на изправната 

Страна да търси реално изпълнение и/или обезщетение за понесени вреди и пропуснати ползи в по-

голям размер, съгласно приложимото право. 

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 37. (1) Този Договор се прекратява: 

1. с изтичане на Срока на Договора / срока по чл.4 от Договора; 

2. с изпълнението на всички задължения на Страните по него;  

3. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство 

засегнатата страна е длъжна да уведоми другата страна в срок до 7 (седем)  дни от настъпване на 

невъзможността и да представи доказателства;  

4. при прекратяване на юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство, по смисъла на 

законодателството на държавата, в която съответното лице е установено; 

5. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСЛ. 

(2) Договорът може да бъде прекратен 
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1. по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма; 

2. когато за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация – по 

искане на всяка от Страните. 

3. С едностранно едномесечно писмено предизвестие до отстрещната страна. 

Чл. 38.(1) Всяка от Страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на съществено 

задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците съгласно чл. 87 и сл. от 

Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено предупреждение от изправната 

Страна до неизправната и определяне на подходящ срок за изпълнение. Разваляне на Договора не се 

допуска, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на 

изправната Страна. 

(2) За целите на този Договор, Страните ще считат за виновно неизпълнение на съществено 

задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всеки от следните случаи:  

1. При неявяване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ повече от три пъти в горепосочения срок на подадена заявка; 

2. При забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, за отстраняване на повреда повече от 10 дни; 

3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал съществено отклонение от [Условията за изпълнение на поръчката / 

Техническата спецификация и Техническото предложение]. 

4. При отказ /писмен или мълчалив/ за изпълнение на договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали Договора само с писмено уведомление до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и 

без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ то е станало 

безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни непременно в уговореното време. 

Чл. 39. Договорът може да бъде прекратен при спиране от експлоатация на апаратура посочена в 

Ценовото предложение на участника. 

Чл. 40. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл. 118, ал.1 от ЗОП, без да дължи 

обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на Договора вреди, освен ако 

прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП.В последния случай, размерът на 

обезщетението се определя в протокол или споразумение, подписано от Страните, а при непостигане 

на съгласие – по реда на клаузата за разрешаване на спорове по този Договор. 

Чл. 41. Във всички случаи на прекратяване на Договора, освен при прекратяване на юридическо лице 

– Страна по Договора без правоприемство: 

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставят констативен протокол за извършената към 

момента на прекратяване работа и размера на евентуално дължимите плащания; и 

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

а) да преустанови предоставянето на Услугите, с изключение на такива дейности, каквито може да 

бъдат необходими и поискани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;  

б) да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички отчети, изготвени от него в изпълнение на Договора до 

датата на прекратяването; и 

в) да върне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи и материали, които са собственост на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са били предоставени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с предмета на Договора. 

Чл. 42. При предсрочно прекратяване на Договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ реално изпълнените и приети по установения ред Услуги.  

 

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

Дефинирани понятия и тълкуване  

Чл. 43. (1) Освен ако са дефинирани изрично по друг начин в този Договор, използваните в него 

понятия имат значението, дадено им в ЗОП, съответно в легалните дефиниции в Допълнителните 

разпоредби на ЗОП или, ако няма такива за някои понятия – според значението, което им се придава в 

основните разпоредби на ЗОП. 

(2) При противоречие между различни разпоредби или условия, съдържащи се в Договора и 

Приложенията, се прилагат следните правила: 

1. специалните разпоредби имат предимство пред общите разпоредби; 

2. разпоредбите на Приложенията имат предимство пред разпоредбите на Договора 

Спазване на приложими норми  

Чл. 44. При изпълнението на Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ [и неговите подизпълнители] е длъжен [са 

длъжни] да спазва[т] всички приложими нормативни актове, разпоредби, стандарти и други 

изисквания, свързани с предмета на Договора, и в частност,   всички приложими правила и 

изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими 

колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово 

право, съгласно Приложение № 10 към чл. 115 от ЗОП. 

Конфиденциалност  
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Чл. 45. (1) Всяка от Страните по този Договор се задължава да пази в поверителност и да не разкрива 

или разпространява информация за другата Страна, станала ѝ известна при или по повод 

изпълнението на Договора („Конфиденциална информация“). Конфиденциална информация 

включва, без да се ограничава до: обстоятелства, свързани с търговската дейност, техническите 

процеси, проекти или финанси на Страните, както и ноу-хау, изобретения, полезни модели или други 

права от подобен характер, свързани с изпълнението на Договора. [Не се смята за конфиденциална 

информацията, касаеща наименованието на изпълнения проект, стойността и предмета на този 

Договор, с оглед бъдещо позоваване на придобит професионален опит от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.] 

 (2) С изключение на случаите, посочени в ал.3 на този член, Конфиденциална информация може да 

бъде разкривана само след предварително писмено одобрение от другата Страна, като това съгласие 

не може да бъде отказано безпричинно. 

(3) Не се счита за нарушение на задълженията за неразкриване на Конфиденциална информация, 

когато: 

1. информацията е станала или става публично достъпна, без нарушаване на този Договор от която и 

да е от Страните; 

2. информацията се изисква по силата на закон, приложим спрямо която и да е от Страните; или 

3. предоставянето на информацията се изисква от регулаторен или друг компетентен орган и 

съответната Страна е длъжна да изпълни такова изискване; 

В случаите по точки 2 или 3 Страната, която следва да предостави информацията, уведомява 

незабавно другата Страна по Договора. 

(4) Задълженията по тази клауза се отнасят до [ИЗПЪЛНИТЕЛЯ/съответната Страна], всички 

[негови/нейни] поделения, контролирани от [него/нея] фирми и организации, всички [негови/нейни] 

служители и наети от [него/нея] физически или юридически лица, като 

[ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ/съответната Страна] отговаря за изпълнението на тези задължения от страна на 

такива лица.  

Задълженията, свързани с неразкриване на Конфиденциалната информация остават в сила и след 

прекратяване на Договора на каквото и да е основание.  

Публични изявления 

Чл. 46. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да дава публични изявления и съобщения, да разкрива или 

разгласява каквато и да е информация, която е получил във връзка с извършване на Услугите, предмет 

на този Договор, независимо дали е въз основа на данни и материали на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на 

резултати от работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без предварителното писмено съгласие на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, което съгласие няма да бъде безпричинно отказано или забавено. 

Авторски права 

Чл. 47. (1) Страните се съгласяват, на основание чл. 42, ал. 1 от Закона за авторското право и сродните 

му права, че авторските права върху всички документи и материали, и всякакви други елементи или 

компоненти, създадени в резултат на или във връзка с изпълнението на Договора, принадлежат изцяло 

на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в същия обем, в който биха принадлежали на автора. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

декларира и гарантира, че трети лица не притежават права върху изготвените документи и други 

резултати от изпълнението на Договора, които могат да бъдат обект на авторско право.  

(2) В случай че бъде установено с влязло в сила съдебно решение или в случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

и/или ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ установят, че с изготвянето, въвеждането и използването на документи или 

други материали, съставени при изпълнението на този Договор, е нарушено авторско право на трето 

лице, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да направи възможно за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ използването им: 

1. чрез промяна на съответния документ или материал; или 

2. чрез замяната на елемент от него със защитени авторски права с друг елемент със същата функция, 

който не нарушава авторските права на трети лица; или 

3. като получи за своя сметка разрешение за ползване на продукта от третото лице, чиито права са 

нарушени. 

(3)ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претенциите за нарушени авторски права от 

страна на трети лица в срок до […] (словом)] дни от узнаването им. В случай, че трети лица предявят 

основателни претенции, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълната отговорност и понася всички щети, 

произтичащи от това. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ привлича ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в евентуален спор за нарушено 

авторско право във връзка с изпълнението по Договора. 

(4)ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ обезщетение за претърпените вреди и 

пропуснатите ползи вследствие на окончателно признато нарушение на авторски права на трети лица. 

Прехвърляне на права и задължения 
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Чл. 48. Никоя от Страните няма право да прехвърля никое от правата и задълженията, произтичащи от 

този Договор, без съгласието на другата Страна.Паричните вземания по Договора [и по договорите за 

подизпълнение] могат да бъдат прехвърляни или залагани съгласно приложимото право. 

Изменения 

Чл. 49. Този Договор може да бъде изменян само с допълнителни споразумения, изготвени в писмена 

форма и подписани от двете Страни, в съответствие с изискванията и ограниченията на ЗОП. 

Непреодолима сила 

Чл. 50. (1) Никоя от Страните по този Договор не отговаря за неизпълнение, причинено от 

непреодолима сила. За целите на този Договор, „непреодолима сила“ има значението на това понятие 

по смисъла на чл.306, ал.2 от Търговския закон. 

(2) Не може да се позовава на непреодолима сила Страна, която е била в забава към момента на 

настъпване на обстоятелството, съставляващо непреодолима сила. 

(3) Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, е длъжна да 

предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените 

вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок до 3 работни дни от настъпването 

на непреодолимата сила, като посочи в какво се състои непреодолимата сила и възможните последици 

от нея за изпълнението на Договора. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това 

вреди. 

(4) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с тях насрещни 

задължения се спира.] 

Нищожност на отделни клаузи 

Чл. 51. В случай, че някоя от клаузите на този Договор е недействителна или неприложима, това не 

засяга останалите клаузи. Недействителната или неприложима клауза се заместват от повелителна 

правна норма, ако има такава.  

Уведомления 

Чл. 52. (1) Всички уведомления между Страните във връзка с този Договор се извършват в писмена 

форма и могат да се предават лично или чрез препоръчано писмо, по куриер, по факс, електронна 

поща. 

(2) За целите на този Договор данните и лицата за контакт на Страните са, както следва: 

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

Адрес за кореспонденция: гр. Монтана 3400 

МБАЛ „Д-р Ст.Илиев” - АД                                  

ул.„Сирма войвода" № 4  

ТБ: Интернешънъл Асет Банк АД 

Сметка: BG71IABG74741001032600 

BIC код на банката :  IABGBGSF 

http://mbalmontana.com     

E-mail: mbalmont@net-surf.net 

Лице за контакт: ……………………….. 

За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:  

Адрес за кореспонденция: …………………. 

Тел.: …………………………………………. 

Факс: ………………………………………… 

e-mail: ……………………………………….. 

Лице за контакт: …………………………………………. 

(3) За дата на уведомлението се счита: 

1. датата на предаването – при лично предаване на уведомлението; 

2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата; 

3.  датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка – при изпращане по куриер; 

3. датата на приемането – при изпращане по факс; 

4. датата на получаване – при изпращане по електронна поща.  

(4) Всяка кореспонденция между Страните ще се счита за валидна, ако е изпратена на посочените по-

горе адреси (в т.ч. електронни), чрез посочените по-горе средства за комуникация и на посочените 

лица за контакт. При промяна на посочените адреси, телефони и други данни за контакт, съответната 

Страна е длъжна да уведоми другата в писмен вид в срок до 7 (седем) дни от настъпване на промяната. 

При неизпълнение на това задължение всяко уведомление ще се счита за валидно връчено, ако е 

изпратено на посочените по-горе адреси, чрез описаните средства за комуникация и на посочените 

лица за контакт. 
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(5) При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието, правноорганизационната 

форма, седалището, адреса на управление, предмета на дейност, срока на съществуване, органите на 

управление и представителство на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият се задължава да уведоми 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяната в срок до7 (седем)] дни от вписването ѝ в съответния регистър. 

Език 

Чл. 54. (1) Този Договор се сключва на български език.  

(2) Приложимият език е задължителен за използване при съставяне на всякакви документи, свързани с 

изпълнението на Договора, в т.ч. уведомления, протоколи, отчети и др., както и при провеждането на 

работни срещи. Всички разходи за превод, ако бъдат необходими за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ [или негови 

представители или служители], са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

Приложимо право 

Чл. 55. Този Договор, в т.ч. Приложенията към него, както и всички произтичащи или свързани с него 

споразумения, и всички свързани с тях права и задължения, ще бъдат подчинени на и ще се тълкуват 

съгласно българското право. 

Разрешаване на спорове 

Чл. 56. Страните се уговорят да разрешават възникналите разногласия относно тълкуването, 

изпълнението и прекратяването на договора посредством споразумение. Ако по пътя на преговорите 

не може да се постигне съгласие, всички спорове ще се решават от компетентния съд, определен по 

правилата на българското законодателство, като на основание чл.117 от ГПК страните се 

споразумяват, че при възникнал имуществен спор между тях компетентен да разгледа спора като 

първа инстанция ще бъде Районен съд гр. Монтана или Окръжен съд гр. Монтана. 

Екземпляри 

Чл. 57. Този Договор се състои от 11 /единадесет/  страници и е изготвен и подписан в 2 /два броя/ 
еднообразни екземпляра – за Възложителя и за Изпълнителя. 

Приложения: 

Чл. 58. Към този Договор се прилагат и са неразделна част от него следните приложения: 

Приложение № 1 – Техническа спецификация; 

Приложение № 2 – Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

Приложение № 3 – Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

Приложение № 4 – Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на 

ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението; 

Приложение № 5 – Гаранция за изпълнение; 

Приложение № 6 – Документи удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от 

процедурата – съгласно чл.112, ал.1, т.2 от ЗОП. 

 

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:           ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

……………П………...                                                           /………П…………./ 

Изпълнителен директор на        

МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД 

……………П…….. 

Главен счетоводител 

МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД 
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Приложение №1 

 

Техническа спецификация 
 

Обособена позиция №1 – Общо болнична медицинска апаратура 

1. Респиратор Babylog 8000 plus      – 2 бр. 

2. Реанимационна маса Babytherm 8010    – 2 бр. 

3. Аспирационна помпа Draeger     – 2 бр. 

4. Респиратор Infant Star      – 1 бр.  

5. Респиратор Viasys Bear Cup 750 psv    – 1 бр. 

6. Респиратор Viasys Si Pap      – 1 бр. 

7. Транспортен инкубатор     – 1 бр.  

8. Лампа за фототерапия David XHZ 90    – 1 бр. 

9. Лампа за фототерапия Barceau 360     – 1 бр. 

10. Пулсоксиметър Rad 8       – 4 бр. 

11. Анестезиологичен апарат  Draeger Primus   – 2 бр. 

12. Анестезиологичен апарат  Draeger  Cicero EM   – 1 бр. 

13. Анестезиологичен апарат  Draeger Sulla 808V   – 2 бр. 

14. Анестезиологичен апарат  Draeger  Fabius   – 1 бр. 

      Анестезиологичен апарат  Draeger  Fabius   – 2 бр. /от 10.10.2020 г/ 

15. Респиратор Draeger Evita V500     – 1 бр.  

16. Респиратор Draeger Evita 2 Cap     – 1 бр. 

17. Респиратор Draeger Evita 2 Dura     – 1 бр. 

18. Респиратор  Ci Pap CF 800     – 1 бр. 

19. Респиратор преносим  OXYLOG BW    – 1 бр. 

20. Монитор Draeger Infinity Delta     – 1 бр. 

21. Перфузор Спейс-спинцовкова помпа    – 2 бр. 

22. Респиратор Servo Ventilator 900 C    – 1 бр. 

23. Респиратор  Servo Ventilator 900      – 1 бр. 

24. Респиратор преносим  PNEU – PAC    – 1 бр.  

25. Анестезиологичен апарат  S5 Aespire    – 2 бр. 

26. Пациентен монитор Cardiocap II     – 1 бр. 

27. Монитор S/5 Datex Omheda      – 1 бр. 

28. Респиратор ICU Ventilator     – 1 бр. 

29. Респиратор CARAT 1        – 1 бр. 

30. Анестезиологичен апарат Megamed 707    – 1 бр. 

31. Анестезиологичен апарат  Draeger V500   – 1 бр. 

32. Велоергометър ES 560      – 1 бр. 

33. Дефибрилатор Hellige Cardioserv     – 2 бр. 

34. ЕКГ  12 кан. BTL-08MT Plus      – 1 бр.  

35. Пациентен монитор HELLIGE SMK 110    – 3 бр. 

36. Пациентен монитор HELLIGE SMU 611    – 2 бр. 

37. Дефибрилатор Deffiport SCP 912     – 1 бр. 

38. Пациентен монитор PM 9000    – 2 бр.  

39. ЕКГ  12 кан. BTL 08       – 2 бр. 

40. ЕКГ – BTL 08 MD      – 1 бр. 

41. Лазерен апарат за биостимулация BTL 2000   – 1 бр. 

42. ЕКГ  EDAN SE 601      – 1 бр. 

43. Пациентен монитор EDAN     – 30 бр. 

44. ЕКГ – EDAN  SE-3      – 10 бр. 

45. Фетален монитор  EDAN  Cadence    – 3 бр.  

46. Пациентен монитор Jumper       – 5 бр. 

47. Пациентен монитор UP 6000      – 3 бр. 

48. Пациентен монитор PC 5000      – 1 бр. 

49. Операторски стол – TAKAGI      – 1 бр. 

50. Операционен микроскоп – ОМS-75     – 1 бр. 

51. Биомикроскоп SL 1000       – 1 бр. 

52. Компютърен периметър – OPTOPOL-PTS 910    – 1 бр. 
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53. Компютърен рефрактометър KR 8900      – 1 бр. 

54. Безконтактен тонометър CT 80 A      – 1 бр. 

55. Биомикроскоп TAKAGI 330-2      – 1 бр. 

56. Касетъчен автоклав STATIM 2000     – 1 бр. 

57. Дигитален ехокардиограф ACUSON X300    – 1 бр.  

58. Ехограф FUKUDA UF-850 XTD      – 1 бр. 

59. Ехокардиограф FUKUDA UF 870 AG     – 1 бр. 

60. Ехограф FUKUDA UF 750 XT      – 1 бр. 

61.Автоматичен глюкоанализатор KABE     – 1 бр. 

62. Автоматичен хематологичен анализатор Abacus 380   – 1 бр. 

63. Кръвно газов анализатор Easy Stat     – 1 бр. 

64. Микроскоп micros        – 1 бр. 

65. Микроскоп Laboval       – 4 бр. 

66. Микроскоп Leica        – 3 бр. 

67. Лабораторна центрофуга – Т 52      – 4 бр. 

68. Лабораторна центрофуга Diamed ID     – 1 бр. 

69. Лабораторна центрофуга Heidolph     – 1 бр. 

70. Лабораторна центрофуга Thermo SL 16 R    – 1 бр 

71. Лабораторна центрофуга MPW 340     – 1 бр. 

72. Ултразвукова вана       – 1 бр. 

73. Водна баня ВМ 302       – 1 бр. 

74. Полуавтом. микробиологичен анализатор Multiskan EX   – 1 бр. 

75. Шейкър SHR 2D        – 1 бр. 

76. Ротационен микротом RМ 2235 Leica    – 1 бр. 

77. Замразяващ микротом Reichert      – 1 бр. 

78. Ендоскопска урологична система включваща: 

 - Ендоскопска  камера      – 1 бр. 

 - Светлинен източник      – 1 бр. 

 - Пневматичен литотриптер     – 1 бр. 

 - Биполярен резектоскоп     – 1 бр. 

 - Електронож Spektrum        – 1 бр. 

79. Електронож Soring MBC       – 4 бр. 

80. Електронож Berchtold 530      – 1 бр. 

81. Електрохирургична станция Gyrus ACMI    – 1 бр. 

82. Eлектронож KLS Martin       – 1 бр. 

83. Електронож ERBE – ICC 300      – 1 бр. 

84. Eлектронож Kentamed RF – B      – 1 бр. 

85. Електрическа операционна маса      – 8 бр. 

86. Гинекологична електрическа маса    – 1 бр. 

87. Операционна маса хидравлична      – 5 бр. 

88. Операционна лампа CM 40      – 5 бр. 

89. Операционна лампа Heal Force      – 4 бр. 

90. Операционна лампа MACH 380      – 1 бр. 

91. Операционна лампа MACH 400      – 1 бр. 

92. Лампа  тип кокиче       – 4 бр. 

93. Стерилизатор DS 116       –1 бр. 

94. Стерилизатор ССЕЕ 40       – 11 бр. 

95. Стерилизатор /сух/ Binder      – 1 бр. 

96. Стерилизатор /сух/        – 5 бр 

97. Стерилизатор Gimmed 50       – 2 бр. 

98. Автоклав – Melag TYP 17       – 1 бр. 

99. Автоклав ВК 75        – 3 бр. 

100. Термостат ТБ 150       – 1 бр. 

101. Термостат        – 1 бр. 

102. Термостат EN – 500       – 1 бр. 

103.Термостат ТБ 50        – 3 бр 

104. Автоклав Systec VX65       – 1 бр. 

105. Сушилня Heraeus       – 1 бр. 

106. Дестилатор        – 5 бр. 
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107. Ламинарен бокс  HERA Safe      – 2 бр. 

108. Галваностат        – 4 бр. 

109. Радар ЛУЧ 58        – 1 бр. 

110. Ултразвуков апарат УВЧ 66      – 1 бр. 

111. Ултразвуков апарат КWI 5      – 1 бр. 

112. Ултразвуков апарат TUR US 6     – 3 бр. 

113. Ултразвуков апарат TUR RS 10      – 2 бр. 

114. Ултразвуков апарат Sonomed V      – 1 бр. 

115. Бипулсатор Тонус       – 4 бр. 

116. Апарат за НЧ токове Амплипулс     – 2 бр. 

117. Апарат за НЧ токове Simulator HV1     – 1 бр. 

118. Апарат за НЧ токове Интерференц ИФМ    – 2 бр. 

119. Апарат за НЧ токове Stimul S     – 1 бр. 

120. Апарат за НЧ токове Stimul 1      – 1 бр. 

121. Апарат за НЧ токове Interfer      – 1 бр. 

122. Апарат за ВЧ токове Искра 1      – 1 бр. 

123. Магнит Н 80        – 3 бр. 

124. Кварцова лампа Слънце 400      – 1 бр. 

125. Лампа Солукс        – 1 бр. 

126. Перфузор ИП 2/50      – 37 бр. 

127. Перфузор Compact S        – 5 бр. 

128. Инфузионна помпа Infusomat FM S      – 2 бр. 

129. Перфузор Pilot B         – 1 бр. 

130. Перфузор Sep 10 S        – 4 бр. 

131. Инфузионна помпа Graseby 3500      – 1 бр. 

132. Аспирационна помпа New Askir 30      – 2 бр. 

133. Аспирационна помпа JE-DX 23       – 7 бр. 

134. Аспирационна помпа Hospivac CA-MI     – 2 бр. 

135. Аспирационна помпа JE 2000       – 1 бр. 

136. Аспирационна помпа Аtmos C 361      – 1 бр. 

137. Аспирационна помпа Atmos C 401      – 1 бр. 

138. ЕЕГ Neurowerk EEG 23          – 1 бр. 

139. ЕМГ Newro-EMG-micro           – 1 бр. 

140. ЕМГ – Medtronic            – 1 бр. 

141. Инхалатор Pari Turbo Boy SX            – 4 бр. 

142. Инхалатор Systam LS 290       – 1 бр. 

143. Инхалатор ултразвуков Ultrasonic      – 1 бр. 

144. УНГ юнит Mediteck         – 1 бр. 

145. Аудиометър Maico MA 40        – 1 бр. 

146. Тимпанометър Oscila TSM 300        – 1 бр. 

147. Електронистагмограф АТ 200       – 1 бр. 

148. Дефибрилатор CU-ER5         – 2 бр. 

149. Видеоколпоскоп Alltion         – 1 бр.  

150. Вакуум помпа          – 32 бр. 

151. Коагулатор ДК 3-1         – 1 бр. 

152. Ларингоскоп Heine         – 4 комплекта 

153. Кардиостимулатор дефибрилатор WDS 5011      – 1 бр. 

154. Инфузионна помпа JYM PUMP JZB-1800     – 10 бр. 

155. Перфузор – „Braun”        – 8 бр. 

156. ЕКГ – 12 канално SME 12 A               – 4 бр. 

157. Пациентен монитор PM 12          – 6 бр. 

158. Имунологичен анализатор – iChroma II      – 1 бр. 

159. Дигитален ехографски апарат  Acuson X 300     – 1 бр. 

160. Дигитален ехокардиограф – Acuson NX3 Elite                  – 1 бр. 

161. ЕКГ апарат модел ECG1200G       – 1 бр. 

162. EКГ холтер TLC 9803        – 1 бр. 

163. Холтер за кръвно налягане       – 1 бр. 

164. Ултразвуков апарат Clear Vue 650      – 1 бр.  /от 09.12.2020/ 



Ilpn.roxerue J\!2

TEXHIITItrCKO IIPEAIIOXIHI{II 3A l.t3lll'J'tHf, Hl.lE HA tIOPbTIRATA

A6owanreurno cepnn3Iro o6cr]'tiBaHe Ita MeArlrlrlHcKa anaparypa

wa M EA,ll ,,[-p CraMcH l{"rfieB" AI, r'p.Morrrara

3a O6oco6ena qo3urlut l\! 1 O6uo6o,ruurrfia uclnqnHcxa afl:rparypr

Ilognzcanrnr: EMrrurrl Jlro6oM[poB llBaHoB
(npune areHa)

B KaqecrBoro cn Ha YnpaBIITen
ono|Ao.t,)

na EM[Kpon EOO,4
Iaobeka4a4,e ha rca.n nlKu)

yBA)ttaEMI{ AAMII II TOCnOAA,
C ttacrottlor'o. Brr [peAcraBrMe Harr]ero rcxxuqecxo npelroxellrre 3a u3l6rHeHue Ha

o6rBeHma or Bac flpoqcllypa 3a B63-'IaraHe Ha o6rleclBelra ropr,ura c npelr'lct: ,,A6oHaMcH rHo

cepBl rlo o6crrytiBaHe Ha MeAuqrHcKa anaparypa" Ha MEA-II,,.{-p Crauen tr{.rr.ree" A{,
rp.MoHrana

IIPETJIATAME AA I,T3I]1,J'IHI'IM TIOPbTIKATA IIPII C,IEAHUTE YC,TIOBITfl:

I. Cpori 3a or3oBaBaRc rla cepBn.'nrlr'e crreqlarrrcrfi fipu aRapnn/rroRpcxa

llpeuaraMe Cpon:a or:oeaeane Ha cepBrcrrre cncura.lrficlu rrpu anapua/noepe1a. tta

Nfe.q{u{IrcKaTa Texlll,l(a u anapmypa or o6oco6cnata notltlttl:
- 0,5 qaca,

- 0,5 qaca (npn cn)^Iall na cterurocr).

c.rnTaHo oT rlaca Ea noc't'LllBa.He Ha:rarBKa 3a pc\{oBT.

lI. IapaHutronefi cpor{ 3a lr38}pmen peMoET:

flpe.{nafanae r_apaurl[oueu cpoK 3a BccKtr utBr,prrreu petrrouT Ha ]\{ctrr,rrlrzxct<a rexlruxa u

anapar-Jpa no o6oco6eEara flo3nqur oT nopr]qKaTa. no KoilTo \'_qactBaMe B lpoqe,qypaTa R pa3\{ep Ha 3

/ rpr,r / rueceqa, cturatto or,{ara1a r1a rrycrtaHe B exc]r.roararll{q Ea or peNloll.xpallara \lenurlrJgc(ara

TexrruKa/ alapaTypa crea peMoHTa.

III. Pa rno.rar ave csc cepBrr iHrl 6a rrl c bc crletlot o vec tL,lo tr')t{cH ri(.:

Ailpec IIa ccpBnlta'ta 6ala B rrace-rreEoro Mrcro

l-p.Coorr i 233, 6)n.M.Iln3a 191 e 7vo /ll{tI Co$m
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:loi-)

t

flacercllo Mrcro

/HaI!Me osaHlre/



KaTO II3pIrqEO 3aUIBtBalMe, qe 3a U3B6p[IBaHe Ira .{ei:iHOCTIt rIO IJpO.{MeTa Ea IIOp6qKaTa

HE PA3flOJ'IAIAME crc cepru:na 6a:a r rpag Monrara

IV, flpl-I r'BbnpaEero Hlr 3a rBn6JrErrre.]r. [pEeM,Me .qa ce c.ruralMe o6Br,p3aEri or 3a](6rxel1lt,lra u

ycnoBlttT4 noeTli oT llac c oibepTaTa firj Ao lr3rll{iure r{a cpoKa fla AoroBopa 3a o6UecrBela noprrrKa,

Ka10:

a/ roop,Itmaurre un :a [ojr),qaBar{e na 3auIRKr{ 3a peMoHTa ca:

rene$oE 0888 50 66 27- rrHx.EMunrrrE l4BaEoB

Sanc ... e-mail: emikron@abv.bs

6/ r<oopaur:arlrre nr :a [pneMane Ea c6o6frenrrr, cB6p3autl c roroBop4 ca:

aapec : rp.CoQru 1233, x.I{." OofiAoBri )rurnnrqa", 6L208, sx.f, an.89, er.7

rlarc ... e-mail: emikron@abv.bg

I43BecrEo Mu e, {e 3a Ae(naprrpaue Ha }reBepnu o6crorre:rcraa, nocrr orfoBopuocr to cMnclna

na ql. 313 or Haxa:arenur,rq r(oAexc.

,{ara 08.04.2020 r.

l,act,
3anucera cA:fr@ner.tua

!EKJIAPATOP:
honnL t ".ean,
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rlpn,roxeute J\!3

IItrHOBO TI

NPEA.ITAIAHA UEHA

3a yracrue e npoqellpa 3a RTinaraHe LIa o6xlecrBelra ropcqxa c npenMer:

,,A6oHaMeHTEo cepBu3Ho o6cJry?(BaHe Ha NrerI|IrxHcKa anapalypa"

Ha MBA"rl ,,A-p CraMerr l4,'rneB" AA, rp.Monrana

llo: MEAI,,/1,-p CraMeH I4xreB" AL,vn.
ltukvehagakre u adpec Hd 61rao.,( n.xr)

.,( nprri:r eoiuola'Nl4

Or: DMI4KPOII EOO,TI

(Hdtlr.H@oa1e mra n"atd)

o aapec: rp.Cod)ut 1233 ,]"1. [opoii ". ,K.K. "OoH,loBL{ xxn nula". 6,r.208, ex.l , aD.89, cr.7

re,r.: 0888 50 66 27 , rlaKcr , e-mail: enrikron@abv.bg

F.t4K / Bvncrar: BG 201 I 10957-

YBA)ITAI MI{ AAMII II TOCNOAA,

Crea :rano3[aBaEe c )rcjroRr]rra Ha rlop1,{l{ara, 3atBfBaMe, rJe r(ejtaeM aa ylacrBaNle B

o6rBe[ara or Bac fiporloaypa fly5xr]rqlo clcrctaHfie ?3 a1' alctle uil odlrecrRcl]a nopBLIKa c

[peAMer: ,,A6oHaMeETHo cepBntxo o6c.t]r{BaHe Ha NeA ullttcKd atttparypa Ha MEA,[ ,,4-p
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ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1 
КЪМ ДОГОВОР № 1,СКЛЮЧЕН НА 15 ЮНИ 2020г.  

ЗА  ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

АБОНАМЕНТНО СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА 

УНП 00468-2020-0002 

 

 

Днес, 24.06. 2020г., , се сключи настоящето допълнително споразумение  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  

Емикрон ЕООД, ЕИК: 201110957 
с адрес: гр. София 1233, район Сердика, ж.к. Фондови жилища, бл. 208, вх. Г, ет. 7, ап. 89, 

тел.: 0888506627, Електронна поща: emikron@abv.bg , 

 представлявано от Емилиян Любомиров Иванов,  

наричано   по-долу за краткост  „ИЗПЪЛНИТЕЛ” , 

 (ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „СТРАНИТЕ“, а всеки от тях 

поотделно „СТРАНА“); 

на основание чл.118,ал.1 от ЗОП и във връзка с  чл.37, ал.2, т.1 от договора за следното: 

1. СТРАНИТЕ  се споразумяха, договора да бъде прекратен по взаимно съгласие, 

считано от 25.06.2020 г. 

2. Съгласно чл.41 от договора и във връзка с неизвършвана дейност по договора, 

СТРАНИТЕ не си дължат плащания по същия, връщане на документи и материали - 

въз основа на което няма да се съставят констативни протоколи.  

3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава внесената от  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гаранция за 

изпълнение на договора, в пълен размер. 

 

Настоящето допълнително споразумение, което е неразделна част от договора, се 

състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните, и се подписа от 

тях както следва: 

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:           ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

……………П………...                                                           /………П…………./ 

Изпълнителен директор на        

МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД 

……………П…….. 

Главен счетоводител 

МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД 
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ДОГОВОР № 1. 1  ЗА  ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

АБОНАМЕНТНО СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА 

УНП 00468-2020-0002 

 

Днес, 25 юни 2020г. , в гр.Монтана, 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: 203665893 
с адрес: гр. Монтана, ул.”Камен Цанов” №3,, ап.6,  

тел. 0887 749439; 096 305142, Електронна поща: medim_montana@abv.bg  

mредставлявано от Любомир Емилов Коцов - Управител,  

наричано   по-долу за краткост  „ИЗПЪЛНИТЕЛ” , 

 (ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните“, а всеки от тях поотделно 

„Страна“); 

на основание чл.112 от Закона за обществените поръчки и Решение № Р-11 / 26.05.2020г. на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществена поръчка с предмет: „Абонаментно 

сервизно обслужване на медицинска апаратура“ на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД гр. Монтана” 

  и във връзка с прекратяването на договора с класирания на първо място участник в 

процедурата, за следното: 

  

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извършва, срещу възнаграждение и 

при условията на този Договор, следните услуги: абонаментно сервизно обслужване на медицинска 

техника и апаратура и/или сервизно обслужване при заявка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ както следва: 

1.1. Абонаментно сервизно обслужване на медицинска техника и апаратура включващо 

текущи и/ или основни ремонти, ревизии, профилактични прегледи /не по‐малко от един път 

годишно/, описани в ценовото предложение, представляващо неразделна част от този договор, в 

съответствие с инструкциите за експлоатация на производителя; 

1.2. Сервизно обслужване при заявка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ включва извършване на 

ремонт/профилактика на медицинска техника и апаратура при заявка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по цена 

дадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,описани в ценовото предложение, представляващо неразделна част от този 

договор. Цената включва всички разходи по извършване на услугата в МБАЛ – Монтана труд, 

транспорт,командировъчни. 

наричани за краткост „Услугите“.  

Чл. 2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълнява Услугите в съответствие с Техническата 

спецификация, Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и Ценовото предложение на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, и чрез лицата, посочени в Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, 

съставляващи съответно Приложения № [1, 2, 3 и 4] към този Договор („Приложенията“) и 

представляващи неразделна част от него. 

Чл. [3]. В срок до 7(седем) дни от датата на сключване на Договора, но  най-късно преди започване на 

неговото изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за името, данните за контакт и 

представителите на подизпълнителите, посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всякакви промени в предоставената информация в хода на 

изпълнението на Договора в срок до 7(седем) дни от настъпване на съответното обстоятелство. 
 

СРОК  НА ДОГОВОРА. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл. 4. Настоящият договор е със срок от 12 месеца 

Чл. 5.Договорът влиза в сила от  15.06.2020 г.  и е валиден до 15.06.2021г. 

Чл. 6. В случай, че към датата на изтичане на срока на договора е открита нова процедура завъзлагане 

на обществена поръчка със същия предмет, която не е приключила, договорът запазва действието си 

при същите условия до приключването й и сключването на нов договор 

Чл. 7. Мястото на изпълнение на Договора е МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД гр.Монтана, ул.”Сирма 

войвода” № 4. 
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ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ.  

Чл. 8.(1)За добросъвестно и професионално изпълнение на предмета на договора по чл.1 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплаща цена съобразно класираната оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в 

размер посочен в ценовото предложение неразделна част от настоящия договор. Цената е определена 

при условията на извършване на услугата с включени всички разходи и ДДС и се заплаща на месечни 

абонаментни вноски.Стойността на целия договор се определя от годишната абонаментна цена. 

(2) В Цената по ал. 1 са включени всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на Услугите, 

[включително и разходите за персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на 

ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи 

заплащането на каквито и да е други разноски, направени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(3) Цената, посочена в ал. 1, е фиксирана/крайна /Единичните цени за отделните дейности по апарати/, 

свързани с изпълнението на сервизирането на медицинската апаратура, посочени в Ценовото 

предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са фиксирани/крайни на изпълнение на Договора и не подлежи [не 

подлежат] на промяна [освен в случаите, изрично уговорени в този Договор и в съответствие с 

разпоредбите на ЗОП].   

Чл. 9. След изпълнение на задълженията по договора от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ му 

изплаща отсрочено, в срок до 60 календарни дни след представяне на фактура, месечните суми по 

банков път с превод. 

Чл. 10. (1) Всяко плащане по този Договор се извършва въз основа на следните документи: 

1. отчет за предоставените Услуги за [съответния [период/етап] / съответната [дейност/задача], 

представен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

2. приемо-предавателен протокол за приемане на Услугите за [съответния [период/етап] / съответната 

[дейност/задача], подписан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ [след получаване на отчета по т. 

1], при съответно спазване на разпоредбите на Раздел VI (Предаване и приемане на изпълнението) от 

Договора; и 

3. фактура за дължимата [сума/част от Цената] за [съответния [период/етап] / съответната 

[дейност/задача], издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представена на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща в отделна фактура предварително утвърдени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

вложените резервни части при техническото обслужване на медицинската техника и апаратура извън 

посочените суми в т.8.1.1 и 8.1.2. Заплащането на вложените резерви части се извършва отложено в  

срок от 60 /шестдесет/ дни, считано от представяне на фактурата и приемно-предавателен протокол  за 

вложена част.  

5. При нужда от извършване на конкретен ремонт с влагане на резервна част ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е 

длъжен да предостави подробна оферта с точно описание и параметри на необходимите резервни 

части и да я предложи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Необходимите ремонтни дейности се извършват след 

одобрение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на предложената оферта. Резервните части се доставят от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, след одобрение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. От своя страна, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва 

правото да закупи необходимата резервна част от друго място, ако условията са по ‐ изгодни от 

предложените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

Чл. 11. (1) Всички плащания по този Договор се извършват в лева чрез банков превод по следната 

банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:  

Банка: […………………………….] 

BIC: […………………………….] 

IBAN: […………………………….]. 

(2) Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено Възложителя за всички последващи промени по ал. 

1 в срок от 7(седем) дни, считано от момента на промяната. В случай, че Изпълнителят не уведоми 

Възложителя в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени. 

Чл.12. (1) Когато за частта от Услугите, която се изпълнява от подизпълнител/ ако е приложимо/, 

изпълнението може да бъде предадено отделно от изпълнението на останалите Услуги, 

подизпълнителят представя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отчет за изпълнението на съответната част от 

Услугите [за [съответния [период/етап] / съответната [дейност/задача], заедно с искане за плащане на 

тази част пряко на подизпълнителя. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ отчета и искането за плащане 

на подизпълнителя в срок до 15 (петнадесет) дни от получаването му, заедно със становище, от което 

да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими. 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема изпълнението на частта от Услугите, при съответно спазване на 

разпоредбите на Раздел VI (Предаване и приемане на изпълнението) от Договора, и заплаща 

възнаграждение за тази част на подизпълнителя в срок до 60 (шестдесет) дни от подписването на 

приемо-предавателен протокол. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже да извърши плащането, 
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когато искането за плащане е оспорено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, до момента на отстраняване на причината 

за отказа. 

 

ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл. 13. При подписването на този Договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

гаранция за изпълнение в размер на 3%  (три на сто) от Стойността на Договора без ДДС, а именно 

388,80 (триста осемдесет и осем 0.80) лева, която служи за обезпечаване на изпълнението на 

задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по Договора.  

Чл. 14. (1) В случай на изменение на Договора, извършено в съответствие с този Договор и 

приложимото право, включително когато изменението е свързано с [индексиране на Цената, ], 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предприеме необходимите действия за привеждане на Гаранцията за 

изпълнение в съответствие с изменените условия на Договора, в срок до 7 (седем) дни от подписването 

на допълнително споразумение за изменението. 

(2) Действията за привеждане на Гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените условия на 

Договора могат да включват, по избор на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

1. внасяне на допълнителна парична сума по банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при спазване на 

изискванията на чл. 15 от Договора; и/или; 

2. предоставяне на документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова банкова 

гаранция, при спазване на изискванията на чл. 16 от Договора; и/или 

3.  предоставяне на документ за изменение на първоначалната застраховка или нова застраховка, при 

спазване на изискванията на чл. 17 от Договора. 

Чл. 15. Когато като Гаранция за изпълнение се представя парична сума, сумата се внася по следната 

банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:  

ТБ: Интернешънъл Асет Банк АД 

Сметка: BG71IABG74741001032600 

BIC код на банката :  IABGBGSF или на касата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Чл. 16. (1) Когато като гаранция за изпълнение се представя банкова гаранция, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на банкова гаранция, издадена в полза на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да отговаря на следните изисквания: 

1. да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция, която да съдържа задължение на банката - 

гарант да извърши плащане при първо писмено искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, деклариращ, че е налице 

неизпълнение на задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или друго основание за задържане на Гаранцията за 

изпълнение по този Договор; 

2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 30 (тридесет) дни след 

прекратяването на Договора, като при необходимост срокът на валидност на банковата гаранция се 

удължава или се издава нова. 

(2) Банковите разходи по откриването и поддържането на Гаранцията за изпълнение във формата на 

банкова гаранция, както и по усвояването на средства от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието 

на основание за това,са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл. 17. (1) Когато като Гаранция за изпълнение се представя застраховка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава 

на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на застрахователна полица, издадена в полза на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е посочен като трето ползващо се лице (бенефициер), 

която трябва да отговаря на следните изисквания: 

1. да обезпечава изпълнението на този Договор чрез покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 30 (тридесет) дни след 

прекратяването на Договора.  

(2) Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на 

застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахователно обезщетение в 

полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

Чл. 18. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава Гаранцията за изпълнение в срок до 30 (тридесет) дни 

след прекратяването/приключването на Договора в пълен размер, ако липсват основания за 

задържането от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на каквато и да е сума по нея. 

(2) Освобождаването на Гаранцията за изпълнение се извършва, както следва: 

1. когато е във формата на парична сума – чрез превеждане на сумата по банковата сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочена в чл. 11 от Договора;  

2. когато е във формата на банкова гаранция – чрез връщане на нейния оригинал на представител на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице; 
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3. когато е във формата на застраховка – чрез връщане на оригинала на застрахователната 

полица/застрахователния сертификат на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него 

лице /илиизпращане на писмено уведомление до застрахователя. 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава съответна част от Гаранцията за изпълнение след приключване и 

приемане по реда на чл. [30 и 31] от Договора на всеки отделен [период/етап]. В такъв случай, 

освобождаването се извършва за сума, пропорционална на частта от Стойността на Договора 

[период/етап].  

(4) Гаранцията или съответната част от нея не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса на 

изпълнение на Договора е възникнал спор между Страните относно неизпълнение на задълженията на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ той може да пристъпи към усвояване на гаранциите]. 

Чл. 19. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи съответна част и да се удовлетвори от Гаранцията за 

изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някое от неговите задължения по Договора, както и 

в случаите на лошо, частично и забавено изпълнение на което и да е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 

като усвои такава част от Гаранцията за изпълнение, която съответства на уговорената в Договора 

неустойка за съответния случай на неизпълнение.  

Чл. 20. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи Гаранцията за изпълнение в пълен размер, в 

следните случаи: 

1. ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не започне работа по изпълнение на Договора /изпълнение наконкретна 

заявка/в срок до 10 (десет) дни след Датата на подаване на заявката ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да  

развали Договора на това основание и да задържи пълният размер на гаранцията; 

2. при неизпълнение, представляващо неявяване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ повече от три пъти в посочените 

срокове в  техническото предложение  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали договора и да задържи 

пълният размер на гаранцията.;  

3. при прекратяване на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при обявяването му в несъстоятелност 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати договора и да задържи пълният размер на гаранцията. 

Чл. 21. В всеки случай на задържане на Гаранцията за изпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за задържането и неговото основание. Задържането на Гаранцията за изпълнение 

изцяло или частично не изчерпва правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да търси обезщетение в по-голям 

размер. 

Чл. 22. Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се е удовлетворил от Гаранцията за изпълнение и Договорът 

продължава да е в сила, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок до [[…] (словом)] дни да допълни 

Гаранцията за изпълнение, като внесе усвоената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума по сметката на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или предостави документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или 

нова банкова гаранция, съответно застраховка, така че във всеки момент от действието на Договора 

размерът на Гаранцията за изпълнение да бъде в съответствие с чл.13 от Договора. 

 

Общи условия относно Гаранцията за изпълнение и Гаранцията за авансово предоставени 

средства  

Чл. 24. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва за времето, през което средствата по Гаранцията за 

изпълнение са престояли при него законосъобразно. 

 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

Чл. 25. Изброяването на конкретни права и задължения на Страните в този раздел от Договора е 

неизчерпателно и не засяга действието на други клаузи от Договора или от приложимото право, 

предвиждащи права и/или задължения на която и да е от Страните. 

 

Общи права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Чл. 26. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:  

1. да получи възнаграждение в размера, сроковете и при условията по чл. [8 – 12] от договора; 

2. да иска и да получава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на 

задълженията по този Договор, както и всички необходими документи, информация и данни, пряко 

свързани или необходими за изпълнение на Договора; 

3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право, в 30‐дневен срок да отправи писмено предизвестие за развалянена 

договора, при неизпълнение на някое от задълженията от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Чл.27. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

1. да предостави/предоставя Услугите и да изпълнява задълженията си по този Договор в 

уговорените срокове и качествено, в съответствие с Договора и Приложенията; 
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2.  да информира своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички пречки, възникващи в хода на 

изпълнението на работа, да предложи начин за отстраняването им, като може да поиска от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ указания и/или съдействие за отстраняването им;  

3. да изпълнява всички законосъобразни указания и изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

4. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в чл. 46 от 

Договора;   

5. да не възлага работата или части от нея на подизпълнители, извън посочените в офертата на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ [освен в случаите и при условията, предвидени в ЗОП]] / [да възложи съответна 

част от Услугите на подизпълнителите, посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, и да контролира 

изпълнението на техните задължения (ако е приложимо)]; 
6. Изпълнителят се задължава да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата 

му подизпълнители в срок от 7 дни от сключване на настоящия Договор. В срок до 5(пет) дни от 

сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в 

офертата подизпълнител изпълнителят изпраща копие на договора или на допълнителното 

споразумение на възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 

ЗОП 

7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпрати сервизен специалист за отстраняване на появилите се 

повреди в медицинската техника и апаратура в срок от посочените в Техническото придложение 

часове след уведомяване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

8.  При подписване на настоящият договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави съответен 

документ, че служителят/ите, които са ангажирани пряко да извършват сервизната услуга притежават 

съответната професионална квалификация за извършване на услугата и са преминали обучения или 

квалификация за извършване на ремонт на медицинска апаратура по съответната обособена позиция. 

9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши ремонтната дейност на място в МБАЛ “Д‐р Стамен 

Илиев” АД гр.Монтана , в срока, съгласно техническото предложение, който започва да тече от деня, 

следващ приемането на заявката. Само в изключителни случаи, когато се налага апаратът да бъде 

пренесен в сервизната база на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, срокът се определя от сложността на необходимия 

ремонт. При доставка на резервни части срокът на ремонта се удължава със срока на доставката им. 

10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да вземе необходимите мерки за своевременно отстраняване на 

допуснати грешки и пропуски по отношение качеството на извършваните дейности, за 

коитоВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е отправил устна или писмена забележка. 

11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да издаде фактура –оригинал за извършената работа до края на 

календарния месец. 

12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури сервизна документация на обслужваната техникаи 

апаратура, ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯT не разполага с такава. 

13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава извършените ремонти и профилактики /един път годишно/на 

апаратите да се впишат от сервизния специалист в приложението на Паспорта на съответния апарат 

и/или да издаде сервизен протокол за направените профилактики. 

14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури необходимите резервни части, след констатиранена 

нуждата от такива и да представи ценова оферта, която се утвърждава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури консумативни резервни части /като 

крушки,акумулаторни блокове и други/ и подмяната им. 

16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури гаранционен срок от посочените в Техническото 

предложение месеца, след извършената ремонтна дейност, който важи само за ремонтирания възел и 

детайл, но не по‐малко от 3 месеца. 

17. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава незабавно да достави и монтира нов възел или детайл засвоя 

сметка, при възникване на дефект на такъв в рамките на гаранционния срок. 

18. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да дава указания за правилно използване на медицинската 

техника. 

19. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури специални измервателни инструменти и контролни 

съоръжения, необходими за проверка правилното функциониране на апарата. 

20. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не прехвърля правата и задълженията си, произтичащиот този 

договор, на трети лица. 

21. Извършването на всички дейности по сервизното обслужване се осъществява с транспорт на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ /включен в абонаментната цена  и/или часовата ставка/. 

22. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва ремонта на място в МБАЛ “Д‐р Стамен Илиев” АД 

гр.Монтана и само в изключителни случаи апаратът се пренася в сервизната база на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 

като за това се съставя протокол. В случаи, че се наложи отстраняване на повреда извън лечебното 

заведение, разходите за транспорт са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
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23. Гаранционният срок след извършен ремонт е описан в Техническото предложение за съответната 

обособена позиция и важи само за ремонтирания възел и детайл. Гаранционният срок на вложените 

резервни части не може да бъде по‐кратък от гаранционния срок даден от техния производител. 

 

Общи права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Чл. 28. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

1. да изисква и да получава Услугите в уговорените срокове, количество и качество; 

2. да контролира изпълнението на поетите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ задължения, в т.ч. да иска и да 

получава информация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ през целия Срок на Договора, или да извършва проверки, 

при необходимост и на мястото на изпълнение на Договора, но без с това да пречи на изпълнението; 

3. да изисква, при необходимост и по своя преценка, обосновка от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на 

изготвените от него [отчети/доклади/ разработки/материали] или съответна част от тях; 

4. да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ преработване или доработване на [всеки/всяка] от 

[отчетите/докладите/разработките/материалите], в съответствие с уговореното в чл. [32] от Договора; 

5. да не приеме някои от [отчетите/докладите/разработките/материалите], в съответствие с 

уговореното в чл. 31 от Договора; 

6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право, в 30‐дневен срок да отправи писмено предизвестие, заразваляне на 

договора при неизпълнение на някое от задълженията от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали настоящия договор едностранно и без предизвестие, при 

неявяване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ повече от три пъти в горепосочения срок на подадена заявка. 

8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали настоящия договор едностранно и без предизвестие, при 

забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, за отстраняване на повреда повече от 10 дни. 

9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали настоящия договор едностранно и без предизвестие, ако се 

установи повреда в апаратурата, настъпила в резултат от некачествено изпълнение на работата на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да възложи ремонта на трето лице, изцяло за сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, когато последният не е в състояние да изпълни точно задълженията си по 

осъществяване на ремонтна дейност, в посочените срокове, произтичащи от настоящия договор. 

11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право, ако по време на действие на договора, за конкретна медицинска 

апаратура отпадне необходимостта  от използването и в  работа на лечебното заведение, и/или бъде 

бракувана,  отношенията между страните да  бъдат уредени с анекс, който ще бъде неразделна част от 

настоящия договор, съобразно правилата на чл. 116 от ЗОП. 

12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да упълномощи свой служител, който да присъства при извършване 

на ремонт/профилактика на медицинската апаратура. 

Чл.29. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 

1. да приеме [изпълнението на Услугите за всеки отделен период/етап / всеки от 

отчетите/докладите/разработките/материалите / всяка дейност/етап/задача], когато отговаря на 

договореното, по реда и при условията на този Договор; 

2. да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Цената в размера, по реда и при условията, предвидени в този 

Договор; 

3. да предостави и осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до информацията, необходима за 

извършването на Услугите, предмет на Договора, при спазване на относимите изисквания или 

ограничения съгласно приложимото право; 

4. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в чл. [46] от 

Договора; 

5. да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на този Договор, включително 

и за отстраняване на възникнали пречки пред изпълнението на Договора, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

поиска това; 

6. да освободи представената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Гаранция за изпълнение, съгласно клаузите на чл. 

[18/23] от Договора; 

7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯT се задължава незабавно да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при констатиране на 

повреда в медицинската техника и апаратура, налагаща извършването на ремонт, да нареди незабавно 

преустановяване на работата с нея, както и да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в най‐кратък срок по 

телефон…………..........., факс……….............., или по е‐mail…………......................................................... 

8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯT се задължава да допуска до апаратурата само квалифициран персонал,който е 

обучен да работи с нея. При подписване на настоящият договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да изиска 

от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да  предостави съответен документ, че служителят/ите, които са ангажирани 

пряко да извършват сервизната услуга притежават съответната професионална квалификация за 
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извършване на услугата и са преминали обучения или квалификация за извършване на ремонт на 

медицинска апаратура по съответната обособена позиция или на  сходна със апаратите от съответната 

обособена позиция. 

9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯT се задължава да спазва инструкциите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за правилна 

експлоатация на медицинската техника и апаратура. 

10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯT се задължава да осигури нормални условия за работа на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като 

почистена медицинска техника, добро осветление, нормално ел. захранване, както и другиспецифични 

изисквания. 

 

ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО  

Чл. 30. Предаването на  изпълнението на Услугите за всяка отделена заявка се документира с 

протокол за приемане и предаване, който се подписва от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  в два оригинални екземпляра – по един за всяка от Страните („Приемо-

предавателен протокол“)].  

Чл. 31. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

1. да приеме изпълнението, когато отговаря на договореното; 

2. да поиска преработване и/или допълване на [отчетите/докладите/] в определен от него срок, като в 

такъв случай преработването и/или допълването се извършва в указан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок и е 

изцяло за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ / [когато бъдат установени несъответствия на изпълненото с 

уговореното или бъдат констатирани недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да откаже приемане на 

изпълнението до отстраняване на недостатъците, като даде подходящ срок за отстраняването им за 

сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ]; 

3. да откаже да приеме изпълнението [при съществени отклонения от договореното] / [в случай, че 

констатираните недостатъци са от такова естество, че [не могат да бъдат отстранени в рамките на 

[срока за изпълнение по Договора]/[резултатът от изпълнението става безполезен за 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ]]. 

 

САНКЦИИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл. 32. При просрочване изпълнението на задълженията по този Договор, неизправната Страна дължи 

на изправната неустойка в размер на 0,05% /нула цяло, нула пет на сто/ от Цената за съответната 

[дейност/задача] за всеки ден забава, но не повече от 1% (едно на сто) от Стойността на  съответната 

задача. 

Чл. 33.(1)При констатирано лошо или друго неточно или частично изпълнение на отделна 

[дейност/задача] или при отклонение от изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в [Техническата 

спецификация], ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни изцяло и 

качествено [съответната [дейност/задача], без да дължи допълнително възнаграждение за това. В 

случай, че и повторното изпълнение на услугата е некачествено, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да 

задържи гаранцията за изпълнение и да прекрати договора.  

(2). При повреда в апаратурата, настъпила в резултат от некачествено изпълнение на работата на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, последният дължи неустойка в размер на 50% /петдесет на сто/ от стойността на 

причинената вреда. 

Чл. 34. При разваляне на Договора поради виновно неизпълнение на някоя от Страните, виновната 

Страна дължи неустойка в размер на 0,5% (нула цяло и пет на сто) от Стойността на Договора. 

Чл. 35. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да удържи всяка дължима по този Договор неустойка чрез 

задържане на сума от Гаранцията за изпълнение, като уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за това.   

Чл. 36. Плащането на неустойките, уговорени в този Договор, не ограничава правото на изправната 

Страна да търси реално изпълнение и/или обезщетение за понесени вреди и пропуснати ползи в по-

голям размер, съгласно приложимото право. 

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 37. (1) Този Договор се прекратява: 

1. с изтичане на Срока на Договора / срока по чл.4 от Договора; 

2. с изпълнението на всички задължения на Страните по него;  

3. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство 

засегнатата страна е длъжна да уведоми другата страна в срок до 7 (седем)  дни от настъпване на 

невъзможността и да представи доказателства;  

4. при прекратяване на юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство, по смисъла на 

законодателството на държавата, в която съответното лице е установено; 

5. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСЛ. 

(2) Договорът може да бъде прекратен 
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1. по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма; 

2. когато за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация – по 

искане на всяка от Страните. 

3. С едностранно едномесечно писмено предизвестие до отстрещната страна. 

Чл. 38.(1) Всяка от Страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на съществено 

задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците съгласно чл. 87 и сл. от 

Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено предупреждение от изправната 

Страна до неизправната и определяне на подходящ срок за изпълнение. Разваляне на Договора не се 

допуска, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на 

изправната Страна. 

(2) За целите на този Договор, Страните ще считат за виновно неизпълнение на съществено 

задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всеки от следните случаи:  

1. При неявяване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ повече от три пъти в горепосочения срок на подадена заявка; 

2. При забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, за отстраняване на повреда повече от 10 дни; 

3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал съществено отклонение от [Условията за изпълнение на поръчката / 

Техническата спецификация и Техническото предложение]. 

4. При отказ /писмен или мълчалив/ за изпълнение на договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали Договора само с писмено уведомление до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и 

без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ то е станало 

безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни непременно в уговореното време. 

Чл. 39. Договорът може да бъде прекратен при спиране от експлоатация на апаратура посочена в 

Ценовото предложение на участника. 

Чл. 40. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл. 118, ал.1 от ЗОП, без да дължи 

обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на Договора вреди, освен ако 

прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП.В последния случай, размерът на 

обезщетението се определя в протокол или споразумение, подписано от Страните, а при непостигане 

на съгласие – по реда на клаузата за разрешаване на спорове по този Договор. 

Чл. 41. Във всички случаи на прекратяване на Договора, освен при прекратяване на юридическо лице 

– Страна по Договора без правоприемство: 

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставят констативен протокол за извършената към 

момента на прекратяване работа и размера на евентуално дължимите плащания; и 

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

а) да преустанови предоставянето на Услугите, с изключение на такива дейности, каквито може да 

бъдат необходими и поискани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;  

б) да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички отчети, изготвени от него в изпълнение на Договора до 

датата на прекратяването; и 

в) да върне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи и материали, които са собственост на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са били предоставени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с предмета на Договора. 

Чл. 42. При предсрочно прекратяване на Договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ реално изпълнените и приети по установения ред Услуги.  

 

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

Дефинирани понятия и тълкуване  

Чл. 43. (1) Освен ако са дефинирани изрично по друг начин в този Договор, използваните в него 

понятия имат значението, дадено им в ЗОП, съответно в легалните дефиниции в Допълнителните 

разпоредби на ЗОП или, ако няма такива за някои понятия – според значението, което им се придава в 

основните разпоредби на ЗОП. 

(2) При противоречие между различни разпоредби или условия, съдържащи се в Договора и 

Приложенията, се прилагат следните правила: 

1. специалните разпоредби имат предимство пред общите разпоредби; 

2. разпоредбите на Приложенията имат предимство пред разпоредбите на Договора 

Спазване на приложими норми  

Чл. 44. При изпълнението на Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ [и неговите подизпълнители] е длъжен [са 

длъжни] да спазва[т] всички приложими нормативни актове, разпоредби, стандарти и други 

изисквания, свързани с предмета на Договора, и в частност,   всички приложими правила и 

изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими 

колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово 

право, съгласно Приложение № 10 към чл. 115 от ЗОП. 

Конфиденциалност  
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Чл. 45. (1) Всяка от Страните по този Договор се задължава да пази в поверителност и да не разкрива 

или разпространява информация за другата Страна, станала ѝ известна при или по повод 

изпълнението на Договора („Конфиденциална информация“). Конфиденциална информация 

включва, без да се ограничава до: обстоятелства, свързани с търговската дейност, техническите 

процеси, проекти или финанси на Страните, както и ноу-хау, изобретения, полезни модели или други 

права от подобен характер, свързани с изпълнението на Договора. [Не се смята за конфиденциална 

информацията, касаеща наименованието на изпълнения проект, стойността и предмета на този 

Договор, с оглед бъдещо позоваване на придобит професионален опит от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.] 

 (2) С изключение на случаите, посочени в ал.3 на този член, Конфиденциална информация може да 

бъде разкривана само след предварително писмено одобрение от другата Страна, като това съгласие 

не може да бъде отказано безпричинно. 

(3) Не се счита за нарушение на задълженията за неразкриване на Конфиденциална информация, 

когато: 

1. информацията е станала или става публично достъпна, без нарушаване на този Договор от която и 

да е от Страните; 

2. информацията се изисква по силата на закон, приложим спрямо която и да е от Страните; или 

3. предоставянето на информацията се изисква от регулаторен или друг компетентен орган и 

съответната Страна е длъжна да изпълни такова изискване; 

В случаите по точки 2 или 3 Страната, която следва да предостави информацията, уведомява 

незабавно другата Страна по Договора. 

(4) Задълженията по тази клауза се отнасят до [ИЗПЪЛНИТЕЛЯ/съответната Страна], всички 

[негови/нейни] поделения, контролирани от [него/нея] фирми и организации, всички [негови/нейни] 

служители и наети от [него/нея] физически или юридически лица, като 

[ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ/съответната Страна] отговаря за изпълнението на тези задължения от страна на 

такива лица.  

Задълженията, свързани с неразкриване на Конфиденциалната информация остават в сила и след 

прекратяване на Договора на каквото и да е основание.  

Публични изявления 

Чл. 46. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да дава публични изявления и съобщения, да разкрива или 

разгласява каквато и да е информация, която е получил във връзка с извършване на Услугите, предмет 

на този Договор, независимо дали е въз основа на данни и материали на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на 

резултати от работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без предварителното писмено съгласие на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, което съгласие няма да бъде безпричинно отказано или забавено. 

Авторски права 

Чл. 47. (1) Страните се съгласяват, на основание чл. 42, ал. 1 от Закона за авторското право и сродните 

му права, че авторските права върху всички документи и материали, и всякакви други елементи или 

компоненти, създадени в резултат на или във връзка с изпълнението на Договора, принадлежат изцяло 

на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в същия обем, в който биха принадлежали на автора. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

декларира и гарантира, че трети лица не притежават права върху изготвените документи и други 

резултати от изпълнението на Договора, които могат да бъдат обект на авторско право.  

(2) В случай че бъде установено с влязло в сила съдебно решение или в случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

и/или ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ установят, че с изготвянето, въвеждането и използването на документи или 

други материали, съставени при изпълнението на този Договор, е нарушено авторско право на трето 

лице, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да направи възможно за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ използването им: 

1. чрез промяна на съответния документ или материал; или 

2. чрез замяната на елемент от него със защитени авторски права с друг елемент със същата функция, 

който не нарушава авторските права на трети лица; или 

3. като получи за своя сметка разрешение за ползване на продукта от третото лице, чиито права са 

нарушени. 

(3)ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претенциите за нарушени авторски права от 

страна на трети лица в срок до […] (словом)] дни от узнаването им. В случай, че трети лица предявят 

основателни претенции, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълната отговорност и понася всички щети, 

произтичащи от това. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ привлича ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в евентуален спор за нарушено 

авторско право във връзка с изпълнението по Договора. 

(4)ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ обезщетение за претърпените вреди и 

пропуснатите ползи вследствие на окончателно признато нарушение на авторски права на трети лица. 

Прехвърляне на права и задължения 
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Чл. 48. Никоя от Страните няма право да прехвърля никое от правата и задълженията, произтичащи от 

този Договор, без съгласието на другата Страна.Паричните вземания по Договора [и по договорите за 

подизпълнение] могат да бъдат прехвърляни или залагани съгласно приложимото право. 

Изменения 

Чл. 49. Този Договор може да бъде изменян само с допълнителни споразумения, изготвени в писмена 

форма и подписани от двете Страни, в съответствие с изискванията и ограниченията на ЗОП. 

Непреодолима сила 

Чл. 50. (1) Никоя от Страните по този Договор не отговаря за неизпълнение, причинено от 

непреодолима сила. За целите на този Договор, „непреодолима сила“ има значението на това понятие 

по смисъла на чл.306, ал.2 от Търговския закон. 

(2) Не може да се позовава на непреодолима сила Страна, която е била в забава към момента на 

настъпване на обстоятелството, съставляващо непреодолима сила. 

(3) Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, е длъжна да 

предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените 

вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок до 3 работни дни от настъпването 

на непреодолимата сила, като посочи в какво се състои непреодолимата сила и възможните последици 

от нея за изпълнението на Договора. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това 

вреди. 

(4) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с тях насрещни 

задължения се спира.] 

Нищожност на отделни клаузи 

Чл. 51. В случай, че някоя от клаузите на този Договор е недействителна или неприложима, това не 

засяга останалите клаузи. Недействителната или неприложима клауза се заместват от повелителна 

правна норма, ако има такава.  

Уведомления 

Чл. 52. (1) Всички уведомления между Страните във връзка с този Договор се извършват в писмена 

форма и могат да се предават лично или чрез препоръчано писмо, по куриер, по факс, електронна 

поща. 

(2) За целите на този Договор данните и лицата за контакт на Страните са, както следва: 

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

Адрес за кореспонденция: гр. Монтана 3400 

МБАЛ „Д-р Ст.Илиев” - АД                                  

ул.„Сирма войвода" № 4  

ТБ: Интернешънъл Асет Банк АД 

Сметка: BG71IABG74741001032600 

BIC код на банката :  IABGBGSF 

http://mbalmontana.com     

E-mail: mbalmont@net-surf.net 

Лице за контакт: ……………………….. 

За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:  

Адрес за кореспонденция: …………………. 

Тел.: …………………………………………. 

Факс: ………………………………………… 

e-mail: ……………………………………….. 

Лице за контакт: …………………………………………. 

(3) За дата на уведомлението се счита: 

1. датата на предаването – при лично предаване на уведомлението; 

2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата; 

3.  датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка – при изпращане по куриер; 

3. датата на приемането – при изпращане по факс; 

4. датата на получаване – при изпращане по електронна поща.  

(4) Всяка кореспонденция между Страните ще се счита за валидна, ако е изпратена на посочените по-

горе адреси (в т.ч. електронни), чрез посочените по-горе средства за комуникация и на посочените 

лица за контакт. При промяна на посочените адреси, телефони и други данни за контакт, съответната 

Страна е длъжна да уведоми другата в писмен вид в срок до 7 (седем) дни от настъпване на промяната. 

При неизпълнение на това задължение всяко уведомление ще се счита за валидно връчено, ако е 

изпратено на посочените по-горе адреси, чрез описаните средства за комуникация и на посочените 

лица за контакт. 
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(5) При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието, правноорганизационната 

форма, седалището, адреса на управление, предмета на дейност, срока на съществуване, органите на 

управление и представителство на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият се задължава да уведоми 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяната в срок до7 (седем)] дни от вписването ѝ в съответния регистър. 

Език 

Чл. 54. (1) Този Договор се сключва на български език.  

(2) Приложимият език е задължителен за използване при съставяне на всякакви документи, свързани с 

изпълнението на Договора, в т.ч. уведомления, протоколи, отчети и др., както и при провеждането на 

работни срещи. Всички разходи за превод, ако бъдат необходими за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ [или негови 

представители или служители], са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

Приложимо право 

Чл. 55. Този Договор, в т.ч. Приложенията към него, както и всички произтичащи или свързани с него 

споразумения, и всички свързани с тях права и задължения, ще бъдат подчинени на и ще се тълкуват 

съгласно българското право. 

Разрешаване на спорове 

Чл. 56. Страните се уговорят да разрешават възникналите разногласия относно тълкуването, 

изпълнението и прекратяването на договора посредством споразумение. Ако по пътя на преговорите 

не може да се постигне съгласие, всички спорове ще се решават от компетентния съд, определен по 

правилата на българското законодателство, като на основание чл.117 от ГПК страните се 

споразумяват, че при възникнал имуществен спор между тях компетентен да разгледа спора като 

първа инстанция ще бъде Районен съд гр. Монтана или Окръжен съд гр. Монтана. 

Екземпляри 

Чл. 57. Този Договор се състои от 11 /единадесет/  страници и е изготвен и подписан в 2 /два броя/ 
еднообразни екземпляра – за Възложителя и за Изпълнителя. 

Приложения: 

Чл. 58. Към този Договор се прилагат и са неразделна част от него следните приложения: 

Приложение № 1 – Техническа спецификация; 

Приложение № 2 – Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

Приложение № 3 – Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

Приложение № 4 – Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на 

ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението; 

Приложение № 5 – Гаранция за изпълнение; 

Приложение № 6 – Документи удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от 

процедурата – съгласно чл.112, ал.1, т.2 от ЗОП. 

 

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:           ИЗПЪЛНИТЕЛ: 
……………П………...                                                           /………П…………./ 

Изпълнителен директор на        

МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД 

……………П…….. 

Главен счетоводител 

МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД 
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Приложение №1 

 

Техническа спецификация 
 

Обособена позиция №1 – Общо болнична медицинска апаратура 

1. Респиратор Babylog 8000 plus      – 2 бр. 

2. Реанимационна маса Babytherm 8010    – 2 бр. 

3. Аспирационна помпа Draeger     – 2 бр. 

4. Респиратор Infant Star      – 1 бр.  

5. Респиратор Viasys Bear Cup 750 psv    – 1 бр. 

6. Респиратор Viasys Si Pap      – 1 бр. 

7. Транспортен инкубатор     – 1 бр.  

8. Лампа за фототерапия David XHZ 90    – 1 бр. 

9. Лампа за фототерапия Barceau 360     – 1 бр. 

10. Пулсоксиметър Rad 8       – 4 бр. 

11. Анестезиологичен апарат  Draeger Primus   – 2 бр. 

12. Анестезиологичен апарат  Draeger  Cicero EM   – 1 бр. 

13. Анестезиологичен апарат  Draeger Sulla 808V   – 2 бр. 

14. Анестезиологичен апарат  Draeger  Fabius   – 1 бр. 

      Анестезиологичен апарат  Draeger  Fabius   – 2 бр. /от 10.10.2020 г/ 

15. Респиратор Draeger Evita V500     – 1 бр.  

16. Респиратор Draeger Evita 2 Cap     – 1 бр. 

17. Респиратор Draeger Evita 2 Dura     – 1 бр. 

18. Респиратор  Ci Pap CF 800     – 1 бр. 

19. Респиратор преносим  OXYLOG BW    – 1 бр. 

20. Монитор Draeger Infinity Delta     – 1 бр. 

21. Перфузор Спейс-спинцовкова помпа    – 2 бр. 

22. Респиратор Servo Ventilator 900 C    – 1 бр. 

23. Респиратор  Servo Ventilator 900      – 1 бр. 

24. Респиратор преносим  PNEU – PAC    – 1 бр.  

25. Анестезиологичен апарат  S5 Aespire    – 2 бр. 

26. Пациентен монитор Cardiocap II     – 1 бр. 

27. Монитор S/5 Datex Omheda      – 1 бр. 

28. Респиратор ICU Ventilator     – 1 бр. 

29. Респиратор CARAT 1        – 1 бр. 

30. Анестезиологичен апарат Megamed 707    – 1 бр. 

31. Анестезиологичен апарат  Draeger V500   – 1 бр. 

32. Велоергометър ES 560      – 1 бр. 

33. Дефибрилатор Hellige Cardioserv     – 2 бр. 

34. ЕКГ  12 кан. BTL-08MT Plus      – 1 бр.  

35. Пациентен монитор HELLIGE SMK 110    – 3 бр. 

36. Пациентен монитор HELLIGE SMU 611    – 2 бр. 

37. Дефибрилатор Deffiport SCP 912     – 1 бр. 

38. Пациентен монитор PM 9000    – 2 бр.  

39. ЕКГ  12 кан. BTL 08       – 2 бр. 

40. ЕКГ – BTL 08 MD      – 1 бр. 

41. Лазерен апарат за биостимулация BTL 2000   – 1 бр. 

42. ЕКГ  EDAN SE 601      – 1 бр. 

43. Пациентен монитор EDAN     – 30 бр. 

44. ЕКГ – EDAN  SE-3      – 10 бр. 

45. Фетален монитор  EDAN  Cadence    – 3 бр.  

46. Пациентен монитор Jumper       – 5 бр. 

47. Пациентен монитор UP 6000      – 3 бр. 

48. Пациентен монитор PC 5000      – 1 бр. 

49. Операторски стол – TAKAGI      – 1 бр. 

50. Операционен микроскоп – ОМS-75     – 1 бр. 

51. Биомикроскоп SL 1000       – 1 бр. 

52. Компютърен периметър – OPTOPOL-PTS 910    – 1 бр. 
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53. Компютърен рефрактометър KR 8900      – 1 бр. 

54. Безконтактен тонометър CT 80 A      – 1 бр. 

55. Биомикроскоп TAKAGI 330-2      – 1 бр. 

56. Касетъчен автоклав STATIM 2000     – 1 бр. 

57. Дигитален ехокардиограф ACUSON X300    – 1 бр.  

58. Ехограф FUKUDA UF-850 XTD      – 1 бр. 

59. Ехокардиограф FUKUDA UF 870 AG     – 1 бр. 

60. Ехограф FUKUDA UF 750 XT      – 1 бр. 

61.Автоматичен глюкоанализатор KABE     – 1 бр. 

62. Автоматичен хематологичен анализатор Abacus 380   – 1 бр. 

63. Кръвно газов анализатор Easy Stat     – 1 бр. 

64. Микроскоп micros        – 1 бр. 

65. Микроскоп Laboval       – 4 бр. 

66. Микроскоп Leica        – 3 бр. 

67. Лабораторна центрофуга – Т 52      – 4 бр. 

68. Лабораторна центрофуга Diamed ID     – 1 бр. 

69. Лабораторна центрофуга Heidolph     – 1 бр. 

70. Лабораторна центрофуга Thermo SL 16 R    – 1 бр 

71. Лабораторна центрофуга MPW 340     – 1 бр. 

72. Ултразвукова вана       – 1 бр. 

73. Водна баня ВМ 302       – 1 бр. 

74. Полуавтом. микробиологичен анализатор Multiskan EX   – 1 бр. 

75. Шейкър SHR 2D        – 1 бр. 

76. Ротационен микротом RМ 2235 Leica    – 1 бр. 

77. Замразяващ микротом Reichert      – 1 бр. 

78. Ендоскопска урологична система включваща: 

 - Ендоскопска  камера      – 1 бр. 

 - Светлинен източник      – 1 бр. 

 - Пневматичен литотриптер     – 1 бр. 

 - Биполярен резектоскоп     – 1 бр. 

 - Електронож Spektrum        – 1 бр. 

79. Електронож Soring MBC       – 4 бр. 

80. Електронож Berchtold 530      – 1 бр. 

81. Електрохирургична станция Gyrus ACMI    – 1 бр. 

82. Eлектронож KLS Martin       – 1 бр. 

83. Електронож ERBE – ICC 300      – 1 бр. 

84. Eлектронож Kentamed RF – B      – 1 бр. 

85. Електрическа операционна маса      – 8 бр. 

86. Гинекологична електрическа маса    – 1 бр. 

87. Операционна маса хидравлична      – 5 бр. 

88. Операционна лампа CM 40      – 5 бр. 

89. Операционна лампа Heal Force      – 4 бр. 

90. Операционна лампа MACH 380      – 1 бр. 

91. Операционна лампа MACH 400      – 1 бр. 

92. Лампа  тип кокиче       – 4 бр. 

93. Стерилизатор DS 116       –1 бр. 

94. Стерилизатор ССЕЕ 40       – 11 бр. 

95. Стерилизатор /сух/ Binder      – 1 бр. 

96. Стерилизатор /сух/        – 5 бр 

97. Стерилизатор Gimmed 50       – 2 бр. 

98. Автоклав – Melag TYP 17       – 1 бр. 

99. Автоклав ВК 75        – 3 бр. 

100. Термостат ТБ 150       – 1 бр. 

101. Термостат        – 1 бр. 

102. Термостат EN – 500       – 1 бр. 

103.Термостат ТБ 50        – 3 бр 

104. Автоклав Systec VX65       – 1 бр. 

105. Сушилня Heraeus       – 1 бр. 

106. Дестилатор        – 5 бр. 
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107. Ламинарен бокс  HERA Safe      – 2 бр. 

108. Галваностат        – 4 бр. 

109. Радар ЛУЧ 58        – 1 бр. 

110. Ултразвуков апарат УВЧ 66      – 1 бр. 

111. Ултразвуков апарат КWI 5      – 1 бр. 

112. Ултразвуков апарат TUR US 6     – 3 бр. 

113. Ултразвуков апарат TUR RS 10      – 2 бр. 

114. Ултразвуков апарат Sonomed V      – 1 бр. 

115. Бипулсатор Тонус       – 4 бр. 

116. Апарат за НЧ токове Амплипулс     – 2 бр. 

117. Апарат за НЧ токове Simulator HV1     – 1 бр. 

118. Апарат за НЧ токове Интерференц ИФМ    – 2 бр. 

119. Апарат за НЧ токове Stimul S     – 1 бр. 

120. Апарат за НЧ токове Stimul 1      – 1 бр. 

121. Апарат за НЧ токове Interfer      – 1 бр. 

122. Апарат за ВЧ токове Искра 1      – 1 бр. 

123. Магнит Н 80        – 3 бр. 

124. Кварцова лампа Слънце 400      – 1 бр. 

125. Лампа Солукс        – 1 бр. 

126. Перфузор ИП 2/50      – 37 бр. 

127. Перфузор Compact S        – 5 бр. 

128. Инфузионна помпа Infusomat FM S      – 2 бр. 

129. Перфузор Pilot B         – 1 бр. 

130. Перфузор Sep 10 S        – 4 бр. 

131. Инфузионна помпа Graseby 3500      – 1 бр. 

132. Аспирационна помпа New Askir 30      – 2 бр. 

133. Аспирационна помпа JE-DX 23       – 7 бр. 

134. Аспирационна помпа Hospivac CA-MI     – 2 бр. 

135. Аспирационна помпа JE 2000       – 1 бр. 

136. Аспирационна помпа Аtmos C 361      – 1 бр. 

137. Аспирационна помпа Atmos C 401      – 1 бр. 

138. ЕЕГ Neurowerk EEG 23          – 1 бр. 

139. ЕМГ Newro-EMG-micro           – 1 бр. 

140. ЕМГ – Medtronic            – 1 бр. 

141. Инхалатор Pari Turbo Boy SX            – 4 бр. 

142. Инхалатор Systam LS 290       – 1 бр. 

143. Инхалатор ултразвуков Ultrasonic      – 1 бр. 

144. УНГ юнит Mediteck         – 1 бр. 

145. Аудиометър Maico MA 40        – 1 бр. 

146. Тимпанометър Oscila TSM 300        – 1 бр. 

147. Електронистагмограф АТ 200       – 1 бр. 

148. Дефибрилатор CU-ER5         – 2 бр. 

149. Видеоколпоскоп Alltion         – 1 бр.  

150. Вакуум помпа          – 32 бр. 

151. Коагулатор ДК 3-1         – 1 бр. 

152. Ларингоскоп Heine         – 4 комплекта 

153. Кардиостимулатор дефибрилатор WDS 5011      – 1 бр. 

154. Инфузионна помпа JYM PUMP JZB-1800     – 10 бр. 

155. Перфузор – „Braun”        – 8 бр. 

156. ЕКГ – 12 канално SME 12 A               – 4 бр. 

157. Пациентен монитор PM 12          – 6 бр. 

158. Имунологичен анализатор – iChroma II      – 1 бр. 

159. Дигитален ехографски апарат  Acuson X 300     – 1 бр. 

160. Дигитален ехокардиограф – Acuson NX3 Elite                  – 1 бр. 

161. ЕКГ апарат модел ECG1200G       – 1 бр. 

162. EКГ холтер TLC 9803        – 1 бр. 

163. Холтер за кръвно налягане       – 1 бр. 

164. Ултразвуков апарат Clear Vue 650      – 1 бр.  /от 09.12.2020/ 
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ДОГОВОР № 2 ЗА  ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

АБОНАМЕНТНО СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА 

УНП 00468-2020-0002 

 

Днес, 15.06. 2020г. , в гр.Монтана, 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  

Медиком 2000 ООД, ЕИК: 121651976 
с адрес: гр. София 1750, район Младост, ж.к. Младост-1, бл. 27, вх. 1, ет. 9, ап. 64, тел.: 9312409, факс: 

9313010, Електронна поща: medicom@techno-link.com ,  

представлявано от Марин Александров Тонев и Александър Маринов Тонев (заедно и поотделно),  

наричано   по-долу за краткост  „ИЗПЪЛНИТЕЛ”, 

 (ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните“, а всеки от тях поотделно 

„Страна“); 

на основание чл.112 от Закона за обществените поръчки и Решение № Р-11 / 26.05.2020г. на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществена поръчка с предмет: „Абонаментно 

сервизно обслужване на медицинска апаратура“ на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД гр. Монтана” 

 се сключи този договор („Договора/Договорът“) за следното: 

 

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извършва, срещу възнаграждение и 

при условията на този Договор, следните услуги: абонаментно сервизно обслужване на медицинска 

техника и апаратура и/или сервизно обслужване при заявка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ както следва: 

1.1. Абонаментно сервизно обслужване на медицинска техника и апаратура включващо 

текущи и/ или основни ремонти, ревизии, профилактични прегледи /не по‐малко от един път 

годишно/, описани в ценовото предложение, представляващо неразделна част от този договор, в 

съответствие с инструкциите за експлоатация на производителя; 

1.2. Сервизно обслужване при заявка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ включва извършване на 

ремонт/профилактика на медицинска техника и апаратура при заявка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по цена 

дадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,описани в ценовото предложение, представляващо неразделна част от този 

договор. Цената включва всички разходи по извършване на услугата в МБАЛ – Монтана труд, 

транспорт,командировъчни. 

наричани за краткост „Услугите“.  

Чл. 2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълнява Услугите в съответствие с Техническата 

спецификация, Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и Ценовото предложение на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, и чрез лицата, посочени в Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, 

съставляващи съответно Приложения № [1, 2, 3 и 4] към този Договор („Приложенията“) и 

представляващи неразделна част от него. 

Чл. [3]. В срок до 7(седем) дни от датата на сключване на Договора, но  най-късно преди започване на 

неговото изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за името, данните за контакт и 

представителите на подизпълнителите, посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всякакви промени в предоставената информация в хода на 

изпълнението на Договора в срок до 7(седем) дни от настъпване на съответното обстоятелство. 
 

СРОК  НА ДОГОВОРА. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл. 4. Настоящият договор е със срок от 12 месеца 

Чл. 5.Договорът влиза в сила от 15.06. 2020г.  и е валиден до 15.06. 2021г. 

Чл. 6. В случай, че към датата на изтичане на срока на договора е открита нова процедура завъзлагане 

на обществена поръчка със същия предмет, която не е приключила, договорът запазва действието си 

при същите условия до приключването й и сключването на нов договор 

Чл. 7. Мястото на изпълнение на Договора е МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД гр.Монтана, ул.”Сирма 

войвода” №4. 

 



  2 

ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ.  

Чл. 8.(1)За добросъвестно и професионално изпълнение на предмета на договора по чл.1 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплаща цена съобразно класираната оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в 

размер посочен в ценовото предложение неразделна част от настоящия договор. Цената е определена 

при условията на извършване на услугата с включени всички разходи и ДДС и се заплаща на месечни 

абонаментни вноски.Стойността на целия договор се определя от годишната абонаментна цена. 

(2) В Цената по ал. 1 са включени всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на Услугите, 

[включително и разходите за персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на 

ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението [и за неговите подизпълнители], като 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащането на каквито и да е други разноски, направени от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(3) Цената, посочена в ал. 1, е фиксирана/крайна /Единичните цени за отделните дейности по апарати/, 

свързани с изпълнението на сервизирането на медицинската апаратура, посочени в Ценовото 

предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са фиксирани/крайни на изпълнение на Договора и не подлежи [не 

подлежат] на промяна [освен в случаите, изрично уговорени в този Договор и в съответствие с 

разпоредбите на ЗОП].   

Чл. 9. След изпълнение на задълженията по договора от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ му 

изплаща отсрочено, в срок до 60 календарни дни след представяне на фактура, месечните суми по 

банков път с превод. 

Чл. 10. (1) Всяко плащане по този Договор се извършва въз основа на следните документи: 

1. отчет за предоставените Услуги за [съответния [период/етап] / съответната [дейност/задача], 

представен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

2. приемо-предавателен протокол за приемане на Услугите за [съответния [период/етап] / съответната 

[дейност/задача], подписан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ [след получаване на отчета по т. 

1], при съответно спазване на разпоредбите на Раздел VI (Предаване и приемане на изпълнението) от 

Договора; и 

3. фактура за дължимата [сума/част от Цената] за [съответния [период/етап] / съответната 

[дейност/задача], издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представена на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща в отделна фактура предварително утвърдени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

вложените резервни части при техническото обслужване на медицинската техника и апаратура извън 

посочените суми в т.8.1.1 и 8.1.2. Заплащането на вложените резерви части се извършва отложено в  

срок от 60 /шестдесет/ дни, считано от представяне на фактурата и приемно-предавателен протокол  за 

вложена част.  

5. При нужда от извършване на конкретен ремонт с влагане на резервна част ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е 

длъжен да предостави подробна оферта с точно описание и параметри на необходимите резервни 

части и да я предложи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Необходимите ремонтни дейности се извършват след 

одобрение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на предложената оферта. Резервните части се доставят от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, след одобрение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. От своя страна, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва 

правото да закупи необходимата резервна част от друго място, ако условията са по ‐ изгодни от 

предложените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

Чл. 11. (1) Всички плащания по този Договор се извършват в лева чрез банков превод по следната 

банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:  

Банка: […………………………….] 

BIC: […………………………….] 

IBAN: […………………………….]. 

(2) Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено Възложителя за всички последващи промени по ал. 

1 в срок от 7(седем) дни, считано от момента на промяната. В случай, че Изпълнителят не уведоми 

Възложителя в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени. 

Чл.12. (1) Когато за частта от Услугите, която се изпълнява от подизпълнител/ ако е приложимо/, 

изпълнението може да бъде предадено отделно от изпълнението на останалите Услуги, 

подизпълнителят представя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отчет за изпълнението на съответната част от 

Услугите [за [съответния [период/етап] / съответната [дейност/задача], заедно с искане за плащане на 

тази част пряко на подизпълнителя. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ отчета и искането за плащане 

на подизпълнителя в срок до 15 (петнадесет) дни от получаването му, заедно със становище, от което 

да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими. 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема изпълнението на частта от Услугите, при съответно спазване на 

разпоредбите на Раздел VI (Предаване и приемане на изпълнението) от Договора, и заплаща 

възнаграждение за тази част на подизпълнителя в срок до 60 (шестдесет) дни от подписването на 
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приемо-предавателен протокол. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже да извърши плащането, 

когато искането за плащане е оспорено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, до момента на отстраняване на причината 

за отказа. 

 

ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл. 13. При подписването на този Договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

гаранция за изпълнение в размер на 3%  (три на сто) от Стойността на Договора без ДДС, а именно 

196,56 (сто деветдесет и шест 0,56)лева, която служи за обезпечаване на изпълнението на 

задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по Договора.  

Чл. 14. (1) В случай на изменение на Договора, извършено в съответствие с този Договор и 

приложимото право, включително когато изменението е свързано с [индексиране на Цената, ], 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предприеме необходимите действия за привеждане на Гаранцията за 

изпълнение в съответствие с изменените условия на Договора, в срок до 7 (седем) дни от подписването 

на допълнително споразумение за изменението. 

(2) Действията за привеждане на Гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените условия на 

Договора могат да включват, по избор на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

1. внасяне на допълнителна парична сума по банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при спазване на 

изискванията на чл. 15 от Договора; и/или; 

2. предоставяне на документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова банкова 

гаранция, при спазване на изискванията на чл. 16 от Договора; и/или 

3.  предоставяне на документ за изменение на първоначалната застраховка или нова застраховка, при 

спазване на изискванията на чл. 17 от Договора. 

Чл. 15. Когато като Гаранция за изпълнение се представя парична сума, сумата се внася по следната 

банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:  

ТБ: Интернешънъл Асет Банк АД 

Сметка: BG71IABG74741001032600 

BIC код на банката :  IABGBGSF 

Чл. 16. (1) Когато като гаранция за изпълнение се представя банкова гаранция, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на банкова гаранция, издадена в полза на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да отговаря на следните изисквания: 

1. да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция, която да съдържа задължение на банката - 

гарант да извърши плащане при първо писмено искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, деклариращ, че е налице 

неизпълнение на задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или друго основание за задържане на Гаранцията за 

изпълнение по този Договор; 

2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 30 (тридесет) дни след 

прекратяването на Договора, като при необходимост срокът на валидност на банковата гаранция се 

удължава или се издава нова. 

(2) Банковите разходи по откриването и поддържането на Гаранцията за изпълнение във формата на 

банкова гаранция, както и по усвояването на средства от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието 

на основание за това,са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл. 17. (1) Когато като Гаранция за изпълнение се представя застраховка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава 

на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на застрахователна полица, издадена в полза на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е посочен като трето ползващо се лице (бенефициер), 

която трябва да отговаря на следните изисквания: 

1. да обезпечава изпълнението на този Договор чрез покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 30 (тридесет) дни след 

прекратяването на Договора.  

(2) Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на 

застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахователно обезщетение в 

полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

Чл. 18. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава Гаранцията за изпълнение в срок до 30 (тридесет) дни 

след прекратяването/приключването на Договора в пълен размер, ако липсват основания за 

задържането от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на каквато и да е сума по нея. 

(2) Освобождаването на Гаранцията за изпълнение се извършва, както следва: 

1. когато е във формата на парична сума – чрез превеждане на сумата по банковата сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочена в чл. 11 от Договора;  

2. когато е във формата на банкова гаранция – чрез връщане на нейния оригинал на представител на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице; 
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3. когато е във формата на застраховка – чрез връщане на оригинала на застрахователната 

полица/застрахователния сертификат на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него 

лице /илиизпращане на писмено уведомление до застрахователя. 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава съответна част от Гаранцията за изпълнение след приключване и 

приемане по реда на чл. [30 и 31] от Договора на всеки отделен [период/етап]. В такъв случай, 

освобождаването се извършва за сума, пропорционална на частта от Стойността на Договора 

[период/етап].  

(4) Гаранцията или съответната част от нея не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса на 

изпълнение на Договора е възникнал спор между Страните относно неизпълнение на задълженията на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ той може да пристъпи към усвояване на гаранциите]. 

Чл. 19. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи съответна част и да се удовлетвори от Гаранцията за 

изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някое от неговите задължения по Договора, както и 

в случаите на лошо, частично и забавено изпълнение на което и да е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 

като усвои такава част от Гаранцията за изпълнение, която съответства на уговорената в Договора 

неустойка за съответния случай на неизпълнение.  

Чл. 20. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи Гаранцията за изпълнение в пълен размер, в 

следните случаи: 

1. ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не започне работа по изпълнение на Договора /изпълнение наконкретна 

заявка/в срок до 10 (десет) дни след Датата на подаване на заявката ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да  

развали Договора на това основание и да задържи пълният размер на гаранцията; 

2. при неизпълнение, представляващо неявяване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ повече от три пъти в посочените 

срокове в  техническото предложение  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали договора и да задържи 

пълният размер на гаранцията.;  

3. при прекратяване на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при обявяването му в несъстоятелност 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати договора и да задържи пълният размер на гаранцията. 

Чл. 21. В всеки случай на задържане на Гаранцията за изпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за задържането и неговото основание. Задържането на Гаранцията за изпълнение 

изцяло или частично не изчерпва правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да търси обезщетение в по-голям 

размер. 

Чл. 22. Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се е удовлетворил от Гаранцията за изпълнение и Договорът 

продължава да е в сила, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок до [[…] (словом)] дни да допълни 

Гаранцията за изпълнение, като внесе усвоената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума по сметката на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или предостави документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или 

нова банкова гаранция, съответно застраховка, така че във всеки момент от действието на Договора 

размерът на Гаранцията за изпълнение да бъде в съответствие с чл.13 от Договора. 

 

Общи условия относно Гаранцията за изпълнение и Гаранцията за авансово предоставени 

средства  

Чл. 24. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва за времето, през което средствата по Гаранцията за 

изпълнение са престояли при него законосъобразно. 

 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

Чл. 25. Изброяването на конкретни права и задължения на Страните в този раздел от Договора е 

неизчерпателно и не засяга действието на други клаузи от Договора или от приложимото право, 

предвиждащи права и/или задължения на която и да е от Страните. 

 

Общи права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Чл. 26. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:  

1. да получи възнаграждение в размера, сроковете и при условията по чл. [8 – 12] от договора; 

2. да иска и да получава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на 

задълженията по този Договор, както и всички необходими документи, информация и данни, пряко 

свързани или необходими за изпълнение на Договора; 

3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право, в 30‐дневен срок да отправи писмено предизвестие за развалянена 

договора, при неизпълнение на някое от задълженията от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Чл.27. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

1. да предостави/предоставя Услугите и да изпълнява задълженията си по този Договор в 

уговорените срокове и качествено, в съответствие с Договора и Приложенията; 



  5 

2.  да информира своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички пречки, възникващи в хода на 

изпълнението на работа, да предложи начин за отстраняването им, като може да поиска от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ указания и/или съдействие за отстраняването им;  

3. да изпълнява всички законосъобразни указания и изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

4. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в чл. 46 от 

Договора;   

5. да не възлага работата или части от нея на подизпълнители, извън посочените в офертата на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ [освен в случаите и при условията, предвидени в ЗОП]] / [да възложи съответна 

част от Услугите на подизпълнителите, посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, и да контролира 

изпълнението на техните задължения (ако е приложимо)]; 
6. Изпълнителят се задължава да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата 

му подизпълнители в срок от 7 дни от сключване на настоящия Договор. В срок до 5(пет) дни от 

сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в 

офертата подизпълнител изпълнителят изпраща копие на договора или на допълнителното 

споразумение на възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 

ЗОП 

7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпрати сервизен специалист за отстраняване на появилите се 

повреди в медицинската техника и апаратура в срок от посочените в Техническото придложение 

часове след уведомяване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

8.  При подписване на настоящият договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави съответен 

документ, че служителят/ите, които са ангажирани пряко да извършват сервизната услуга притежават 

съответната професионална квалификация за извършване на услугата и са преминали обучения или 

квалификация за извършване на ремонт на медицинска апаратура по съответната обособена позиция. 

9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши ремонтната дейност на място в МБАЛ “Д‐р Стамен 

Илиев” АД гр.Монтана , в срока, съгласно техническото предложение, който започва да тече от деня, 

следващ приемането на заявката. Само в изключителни случаи, когато се налага апаратът да бъде 

пренесен в сервизната база на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, срокът се определя от сложността на необходимия 

ремонт. При доставка на резервни части срокът на ремонта се удължава със срока на доставката им. 

10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да вземе необходимите мерки за своевременно отстраняване на 

допуснати грешки и пропуски по отношение качеството на извършваните дейности, за 

коитоВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е отправил устна или писмена забележка. 

11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да издаде фактура –оригинал за извършената работа до края на 

календарния месец. 

12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури сервизна документация на обслужваната техникаи 

апаратура, ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯT не разполага с такава. 

13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава извършените ремонти и профилактики /един път годишно/на 

апаратите да се впишат от сервизния специалист в приложението на Паспорта на съответния апарат 

и/или да издаде сервизен протокол за направените профилактики. 

14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури необходимите резервни части, след констатиранена 

нуждата от такива и да представи ценова оферта, която се утвърждава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури консумативни резервни части /като 

крушки,акумулаторни блокове и други/ и подмяната им. 

16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури гаранционен срок от посочените в Техническото 

предложение месеца, след извършената ремонтна дейност, който важи само за ремонтирания възел и 

детайл, но не по‐малко от 3 месеца. 

17. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава незабавно да достави и монтира нов възел или детайл засвоя 

сметка, при възникване на дефект на такъв в рамките на гаранционния срок. 

18. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да дава указания за правилно използване на медицинската 

техника. 

19. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури специални измервателни инструменти и контролни 

съоръжения, необходими за проверка правилното функциониране на апарата. 

20. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не прехвърля правата и задълженията си, произтичащиот този 

договор, на трети лица. 

21. Извършването на всички дейности по сервизното обслужване се осъществява с транспорт на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ /включен в абонаментната цена  и/или часовата ставка/. 

22. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва ремонта на място в МБАЛ “Д‐р Стамен Илиев” АД 

гр.Монтана и само в изключителни случаи апаратът се пренася в сервизната база на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 

като за това се съставя протокол. В случаи, че се наложи отстраняване на повреда извън лечебното 

заведение, разходите за транспорт са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
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23. Гаранционният срок след извършен ремонт е описан в Техническото предложение за съответната 

обособена позиция и важи само за ремонтирания възел и детайл. Гаранционният срок на вложените 

резервни части не може да бъде по‐кратък от гаранционния срок даден от техния производител. 

 

Общи права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Чл. 28. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

1. да изисква и да получава Услугите в уговорените срокове, количество и качество; 

2. да контролира изпълнението на поетите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ задължения, в т.ч. да иска и да 

получава информация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ през целия Срок на Договора, или да извършва проверки, 

при необходимост и на мястото на изпълнение на Договора, но без с това да пречи на изпълнението; 

3. да изисква, при необходимост и по своя преценка, обосновка от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на 

изготвените от него [отчети/доклади/ разработки/материали] или съответна част от тях; 

4. да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ преработване или доработване на [всеки/всяка] от 

[отчетите/докладите/разработките/материалите], в съответствие с уговореното в чл. [32] от Договора; 

5. да не приеме някои от [отчетите/докладите/разработките/материалите], в съответствие с 

уговореното в чл. 31 от Договора; 

6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право, в 30‐дневен срок да отправи писмено предизвестие, заразваляне на 

договора при неизпълнение на някое от задълженията от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали настоящия договор едностранно и без предизвестие, при 

неявяване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ повече от три пъти в горепосочения срок на подадена заявка. 

8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали настоящия договор едностранно и без предизвестие, при 

забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, за отстраняване на повреда повече от 10 дни. 

9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали настоящия договор едностранно и без предизвестие, ако се 

установи повреда в апаратурата, настъпила в резултат от некачествено изпълнение на работата на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да възложи ремонта на трето лице, изцяло за сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, когато последният не е в състояние да изпълни точно задълженията си по 

осъществяване на ремонтна дейност, в посочените срокове, произтичащи от настоящия договор. 

11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право, ако по време на действие на договора, за конкретна медицинска 

апаратура отпадне необходимостта  от използването и в  работа на лечебното заведение, и/или бъде 

бракувана,  отношенията между страните да  бъдат уредени с анекс, който ще бъде неразделна част от 

настоящия договор, съобразно правилата на чл. 116 от ЗОП. 

12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да упълномощи свой служител, който да присъства при извършване 

на ремонт/профилактика на медицинската апаратура. 

Чл.29. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 

1. да приеме [изпълнението на Услугите за всеки отделен период/етап / всеки от 

отчетите/докладите/разработките/материалите / всяка дейност/етап/задача], когато отговаря на 

договореното, по реда и при условията на този Договор; 

2. да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Цената в размера, по реда и при условията, предвидени в този 

Договор; 

3. да предостави и осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до информацията, необходима за 

извършването на Услугите, предмет на Договора, при спазване на относимите изисквания или 

ограничения съгласно приложимото право; 

4. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в чл. [46] от 

Договора; 

5. да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на този Договор, включително 

и за отстраняване на възникнали пречки пред изпълнението на Договора, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

поиска това; 

6. да освободи представената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Гаранция за изпълнение, съгласно клаузите на чл. 

[18/23] от Договора; 

7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯT се задължава незабавно да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при констатиране на 

повреда в медицинската техника и апаратура, налагаща извършването на ремонт, да нареди незабавно 

преустановяване на работата с нея, както и да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в най‐кратък срок по 

телефон…………..........., факс……….............., или по е‐mail…………......................................................... 

8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯT се задължава да допуска до апаратурата само квалифициран персонал,който е 

обучен да работи с нея. При подписване на настоящият договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да изиска 

от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да  предостави съответен документ, че служителят/ите, които са ангажирани 

пряко да извършват сервизната услуга притежават съответната професионална квалификация за 
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извършване на услугата и са преминали обучения или квалификация за извършване на ремонт на 

медицинска апаратура по съответната обособена позиция или на  сходна със апаратите от съответната 

обособена позиция. 

9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯT се задължава да спазва инструкциите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за правилна 

експлоатация на медицинската техника и апаратура. 

10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯT се задължава да осигури нормални условия за работа на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като 

почистена медицинска техника, добро осветление, нормално ел. захранване, както и другиспецифични 

изисквания. 

 

ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО  

Чл. 30. Предаването на  изпълнението на Услугите за всяка отделена заявка се документира с 

протокол за приемане и предаване, който се подписва от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  в два оригинални екземпляра – по един за всяка от Страните („Приемо-

предавателен протокол“)].  

Чл. 31. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

1. да приеме изпълнението, когато отговаря на договореното; 

2. да поиска преработване и/или допълване на [отчетите/докладите/] в определен от него срок, като в 

такъв случай преработването и/или допълването се извършва в указан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок и е 

изцяло за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ / [когато бъдат установени несъответствия на изпълненото с 

уговореното или бъдат констатирани недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да откаже приемане на 

изпълнението до отстраняване на недостатъците, като даде подходящ срок за отстраняването им за 

сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ]; 

3. да откаже да приеме изпълнението [при съществени отклонения от договореното] / [в случай, че 

констатираните недостатъци са от такова естество, че [не могат да бъдат отстранени в рамките на 

[срока за изпълнение по Договора]/[резултатът от изпълнението става безполезен за 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ]]. 

 

САНКЦИИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл. 32. При просрочване изпълнението на задълженията по този Договор, неизправната Страна дължи 

на изправната неустойка в размер на 0,05% /нула цяло, нула пет на сто/ от Цената за съответната 

[дейност/задача] за всеки ден забава, но не повече от 1% (едно на сто) от Стойността на  съответната 

задача. 

Чл. 33.(1)При констатирано лошо или друго неточно или частично изпълнение на отделна 

[дейност/задача] или при отклонение от изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в [Техническата 

спецификация], ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни изцяло и 

качествено [съответната [дейност/задача], без да дължи допълнително възнаграждение за това. В 

случай, че и повторното изпълнение на услугата е некачествено, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да 

задържи гаранцията за изпълнение и да прекрати договора.  

(2). При повреда в апаратурата, настъпила в резултат от некачествено изпълнение на работата на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, последният дължи неустойка в размер на 50% /петдесет на сто/ от стойността на 

причинената вреда. 

Чл. 34. При разваляне на Договора поради виновно неизпълнение на някоя от Страните, виновната 

Страна дължи неустойка в размер на 0,5% (нула цяло и пет на сто) от Стойността на Договора. 

Чл. 35. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да удържи всяка дължима по този Договор неустойка чрез 

задържане на сума от Гаранцията за изпълнение, като уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за това.   

Чл. 36. Плащането на неустойките, уговорени в този Договор, не ограничава правото на изправната 

Страна да търси реално изпълнение и/или обезщетение за понесени вреди и пропуснати ползи в по-

голям размер, съгласно приложимото право. 

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 37. (1) Този Договор се прекратява: 

1. с изтичане на Срока на Договора / срока по чл.4 от Договора; 

2. с изпълнението на всички задължения на Страните по него;  

3. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство 

засегнатата страна е длъжна да уведоми другата страна в срок до 7 (седем)  дни от настъпване на 

невъзможността и да представи доказателства;  

4. при прекратяване на юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство, по смисъла на 

законодателството на държавата, в която съответното лице е установено; 

5. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСЛ. 

(2) Договорът може да бъде прекратен 
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1. по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма; 

2. когато за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация – по 

искане на всяка от Страните. 

3. С едностранно едномесечно писмено предизвестие до отстрещната страна. 

Чл. 38.(1) Всяка от Страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на съществено 

задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците съгласно чл. 87 и сл. от 

Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено предупреждение от изправната 

Страна до неизправната и определяне на подходящ срок за изпълнение. Разваляне на Договора не се 

допуска, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на 

изправната Страна. 

(2) За целите на този Договор, Страните ще считат за виновно неизпълнение на съществено 

задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всеки от следните случаи:  

1. При неявяване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ повече от три пъти в горепосочения срок на подадена заявка; 

2. При забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, за отстраняване на повреда повече от 10 дни; 

3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал съществено отклонение от [Условията за изпълнение на поръчката / 

Техническата спецификация и Техническото предложение]. 

4. При отказ /писмен или мълчалив/ за изпълнение на договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали Договора само с писмено уведомление до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и 

без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ то е станало 

безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни непременно в уговореното време. 

Чл. 39. Договорът може да бъде прекратен при спиране от експлоатация на апаратура посочена в 

Ценовото предложение на участника. 

Чл. 40. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл. 118, ал.1 от ЗОП, без да дължи 

обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на Договора вреди, освен ако 

прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП.В последния случай, размерът на 

обезщетението се определя в протокол или споразумение, подписано от Страните, а при непостигане 

на съгласие – по реда на клаузата за разрешаване на спорове по този Договор. 

Чл. 41. Във всички случаи на прекратяване на Договора, освен при прекратяване на юридическо лице 

– Страна по Договора без правоприемство: 

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставят констативен протокол за извършената към 

момента на прекратяване работа и размера на евентуално дължимите плащания; и 

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

а) да преустанови предоставянето на Услугите, с изключение на такива дейности, каквито може да 

бъдат необходими и поискани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;  

б) да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички отчети, изготвени от него в изпълнение на Договора до 

датата на прекратяването; и 

в) да върне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи и материали, които са собственост на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са били предоставени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с предмета на Договора. 

Чл. 42. При предсрочно прекратяване на Договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ реално изпълнените и приети по установения ред Услуги.  

 

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

Дефинирани понятия и тълкуване  

Чл. 43. (1) Освен ако са дефинирани изрично по друг начин в този Договор, използваните в него 

понятия имат значението, дадено им в ЗОП, съответно в легалните дефиниции в Допълнителните 

разпоредби на ЗОП или, ако няма такива за някои понятия – според значението, което им се придава в 

основните разпоредби на ЗОП. 

(2) При противоречие между различни разпоредби или условия, съдържащи се в Договора и 

Приложенията, се прилагат следните правила: 

1. специалните разпоредби имат предимство пред общите разпоредби; 

2. разпоредбите на Приложенията имат предимство пред разпоредбите на Договора 

Спазване на приложими норми  

Чл. 44. При изпълнението на Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ [и неговите подизпълнители] е длъжен [са 

длъжни] да спазва[т] всички приложими нормативни актове, разпоредби, стандарти и други 

изисквания, свързани с предмета на Договора, и в частност,   всички приложими правила и 

изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими 

колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово 

право, съгласно Приложение № 10 към чл. 115 от ЗОП. 

Конфиденциалност  
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Чл. 45. (1) Всяка от Страните по този Договор се задължава да пази в поверителност и да не разкрива 

или разпространява информация за другата Страна, станала ѝ известна при или по повод 

изпълнението на Договора („Конфиденциална информация“). Конфиденциална информация 

включва, без да се ограничава до: обстоятелства, свързани с търговската дейност, техническите 

процеси, проекти или финанси на Страните, както и ноу-хау, изобретения, полезни модели или други 

права от подобен характер, свързани с изпълнението на Договора. [Не се смята за конфиденциална 

информацията, касаеща наименованието на изпълнения проект, стойността и предмета на този 

Договор, с оглед бъдещо позоваване на придобит професионален опит от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.] 

 (2) С изключение на случаите, посочени в ал.3 на този член, Конфиденциална информация може да 

бъде разкривана само след предварително писмено одобрение от другата Страна, като това съгласие 

не може да бъде отказано безпричинно. 

(3) Не се счита за нарушение на задълженията за неразкриване на Конфиденциална информация, 

когато: 

1. информацията е станала или става публично достъпна, без нарушаване на този Договор от която и 

да е от Страните; 

2. информацията се изисква по силата на закон, приложим спрямо която и да е от Страните; или 

3. предоставянето на информацията се изисква от регулаторен или друг компетентен орган и 

съответната Страна е длъжна да изпълни такова изискване; 

В случаите по точки 2 или 3 Страната, която следва да предостави информацията, уведомява 

незабавно другата Страна по Договора. 

(4) Задълженията по тази клауза се отнасят до [ИЗПЪЛНИТЕЛЯ/съответната Страна], всички 

[негови/нейни] поделения, контролирани от [него/нея] фирми и организации, всички [негови/нейни] 

служители и наети от [него/нея] физически или юридически лица, като 

[ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ/съответната Страна] отговаря за изпълнението на тези задължения от страна на 

такива лица.  

Задълженията, свързани с неразкриване на Конфиденциалната информация остават в сила и след 

прекратяване на Договора на каквото и да е основание.  

Публични изявления 

Чл. 46. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да дава публични изявления и съобщения, да разкрива или 

разгласява каквато и да е информация, която е получил във връзка с извършване на Услугите, предмет 

на този Договор, независимо дали е въз основа на данни и материали на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на 

резултати от работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без предварителното писмено съгласие на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, което съгласие няма да бъде безпричинно отказано или забавено. 

Авторски права 

Чл. 47. (1) Страните се съгласяват, на основание чл. 42, ал. 1 от Закона за авторското право и сродните 

му права, че авторските права върху всички документи и материали, и всякакви други елементи или 

компоненти, създадени в резултат на или във връзка с изпълнението на Договора, принадлежат изцяло 

на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в същия обем, в който биха принадлежали на автора. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

декларира и гарантира, че трети лица не притежават права върху изготвените документи и други 

резултати от изпълнението на Договора, които могат да бъдат обект на авторско право.  

(2) В случай че бъде установено с влязло в сила съдебно решение или в случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

и/или ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ установят, че с изготвянето, въвеждането и използването на документи или 

други материали, съставени при изпълнението на този Договор, е нарушено авторско право на трето 

лице, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да направи възможно за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ използването им: 

1. чрез промяна на съответния документ или материал; или 

2. чрез замяната на елемент от него със защитени авторски права с друг елемент със същата функция, 

който не нарушава авторските права на трети лица; или 

3. като получи за своя сметка разрешение за ползване на продукта от третото лице, чиито права са 

нарушени. 

(3)ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претенциите за нарушени авторски права от 

страна на трети лица в срок до […] (словом)] дни от узнаването им. В случай, че трети лица предявят 

основателни претенции, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълната отговорност и понася всички щети, 

произтичащи от това. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ привлича ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в евентуален спор за нарушено 

авторско право във връзка с изпълнението по Договора. 

(4)ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ обезщетение за претърпените вреди и 

пропуснатите ползи вследствие на окончателно признато нарушение на авторски права на трети лица. 

Прехвърляне на права и задължения 
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Чл. 48. Никоя от Страните няма право да прехвърля никое от правата и задълженията, произтичащи от 

този Договор, без съгласието на другата Страна.Паричните вземания по Договора [и по договорите за 

подизпълнение] могат да бъдат прехвърляни или залагани съгласно приложимото право. 

Изменения 

Чл. 49. Този Договор може да бъде изменян само с допълнителни споразумения, изготвени в писмена 

форма и подписани от двете Страни, в съответствие с изискванията и ограниченията на ЗОП. 

Непреодолима сила 

Чл. 50. (1) Никоя от Страните по този Договор не отговаря за неизпълнение, причинено от 

непреодолима сила. За целите на този Договор, „непреодолима сила“ има значението на това понятие 

по смисъла на чл.306, ал.2 от Търговския закон. 

(2) Не може да се позовава на непреодолима сила Страна, която е била в забава към момента на 

настъпване на обстоятелството, съставляващо непреодолима сила. 

(3) Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, е длъжна да 

предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените 

вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок до 3 работни дни от настъпването 

на непреодолимата сила, като посочи в какво се състои непреодолимата сила и възможните последици 

от нея за изпълнението на Договора. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това 

вреди. 

(4) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с тях насрещни 

задължения се спира.] 

Нищожност на отделни клаузи 

Чл. 51. В случай, че някоя от клаузите на този Договор е недействителна или неприложима, това не 

засяга останалите клаузи. Недействителната или неприложима клауза се заместват от повелителна 

правна норма, ако има такава.  

Уведомления 

Чл. 52. (1) Всички уведомления между Страните във връзка с този Договор се извършват в писмена 

форма и могат да се предават лично или чрез препоръчано писмо, по куриер, по факс, електронна 

поща. 

(2) За целите на този Договор данните и лицата за контакт на Страните са, както следва: 

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

Адрес за кореспонденция: гр. Монтана 3400 

МБАЛ „Д-р Ст.Илиев” - АД                                  

ул.„Сирма войвода" № 4  

ТБ: Интернешънъл Асет Банк АД 

Сметка: BG71IABG74741001032600 

BIC код на банката :  IABGBGSF 

http://mbalmontana.com     

E-mail: mbalmont@net-surf.net 

Лице за контакт: ……………………….. 

За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:  

Адрес за кореспонденция: …………………. 

Тел.: …………………………………………. 

Факс: ………………………………………… 

e-mail: ……………………………………….. 

Лице за контакт: …………………………………………. 

(3) За дата на уведомлението се счита: 

1. датата на предаването – при лично предаване на уведомлението; 

2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата; 

3.  датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка – при изпращане по куриер; 

3. датата на приемането – при изпращане по факс; 

4. датата на получаване – при изпращане по електронна поща.  

(4) Всяка кореспонденция между Страните ще се счита за валидна, ако е изпратена на посочените по-

горе адреси (в т.ч. електронни), чрез посочените по-горе средства за комуникация и на посочените 

лица за контакт. При промяна на посочените адреси, телефони и други данни за контакт, съответната 

Страна е длъжна да уведоми другата в писмен вид в срок до 7 (седем) дни от настъпване на промяната. 

При неизпълнение на това задължение всяко уведомление ще се счита за валидно връчено, ако е 

изпратено на посочените по-горе адреси, чрез описаните средства за комуникация и на посочените 

лица за контакт. 
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(5) При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието, правноорганизационната 

форма, седалището, адреса на управление, предмета на дейност, срока на съществуване, органите на 

управление и представителство на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият се задължава да уведоми 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяната в срок до7 (седем)] дни от вписването ѝ в съответния регистър. 

Език 

Чл. 54. (1) Този Договор се сключва на български език.  

(2) Приложимият език е задължителен за използване при съставяне на всякакви документи, свързани с 

изпълнението на Договора, в т.ч. уведомления, протоколи, отчети и др., както и при провеждането на 

работни срещи. Всички разходи за превод, ако бъдат необходими за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ [или негови 

представители или служители], са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

Приложимо право 

Чл. 55. Този Договор, в т.ч. Приложенията към него, както и всички произтичащи или свързани с него 

споразумения, и всички свързани с тях права и задължения, ще бъдат подчинени на и ще се тълкуват 

съгласно българското право. 

Разрешаване на спорове 

Чл. 56. Страните се уговорят да разрешават възникналите разногласия относно тълкуването, 

изпълнението и прекратяването на договора посредством споразумение. Ако по пътя на преговорите 

не може да се постигне съгласие, всички спорове ще се решават от компетентния съд, определен по 

правилата на българското законодателство, като на основание чл.117 от ГПК страните се 

споразумяват, че при възникнал имуществен спор между тях компетентен да разгледа спора като 

първа инстанция ще бъде Районен съд гр. Монтана или Окръжен съд гр. Монтана. 

Екземпляри 

Чл. 57. Този Договор се състои от 11 /единадесет/  страници и е изготвен и подписан в 2 /два броя/ 
еднообразни екземпляра – за Възложителя и за Изпълнителя. 

Приложения: 

Чл. 58. Към този Договор се прилагат и са неразделна част от него следните приложения: 

Приложение № 1 – Техническа спецификация; 

Приложение № 2 – Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

Приложение № 3 – Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

Приложение № 4 – Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на 

ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението; 

Приложение № 5 – Гаранция за изпълнение; 

Приложение № 6 – Документи удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от 

процедурата – съгласно чл.112, ал.1, т.2 от ЗОП. 

 

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:           ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

……………П………...                                                           /………П…………./ 

Изпълнителен директор на        

МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД 

……………П…….. 

Главен счетоводител 

МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД 
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Приложение №1 

 

 

Техническа спецификация 

 

 

 

Обособена позиция №3 – Апаратура за образна диагностика 

1. Дигитаилизираща система CR 30 – X         – 1 бр. 

2. Принтер Dristar 5302           – 2 бр. 

3.Двуглав инжектор за КТ- EMPOWER CTA          – 1 бр. 
 

 

 

 

 

Обособена позиция №11 – Дигитална рентгенова апаратура 

1. Дигитален скопично-графичен рентгенов апарат “OPERA” T30 csx   – 1 бр.   
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ДОГОВОР № 3 ЗА  ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

АБОНАМЕНТНО СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА 

УНП 00468-2020-0002 

 

Днес, 15.06. 2020г. , в гр.Монтана, 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.Емил Георгиев, ЕИК: 821168144 
с адрес: гр.Монтана 3400, жк „Пъстрина”, бл.1, вх.А, ап.2, тел: 0888 869576, emo.1951@abv.bg 

представлявано от Емил Марков Георгиев, 

наричано   по-долу за краткост  „ИЗПЪЛНИТЕЛ” , 

 (ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните“, а всеки от тях поотделно 

„Страна“); 

на основание чл.112 от Закона за обществените поръчки и Решение № Р-11 / 26.05.2020г. на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществена поръчка с предмет: „Абонаментно 

сервизно обслужване на медицинска апаратура“ на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД гр. Монтана” 

 се сключи този договор („Договора/Договорът“) за следното: 

 

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извършва, срещу възнаграждение и 

при условията на този Договор, следните услуги: абонаментно сервизно обслужване на медицинска 

техника и апаратура и/или сервизно обслужване при заявка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ както следва: 

1.1. Абонаментно сервизно обслужване на медицинска техника и апаратура включващо 

текущи и/ или основни ремонти, ревизии, профилактични прегледи /не по‐малко от един път 

годишно/, описани в ценовото предложение, представляващо неразделна част от този договор, в 

съответствие с инструкциите за експлоатация на производителя; 

1.2. Сервизно обслужване при заявка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ включва извършване на 

ремонт/профилактика на медицинска техника и апаратура при заявка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по цена 

дадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,описани в ценовото предложение, представляващо неразделна част от този 

договор. Цената включва всички разходи по извършване на услугата в МБАЛ – Монтана труд, 

транспорт,командировъчни. 

наричани за краткост „Услугите“.  

Чл. 2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълнява Услугите в съответствие с Техническата 

спецификация, Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и Ценовото предложение на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, и чрез лицата, посочени в Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, 

съставляващи съответно Приложения № [1, 2, 3 и 4] към този Договор („Приложенията“) и 

представляващи неразделна част от него. 

Чл. [3]. В срок до 7(седем) дни от датата на сключване на Договора, но  най-късно преди започване на 

неговото изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за името, данните за контакт и 

представителите на подизпълнителите, посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всякакви промени в предоставената информация в хода на 

изпълнението на Договора в срок до 7(седем) дни от настъпване на съответното обстоятелство. 
 

СРОК  НА ДОГОВОРА. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл. 4. Настоящият договор е със срок от 12 месеца 

Чл. 5.Договорът влиза в сила от 15.06. 2020г.  и е валиден до 15.06. 2021г. 

Чл. 6. В случай, че към датата на изтичане на срока на договора е открита нова процедура завъзлагане 

на обществена поръчка със същия предмет, която не е приключила, договорът запазва действието си 

при същите условия до приключването й и сключването на нов договор 

Чл. 7. Мястото на изпълнение на Договора е МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД гр.Монтана, ул.”Сирма 

войвода” №4. 
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ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ.  

Чл. 8.(1)За добросъвестно и професионално изпълнение на предмета на договора по чл.1 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплаща цена съобразно класираната оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в 

размер посочен в ценовото предложение неразделна част от настоящия договор. Цената е определена 

при условията на извършване на услугата с включени всички разходи и ДДС и се заплаща на месечни 

абонаментни вноски.Стойността на целия договор се определя от годишната абонаментна цена. 

(2) В Цената по ал. 1 са включени всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на Услугите, 

[включително и разходите за персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на 

ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението [и за неговите подизпълнители], като 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащането на каквито и да е други разноски, направени от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(3) Цената, посочена в ал. 1, е фиксирана/крайна /Единичните цени за отделните дейности по апарати/, 

свързани с изпълнението на сервизирането на медицинската апаратура, посочени в Ценовото 

предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са фиксирани/крайни на изпълнение на Договора и не подлежи [не 

подлежат] на промяна [освен в случаите, изрично уговорени в този Договор и в съответствие с 

разпоредбите на ЗОП].   

Чл. 9. След изпълнение на задълженията по договора от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ му 

изплаща отсрочено, в срок до 60 календарни дни след представяне на фактура, месечните суми по 

банков път с превод. 

Чл. 10. (1) Всяко плащане по този Договор се извършва въз основа на следните документи: 

1. отчет за предоставените Услуги за [съответния [период/етап] / съответната [дейност/задача], 

представен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

2. приемо-предавателен протокол за приемане на Услугите за [съответния [период/етап] / съответната 

[дейност/задача], подписан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ [след получаване на отчета по т. 

1], при съответно спазване на разпоредбите на Раздел VI (Предаване и приемане на изпълнението) от 

Договора; и 

3. фактура за дължимата [сума/част от Цената] за [съответния [период/етап] / съответната 

[дейност/задача], издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представена на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща в отделна фактура предварително утвърдени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

вложените резервни части при техническото обслужване на медицинската техника и апаратура извън 

посочените суми в т.8.1.1 и 8.1.2. Заплащането на вложените резерви части се извършва отложено в  

срок от 60 /шестдесет/ дни, считано от представяне на фактурата и приемно-предавателен протокол  за 

вложена част.  

5. При нужда от извършване на конкретен ремонт с влагане на резервна част ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е 

длъжен да предостави подробна оферта с точно описание и параметри на необходимите резервни 

части и да я предложи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Необходимите ремонтни дейности се извършват след 

одобрение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на предложената оферта. Резервните части се доставят от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, след одобрение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. От своя страна, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва 

правото да закупи необходимата резервна част от друго място, ако условията са по ‐ изгодни от 

предложените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

Чл. 11. (1) Всички плащания по този Договор се извършват в лева чрез банков превод по следната 

банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:  

Банка: […………………………….] 

BIC: […………………………….] 

IBAN: […………………………….]. 

(2) Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено Възложителя за всички последващи промени по ал. 

1 в срок от 7(седем) дни, считано от момента на промяната. В случай, че Изпълнителят не уведоми 

Възложителя в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени. 

Чл.12. (1) Когато за частта от Услугите, която се изпълнява от подизпълнител/ ако е приложимо/, 

изпълнението може да бъде предадено отделно от изпълнението на останалите Услуги, 

подизпълнителят представя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отчет за изпълнението на съответната част от 

Услугите [за [съответния [период/етап] / съответната [дейност/задача], заедно с искане за плащане на 

тази част пряко на подизпълнителя. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ отчета и искането за плащане 

на подизпълнителя в срок до 15 (петнадесет) дни от получаването му, заедно със становище, от което 

да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими. 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема изпълнението на частта от Услугите, при съответно спазване на 

разпоредбите на Раздел VI (Предаване и приемане на изпълнението) от Договора, и заплаща 

възнаграждение за тази част на подизпълнителя в срок до 60 (шестдесет) дни от подписването на 
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приемо-предавателен протокол. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже да извърши плащането, 

когато искането за плащане е оспорено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, до момента на отстраняване на причината 

за отказа. 

 

ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл. 13. При подписването на този Договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

гаранция за изпълнение в размер на 3%  (три на сто) от Стойността на Договора без ДДС, а именно 

210,00 (двеста и десет) лева, която служи за обезпечаване на изпълнението на задълженията на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по Договора.  

Чл. 14. (1) В случай на изменение на Договора, извършено в съответствие с този Договор и 

приложимото право, включително когато изменението е свързано с [индексиране на Цената, ], 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предприеме необходимите действия за привеждане на Гаранцията за 

изпълнение в съответствие с изменените условия на Договора, в срок до 7 (седем) дни от подписването 

на допълнително споразумение за изменението. 

(2) Действията за привеждане на Гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените условия на 

Договора могат да включват, по избор на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

1. внасяне на допълнителна парична сума по банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при спазване на 

изискванията на чл. 15 от Договора; и/или; 

2. предоставяне на документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова банкова 

гаранция, при спазване на изискванията на чл. 16 от Договора; и/или 

3.  предоставяне на документ за изменение на първоначалната застраховка или нова застраховка, при 

спазване на изискванията на чл. 17 от Договора. 

Чл. 15. Когато като Гаранция за изпълнение се представя парична сума, сумата се внася по следната 

банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:  

ТБ: Интернешънъл Асет Банк АД 

Сметка: BG71IABG74741001032600 

BIC код на банката :  IABGBGSF 

Чл. 16. (1) Когато като гаранция за изпълнение се представя банкова гаранция, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на банкова гаранция, издадена в полза на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да отговаря на следните изисквания: 

1. да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция, която да съдържа задължение на банката - 

гарант да извърши плащане при първо писмено искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, деклариращ, че е налице 

неизпълнение на задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или друго основание за задържане на Гаранцията за 

изпълнение по този Договор; 

2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 30 (тридесет) дни след 

прекратяването на Договора, като при необходимост срокът на валидност на банковата гаранция се 

удължава или се издава нова. 

(2) Банковите разходи по откриването и поддържането на Гаранцията за изпълнение във формата на 

банкова гаранция, както и по усвояването на средства от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието 

на основание за това,са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл. 17. (1) Когато като Гаранция за изпълнение се представя застраховка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава 

на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на застрахователна полица, издадена в полза на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е посочен като трето ползващо се лице (бенефициер), 

която трябва да отговаря на следните изисквания: 

1. да обезпечава изпълнението на този Договор чрез покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 30 (тридесет) дни след 

прекратяването на Договора.  

(2) Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на 

застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахователно обезщетение в 

полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

Чл. 18. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава Гаранцията за изпълнение в срок до 30 (тридесет) дни 

след прекратяването/приключването на Договора в пълен размер, ако липсват основания за 

задържането от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на каквато и да е сума по нея. 

(2) Освобождаването на Гаранцията за изпълнение се извършва, както следва: 

1. когато е във формата на парична сума – чрез превеждане на сумата по банковата сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочена в чл. 11 от Договора;  

2. когато е във формата на банкова гаранция – чрез връщане на нейния оригинал на представител на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице; 
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3. когато е във формата на застраховка – чрез връщане на оригинала на застрахователната 

полица/застрахователния сертификат на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него 

лице /илиизпращане на писмено уведомление до застрахователя. 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава съответна част от Гаранцията за изпълнение след приключване и 

приемане по реда на чл. [30 и 31] от Договора на всеки отделен [период/етап]. В такъв случай, 

освобождаването се извършва за сума, пропорционална на частта от Стойността на Договора 

[период/етап].  

(4) Гаранцията или съответната част от нея не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса на 

изпълнение на Договора е възникнал спор между Страните относно неизпълнение на задълженията на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ той може да пристъпи към усвояване на гаранциите]. 

Чл. 19. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи съответна част и да се удовлетвори от Гаранцията за 

изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някое от неговите задължения по Договора, както и 

в случаите на лошо, частично и забавено изпълнение на което и да е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 

като усвои такава част от Гаранцията за изпълнение, която съответства на уговорената в Договора 

неустойка за съответния случай на неизпълнение.  

Чл. 20. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи Гаранцията за изпълнение в пълен размер, в 

следните случаи: 

1. ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не започне работа по изпълнение на Договора /изпълнение наконкретна 

заявка/в срок до 10 (десет) дни след Датата на подаване на заявката ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да  

развали Договора на това основание и да задържи пълният размер на гаранцията; 

2. при неизпълнение, представляващо неявяване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ повече от три пъти в посочените 

срокове в  техническото предложение  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали договора и да задържи 

пълният размер на гаранцията.;  

3. при прекратяване на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при обявяването му в несъстоятелност 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати договора и да задържи пълният размер на гаранцията. 

Чл. 21. В всеки случай на задържане на Гаранцията за изпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за задържането и неговото основание. Задържането на Гаранцията за изпълнение 

изцяло или частично не изчерпва правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да търси обезщетение в по-голям 

размер. 

Чл. 22. Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се е удовлетворил от Гаранцията за изпълнение и Договорът 

продължава да е в сила, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок до [[…] (словом)] дни да допълни 

Гаранцията за изпълнение, като внесе усвоената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума по сметката на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или предостави документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или 

нова банкова гаранция, съответно застраховка, така че във всеки момент от действието на Договора 

размерът на Гаранцията за изпълнение да бъде в съответствие с чл.13 от Договора. 

 

Общи условия относно Гаранцията за изпълнение и Гаранцията за авансово предоставени 

средства  

Чл. 24. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва за времето, през което средствата по Гаранцията за 

изпълнение са престояли при него законосъобразно. 

 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

Чл. 25. Изброяването на конкретни права и задължения на Страните в този раздел от Договора е 

неизчерпателно и не засяга действието на други клаузи от Договора или от приложимото право, 

предвиждащи права и/или задължения на която и да е от Страните. 

 

Общи права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Чл. 26. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:  

1. да получи възнаграждение в размера, сроковете и при условията по чл. [8 – 12] от договора; 

2. да иска и да получава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на 

задълженията по този Договор, както и всички необходими документи, информация и данни, пряко 

свързани или необходими за изпълнение на Договора; 

3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право, в 30‐дневен срок да отправи писмено предизвестие за развалянена 

договора, при неизпълнение на някое от задълженията от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Чл.27. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

1. да предостави/предоставя Услугите и да изпълнява задълженията си по този Договор в 

уговорените срокове и качествено, в съответствие с Договора и Приложенията; 
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2.  да информира своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички пречки, възникващи в хода на 

изпълнението на работа, да предложи начин за отстраняването им, като може да поиска от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ указания и/или съдействие за отстраняването им;  

3. да изпълнява всички законосъобразни указания и изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

4. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в чл. 46 от 

Договора;   

5. да не възлага работата или части от нея на подизпълнители, извън посочените в офертата на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ [освен в случаите и при условията, предвидени в ЗОП]] / [да възложи съответна 

част от Услугите на подизпълнителите, посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, и да контролира 

изпълнението на техните задължения (ако е приложимо)]; 
6. Изпълнителят се задължава да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата 

му подизпълнители в срок от 7 дни от сключване на настоящия Договор. В срок до 5(пет) дни от 

сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в 

офертата подизпълнител изпълнителят изпраща копие на договора или на допълнителното 

споразумение на възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 

ЗОП 

7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпрати сервизен специалист за отстраняване на появилите се 

повреди в медицинската техника и апаратура в срок от посочените в Техническото придложение 

часове след уведомяване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

8.  При подписване на настоящият договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави съответен 

документ, че служителят/ите, които са ангажирани пряко да извършват сервизната услуга притежават 

съответната професионална квалификация за извършване на услугата и са преминали обучения или 

квалификация за извършване на ремонт на медицинска апаратура по съответната обособена позиция. 

9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши ремонтната дейност на място в МБАЛ “Д‐р Стамен 

Илиев” АД гр.Монтана , в срока, съгласно техническото предложение, който започва да тече от деня, 

следващ приемането на заявката. Само в изключителни случаи, когато се налага апаратът да бъде 

пренесен в сервизната база на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, срокът се определя от сложността на необходимия 

ремонт. При доставка на резервни части срокът на ремонта се удължава със срока на доставката им. 

10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да вземе необходимите мерки за своевременно отстраняване на 

допуснати грешки и пропуски по отношение качеството на извършваните дейности, за 

коитоВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е отправил устна или писмена забележка. 

11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да издаде фактура –оригинал за извършената работа до края на 

календарния месец. 

12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури сервизна документация на обслужваната техникаи 

апаратура, ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯT не разполага с такава. 

13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава извършените ремонти и профилактики /един път годишно/на 

апаратите да се впишат от сервизния специалист в приложението на Паспорта на съответния апарат 

и/или да издаде сервизен протокол за направените профилактики. 

14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури необходимите резервни части, след констатиранена 

нуждата от такива и да представи ценова оферта, която се утвърждава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури консумативни резервни части /като 

крушки,акумулаторни блокове и други/ и подмяната им. 

16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури гаранционен срок от посочените в Техническото 

предложение месеца, след извършената ремонтна дейност, който важи само за ремонтирания възел и 

детайл, но не по‐малко от 3 месеца. 

17. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава незабавно да достави и монтира нов възел или детайл засвоя 

сметка, при възникване на дефект на такъв в рамките на гаранционния срок. 

18. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да дава указания за правилно използване на медицинската 

техника. 

19. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури специални измервателни инструменти и контролни 

съоръжения, необходими за проверка правилното функциониране на апарата. 

20. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не прехвърля правата и задълженията си, произтичащиот този 

договор, на трети лица. 

21. Извършването на всички дейности по сервизното обслужване се осъществява с транспорт на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ /включен в абонаментната цена  и/или часовата ставка/. 

22. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва ремонта на място в МБАЛ “Д‐р Стамен Илиев” АД 

гр.Монтана и само в изключителни случаи апаратът се пренася в сервизната база на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 

като за това се съставя протокол. В случаи, че се наложи отстраняване на повреда извън лечебното 

заведение, разходите за транспорт са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
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23. Гаранционният срок след извършен ремонт е описан в Техническото предложение за съответната 

обособена позиция и важи само за ремонтирания възел и детайл. Гаранционният срок на вложените 

резервни части не може да бъде по‐кратък от гаранционния срок даден от техния производител. 

 

Общи права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Чл. 28. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

1. да изисква и да получава Услугите в уговорените срокове, количество и качество; 

2. да контролира изпълнението на поетите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ задължения, в т.ч. да иска и да 

получава информация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ през целия Срок на Договора, или да извършва проверки, 

при необходимост и на мястото на изпълнение на Договора, но без с това да пречи на изпълнението; 

3. да изисква, при необходимост и по своя преценка, обосновка от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на 

изготвените от него [отчети/доклади/ разработки/материали] или съответна част от тях; 

4. да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ преработване или доработване на [всеки/всяка] от 

[отчетите/докладите/разработките/материалите], в съответствие с уговореното в чл. [32] от Договора; 

5. да не приеме някои от [отчетите/докладите/разработките/материалите], в съответствие с 

уговореното в чл. 31 от Договора; 

6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право, в 30‐дневен срок да отправи писмено предизвестие, заразваляне на 

договора при неизпълнение на някое от задълженията от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали настоящия договор едностранно и без предизвестие, при 

неявяване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ повече от три пъти в горепосочения срок на подадена заявка. 

8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали настоящия договор едностранно и без предизвестие, при 

забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, за отстраняване на повреда повече от 10 дни. 

9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали настоящия договор едностранно и без предизвестие, ако се 

установи повреда в апаратурата, настъпила в резултат от некачествено изпълнение на работата на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да възложи ремонта на трето лице, изцяло за сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, когато последният не е в състояние да изпълни точно задълженията си по 

осъществяване на ремонтна дейност, в посочените срокове, произтичащи от настоящия договор. 

11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право, ако по време на действие на договора, за конкретна медицинска 

апаратура отпадне необходимостта  от използването и в  работа на лечебното заведение, и/или бъде 

бракувана,  отношенията между страните да  бъдат уредени с анекс, който ще бъде неразделна част от 

настоящия договор, съобразно правилата на чл. 116 от ЗОП. 

12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да упълномощи свой служител, който да присъства при извършване 

на ремонт/профилактика на медицинската апаратура. 

Чл.29. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 

1. да приеме [изпълнението на Услугите за всеки отделен период/етап / всеки от 

отчетите/докладите/разработките/материалите / всяка дейност/етап/задача], когато отговаря на 

договореното, по реда и при условията на този Договор; 

2. да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Цената в размера, по реда и при условията, предвидени в този 

Договор; 

3. да предостави и осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до информацията, необходима за 

извършването на Услугите, предмет на Договора, при спазване на относимите изисквания или 

ограничения съгласно приложимото право; 

4. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в чл. [46] от 

Договора; 

5. да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на този Договор, включително 

и за отстраняване на възникнали пречки пред изпълнението на Договора, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

поиска това; 

6. да освободи представената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Гаранция за изпълнение, съгласно клаузите на чл. 

[18/23] от Договора; 

7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯT се задължава незабавно да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при констатиране на 

повреда в медицинската техника и апаратура, налагаща извършването на ремонт, да нареди незабавно 

преустановяване на работата с нея, както и да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в най‐кратък срок по 

телефон…………..........., факс……….............., или по е‐mail…………......................................................... 

8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯT се задължава да допуска до апаратурата само квалифициран персонал,който е 

обучен да работи с нея. При подписване на настоящият договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да изиска 

от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да  предостави съответен документ, че служителят/ите, които са ангажирани 

пряко да извършват сервизната услуга притежават съответната професионална квалификация за 
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извършване на услугата и са преминали обучения или квалификация за извършване на ремонт на 

медицинска апаратура по съответната обособена позиция или на  сходна със апаратите от съответната 

обособена позиция. 

9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯT се задължава да спазва инструкциите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за правилна 

експлоатация на медицинската техника и апаратура. 

10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯT се задължава да осигури нормални условия за работа на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като 

почистена медицинска техника, добро осветление, нормално ел. захранване, както и другиспецифични 

изисквания. 

 

ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО  

Чл. 30. Предаването на  изпълнението на Услугите за всяка отделена заявка се документира с 

протокол за приемане и предаване, който се подписва от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  в два оригинални екземпляра – по един за всяка от Страните („Приемо-

предавателен протокол“)].  

Чл. 31. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

1. да приеме изпълнението, когато отговаря на договореното; 

2. да поиска преработване и/или допълване на [отчетите/докладите/] в определен от него срок, като в 

такъв случай преработването и/или допълването се извършва в указан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок и е 

изцяло за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ / [когато бъдат установени несъответствия на изпълненото с 

уговореното или бъдат констатирани недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да откаже приемане на 

изпълнението до отстраняване на недостатъците, като даде подходящ срок за отстраняването им за 

сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ]; 

3. да откаже да приеме изпълнението [при съществени отклонения от договореното] / [в случай, че 

констатираните недостатъци са от такова естество, че [не могат да бъдат отстранени в рамките на 

[срока за изпълнение по Договора]/[резултатът от изпълнението става безполезен за 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ]]. 

 

САНКЦИИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл. 32. При просрочване изпълнението на задълженията по този Договор, неизправната Страна дължи 

на изправната неустойка в размер на 0,05% /нула цяло, нула пет на сто/ от Цената за съответната 

[дейност/задача] за всеки ден забава, но не повече от 1% (едно на сто) от Стойността на  съответната 

задача. 

Чл. 33.(1)При констатирано лошо или друго неточно или частично изпълнение на отделна 

[дейност/задача] или при отклонение от изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в [Техническата 

спецификация], ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни изцяло и 

качествено [съответната [дейност/задача], без да дължи допълнително възнаграждение за това. В 

случай, че и повторното изпълнение на услугата е некачествено, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да 

задържи гаранцията за изпълнение и да прекрати договора.  

(2). При повреда в апаратурата, настъпила в резултат от некачествено изпълнение на работата на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, последният дължи неустойка в размер на 50% /петдесет на сто/ от стойността на 

причинената вреда. 

Чл. 34. При разваляне на Договора поради виновно неизпълнение на някоя от Страните, виновната 

Страна дължи неустойка в размер на 0,5% (нула цяло и пет на сто) от Стойността на Договора. 

Чл. 35. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да удържи всяка дължима по този Договор неустойка чрез 

задържане на сума от Гаранцията за изпълнение, като уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за това.   

Чл. 36. Плащането на неустойките, уговорени в този Договор, не ограничава правото на изправната 

Страна да търси реално изпълнение и/или обезщетение за понесени вреди и пропуснати ползи в по-

голям размер, съгласно приложимото право. 

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 37. (1) Този Договор се прекратява: 

1. с изтичане на Срока на Договора / срока по чл.4 от Договора; 

2. с изпълнението на всички задължения на Страните по него;  

3. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство 

засегнатата страна е длъжна да уведоми другата страна в срок до 7 (седем)  дни от настъпване на 

невъзможността и да представи доказателства;  

4. при прекратяване на юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство, по смисъла на 

законодателството на държавата, в която съответното лице е установено; 

5. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСЛ. 

(2) Договорът може да бъде прекратен 
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1. по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма; 

2. когато за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация – по 

искане на всяка от Страните. 

3. С едностранно едномесечно писмено предизвестие до отстрещната страна. 

Чл. 38.(1) Всяка от Страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на съществено 

задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците съгласно чл. 87 и сл. от 

Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено предупреждение от изправната 

Страна до неизправната и определяне на подходящ срок за изпълнение. Разваляне на Договора не се 

допуска, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на 

изправната Страна. 

(2) За целите на този Договор, Страните ще считат за виновно неизпълнение на съществено 

задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всеки от следните случаи:  

1. При неявяване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ повече от три пъти в горепосочения срок на подадена заявка; 

2. При забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, за отстраняване на повреда повече от 10 дни; 

3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал съществено отклонение от [Условията за изпълнение на поръчката / 

Техническата спецификация и Техническото предложение]. 

4. При отказ /писмен или мълчалив/ за изпълнение на договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали Договора само с писмено уведомление до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и 

без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ то е станало 

безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни непременно в уговореното време. 

Чл. 39. Договорът може да бъде прекратен при спиране от експлоатация на апаратура посочена в 

Ценовото предложение на участника. 

Чл. 40. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл. 118, ал.1 от ЗОП, без да дължи 

обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на Договора вреди, освен ако 

прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП.В последния случай, размерът на 

обезщетението се определя в протокол или споразумение, подписано от Страните, а при непостигане 

на съгласие – по реда на клаузата за разрешаване на спорове по този Договор. 

Чл. 41. Във всички случаи на прекратяване на Договора, освен при прекратяване на юридическо лице 

– Страна по Договора без правоприемство: 

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставят констативен протокол за извършената към 

момента на прекратяване работа и размера на евентуално дължимите плащания; и 

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

а) да преустанови предоставянето на Услугите, с изключение на такива дейности, каквито може да 

бъдат необходими и поискани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;  

б) да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички отчети, изготвени от него в изпълнение на Договора до 

датата на прекратяването; и 

в) да върне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи и материали, които са собственост на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са били предоставени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с предмета на Договора. 

Чл. 42. При предсрочно прекратяване на Договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ реално изпълнените и приети по установения ред Услуги.  

 

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

Дефинирани понятия и тълкуване  

Чл. 43. (1) Освен ако са дефинирани изрично по друг начин в този Договор, използваните в него 

понятия имат значението, дадено им в ЗОП, съответно в легалните дефиниции в Допълнителните 

разпоредби на ЗОП или, ако няма такива за някои понятия – според значението, което им се придава в 

основните разпоредби на ЗОП. 

(2) При противоречие между различни разпоредби или условия, съдържащи се в Договора и 

Приложенията, се прилагат следните правила: 

1. специалните разпоредби имат предимство пред общите разпоредби; 

2. разпоредбите на Приложенията имат предимство пред разпоредбите на Договора 

Спазване на приложими норми  

Чл. 44. При изпълнението на Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ [и неговите подизпълнители] е длъжен [са 

длъжни] да спазва[т] всички приложими нормативни актове, разпоредби, стандарти и други 

изисквания, свързани с предмета на Договора, и в частност,   всички приложими правила и 

изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими 

колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово 

право, съгласно Приложение № 10 към чл. 115 от ЗОП. 

Конфиденциалност  
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Чл. 45. (1) Всяка от Страните по този Договор се задължава да пази в поверителност и да не разкрива 

или разпространява информация за другата Страна, станала ѝ известна при или по повод 

изпълнението на Договора („Конфиденциална информация“). Конфиденциална информация 

включва, без да се ограничава до: обстоятелства, свързани с търговската дейност, техническите 

процеси, проекти или финанси на Страните, както и ноу-хау, изобретения, полезни модели или други 

права от подобен характер, свързани с изпълнението на Договора. [Не се смята за конфиденциална 

информацията, касаеща наименованието на изпълнения проект, стойността и предмета на този 

Договор, с оглед бъдещо позоваване на придобит професионален опит от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.] 

 (2) С изключение на случаите, посочени в ал.3 на този член, Конфиденциална информация може да 

бъде разкривана само след предварително писмено одобрение от другата Страна, като това съгласие 

не може да бъде отказано безпричинно. 

(3) Не се счита за нарушение на задълженията за неразкриване на Конфиденциална информация, 

когато: 

1. информацията е станала или става публично достъпна, без нарушаване на този Договор от която и 

да е от Страните; 

2. информацията се изисква по силата на закон, приложим спрямо която и да е от Страните; или 

3. предоставянето на информацията се изисква от регулаторен или друг компетентен орган и 

съответната Страна е длъжна да изпълни такова изискване; 

В случаите по точки 2 или 3 Страната, която следва да предостави информацията, уведомява 

незабавно другата Страна по Договора. 

(4) Задълженията по тази клауза се отнасят до [ИЗПЪЛНИТЕЛЯ/съответната Страна], всички 

[негови/нейни] поделения, контролирани от [него/нея] фирми и организации, всички [негови/нейни] 

служители и наети от [него/нея] физически или юридически лица, като 

[ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ/съответната Страна] отговаря за изпълнението на тези задължения от страна на 

такива лица.  

Задълженията, свързани с неразкриване на Конфиденциалната информация остават в сила и след 

прекратяване на Договора на каквото и да е основание.  

Публични изявления 

Чл. 46. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да дава публични изявления и съобщения, да разкрива или 

разгласява каквато и да е информация, която е получил във връзка с извършване на Услугите, предмет 

на този Договор, независимо дали е въз основа на данни и материали на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на 

резултати от работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без предварителното писмено съгласие на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, което съгласие няма да бъде безпричинно отказано или забавено. 

Авторски права 

Чл. 47. (1) Страните се съгласяват, на основание чл. 42, ал. 1 от Закона за авторското право и сродните 

му права, че авторските права върху всички документи и материали, и всякакви други елементи или 

компоненти, създадени в резултат на или във връзка с изпълнението на Договора, принадлежат изцяло 

на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в същия обем, в който биха принадлежали на автора. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

декларира и гарантира, че трети лица не притежават права върху изготвените документи и други 

резултати от изпълнението на Договора, които могат да бъдат обект на авторско право.  

(2) В случай че бъде установено с влязло в сила съдебно решение или в случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

и/или ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ установят, че с изготвянето, въвеждането и използването на документи или 

други материали, съставени при изпълнението на този Договор, е нарушено авторско право на трето 

лице, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да направи възможно за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ използването им: 

1. чрез промяна на съответния документ или материал; или 

2. чрез замяната на елемент от него със защитени авторски права с друг елемент със същата функция, 

който не нарушава авторските права на трети лица; или 

3. като получи за своя сметка разрешение за ползване на продукта от третото лице, чиито права са 

нарушени. 

(3)ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претенциите за нарушени авторски права от 

страна на трети лица в срок до […] (словом)] дни от узнаването им. В случай, че трети лица предявят 

основателни претенции, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълната отговорност и понася всички щети, 

произтичащи от това. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ привлича ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в евентуален спор за нарушено 

авторско право във връзка с изпълнението по Договора. 

(4)ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ обезщетение за претърпените вреди и 

пропуснатите ползи вследствие на окончателно признато нарушение на авторски права на трети лица. 

Прехвърляне на права и задължения 
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Чл. 48. Никоя от Страните няма право да прехвърля никое от правата и задълженията, произтичащи от 

този Договор, без съгласието на другата Страна.Паричните вземания по Договора [и по договорите за 

подизпълнение] могат да бъдат прехвърляни или залагани съгласно приложимото право. 

Изменения 

Чл. 49. Този Договор може да бъде изменян само с допълнителни споразумения, изготвени в писмена 

форма и подписани от двете Страни, в съответствие с изискванията и ограниченията на ЗОП. 

Непреодолима сила 

Чл. 50. (1) Никоя от Страните по този Договор не отговаря за неизпълнение, причинено от 

непреодолима сила. За целите на този Договор, „непреодолима сила“ има значението на това понятие 

по смисъла на чл.306, ал.2 от Търговския закон. 

(2) Не може да се позовава на непреодолима сила Страна, която е била в забава към момента на 

настъпване на обстоятелството, съставляващо непреодолима сила. 

(3) Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, е длъжна да 

предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените 

вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок до 3 работни дни от настъпването 

на непреодолимата сила, като посочи в какво се състои непреодолимата сила и възможните последици 

от нея за изпълнението на Договора. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това 

вреди. 

(4) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с тях насрещни 

задължения се спира.] 

Нищожност на отделни клаузи 

Чл. 51. В случай, че някоя от клаузите на този Договор е недействителна или неприложима, това не 

засяга останалите клаузи. Недействителната или неприложима клауза се заместват от повелителна 

правна норма, ако има такава.  

Уведомления 

Чл. 52. (1) Всички уведомления между Страните във връзка с този Договор се извършват в писмена 

форма и могат да се предават лично или чрез препоръчано писмо, по куриер, по факс, електронна 

поща. 

(2) За целите на този Договор данните и лицата за контакт на Страните са, както следва: 

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

Адрес за кореспонденция: гр. Монтана 3400 

МБАЛ „Д-р Ст.Илиев” - АД                                  

ул.„Сирма войвода" № 4  

ТБ: Интернешънъл Асет Банк АД 

Сметка: BG71IABG74741001032600 

BIC код на банката :  IABGBGSF 

http://mbalmontana.com     

E-mail: mbalmont@net-surf.net 

Лице за контакт: ……………………….. 

За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:  

Адрес за кореспонденция: …………………. 

Тел.: …………………………………………. 

Факс: ………………………………………… 

e-mail: ……………………………………….. 

Лице за контакт: …………………………………………. 

(3) За дата на уведомлението се счита: 

1. датата на предаването – при лично предаване на уведомлението; 

2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата; 

3.  датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка – при изпращане по куриер; 

3. датата на приемането – при изпращане по факс; 

4. датата на получаване – при изпращане по електронна поща.  

(4) Всяка кореспонденция между Страните ще се счита за валидна, ако е изпратена на посочените по-

горе адреси (в т.ч. електронни), чрез посочените по-горе средства за комуникация и на посочените 

лица за контакт. При промяна на посочените адреси, телефони и други данни за контакт, съответната 

Страна е длъжна да уведоми другата в писмен вид в срок до 7 (седем) дни от настъпване на промяната. 

При неизпълнение на това задължение всяко уведомление ще се счита за валидно връчено, ако е 

изпратено на посочените по-горе адреси, чрез описаните средства за комуникация и на посочените 

лица за контакт. 
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(5) При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието, правноорганизационната 

форма, седалището, адреса на управление, предмета на дейност, срока на съществуване, органите на 

управление и представителство на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият се задължава да уведоми 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяната в срок до7 (седем)] дни от вписването ѝ в съответния регистър. 

Език 

Чл. 54. (1) Този Договор се сключва на български език.  

(2) Приложимият език е задължителен за използване при съставяне на всякакви документи, свързани с 

изпълнението на Договора, в т.ч. уведомления, протоколи, отчети и др., както и при провеждането на 

работни срещи. Всички разходи за превод, ако бъдат необходими за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ [или негови 

представители или служители], са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

Приложимо право 

Чл. 55. Този Договор, в т.ч. Приложенията към него, както и всички произтичащи или свързани с него 

споразумения, и всички свързани с тях права и задължения, ще бъдат подчинени на и ще се тълкуват 

съгласно българското право. 

Разрешаване на спорове 

Чл. 56. Страните се уговорят да разрешават възникналите разногласия относно тълкуването, 

изпълнението и прекратяването на договора посредством споразумение. Ако по пътя на преговорите 

не може да се постигне съгласие, всички спорове ще се решават от компетентния съд, определен по 

правилата на българското законодателство, като на основание чл.117 от ГПК страните се 

споразумяват, че при възникнал имуществен спор между тях компетентен да разгледа спора като 

първа инстанция ще бъде Районен съд гр. Монтана или Окръжен съд гр. Монтана. 

Екземпляри 

Чл. 57. Този Договор се състои от 11 /единадесет/  страници и е изготвен и подписан в 2 /два броя/ 
еднообразни екземпляра – за Възложителя и за Изпълнителя. 

Приложения: 

Чл. 58. Към този Договор се прилагат и са неразделна част от него следните приложения: 

Приложение № 1 – Техническа спецификация; 

Приложение № 2 – Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

Приложение № 3 – Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

Приложение № 4 – Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на 

ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението; 

Приложение № 5 – Гаранция за изпълнение; 

Приложение № 6 – Документи удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от 

процедурата – съгласно чл.112, ал.1, т.2 от ЗОП. 

 

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:           ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

……………П………...                                                           /………П…………./ 

Изпълнителен директор на        

МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД 

……………П…….. 

Главен счетоводител 

МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД 
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Приложение №1 

 

 

Техническа спецификация 

 

 
 

Обособена позиция  №4 – Рентгенова апаратура 

 

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

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

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

4. Мобилна рентгенова уретба за графии – Арман 9Л5    – 1 бр.   

5. Мобилна рентгенова уретба за графии  - TXL-Plus 4     – 1 бр. 

6. Мобилна рентгенова уретба за скопии тип С-рамо – Philips BV Pulsera  – 1 бр. 

7. Мобилна дигитална рентгенова система за скопии тип С-рамо „Cios Select -1бр./от 23.08.20/ 

8. Автоматична проявителна машина – CP-1000      – 1 бр. 
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ДОГОВОР № 4 ЗА  ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

АБОНАМЕНТНО СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА 

УНП 00468-2020-0002 

 

Днес, 23.06. 2020г. , в гр.Монтана, 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: 202223146 
с адрес: гр. София 1403, район Триадица, ж.к. Стрелбище, бл. 35А, вх. Б, тел.: 359898654090, факс: 

028669627, office@miservice.bg ,  

представлявано от Борис Маринов Маринов,  

наричано   по-долу за краткост  „ИЗПЪЛНИТЕЛ” , 

 (ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните“, а всеки от тях поотделно 

„Страна“); 

на основание чл.112 от Закона за обществените поръчки и Решение № Р-11 / 26.05.2020г. на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществена поръчка с предмет: „Абонаментно 

сервизно обслужване на медицинска апаратура“ на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД гр. Монтана” 

 се сключи този договор („Договора/Договорът“) за следното: 

 

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извършва, срещу възнаграждение и 

при условията на този Договор, следните услуги: абонаментно сервизно обслужване на медицинска 

техника и апаратура и/или сервизно обслужване при заявка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ както следва: 

1.1. Абонаментно сервизно обслужване на медицинска техника и апаратура включващо 

текущи и/ или основни ремонти, ревизии, профилактични прегледи /не по‐малко от един път 

годишно/, описани в ценовото предложение, представляващо неразделна част от този договор, в 

съответствие с инструкциите за експлоатация на производителя; 

1.2. Сервизно обслужване при заявка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ включва извършване на 

ремонт/профилактика на медицинска техника и апаратура при заявка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по цена 

дадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,описани в ценовото предложение, представляващо неразделна част от този 

договор. Цената включва всички разходи по извършване на услугата в МБАЛ – Монтана труд, 

транспорт,командировъчни. 

наричани за краткост „Услугите“.  

Чл. 2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълнява Услугите в съответствие с Техническата 

спецификация, Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и Ценовото предложение на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, и чрез лицата, посочени в Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, 

съставляващи съответно Приложения № [1, 2, 3 и 4] към този Договор („Приложенията“) и 

представляващи неразделна част от него. 

Чл. [3]. В срок до 7(седем) дни от датата на сключване на Договора, но  най-късно преди започване на 

неговото изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за името, данните за контакт и 

представителите на подизпълнителите, посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всякакви промени в предоставената информация в хода на 

изпълнението на Договора в срок до 7(седем) дни от настъпване на съответното обстоятелство. 
 

СРОК  НА ДОГОВОРА. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл. 4. Настоящият договор е със срок от 12 месеца 

Чл. 5.Договорът влиза в сила от 23.06. 2020г.  и е валиден до 23.06. 2021г. 

Чл. 6. В случай, че към датата на изтичане на срока на договора е открита нова процедура завъзлагане 

на обществена поръчка със същия предмет, която не е приключила, договорът запазва действието си 

при същите условия до приключването й и сключването на нов договор 

Чл. 7. Мястото на изпълнение на Договора е МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД гр.Монтана, ул.”Сирма 

войвода” №4. 
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ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ.  

Чл. 8.(1)За добросъвестно и професионално изпълнение на предмета на договора по чл.1 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплаща цена съобразно класираната оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в 

размер посочен в ценовото предложение неразделна част от настоящия договор. Цената е определена 

при условията на извършване на услугата с включени всички разходи и ДДС и се заплаща на месечни 

абонаментни вноски.Стойността на целия договор се определя от годишната абонаментна цена. 

(2) В Цената по ал. 1 са включени всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на Услугите, 

[включително и разходите за персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на 

ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението [и за неговите подизпълнители], като 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащането на каквито и да е други разноски, направени от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(3) Цената, посочена в ал. 1, е фиксирана/крайна /Единичните цени за отделните дейности по апарати/, 

свързани с изпълнението на сервизирането на медицинската апаратура, посочени в Ценовото 

предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са фиксирани/крайни на изпълнение на Договора и не подлежи [не 

подлежат] на промяна [освен в случаите, изрично уговорени в този Договор и в съответствие с 

разпоредбите на ЗОП].   

Чл. 9. След изпълнение на задълженията по договора от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ му 

изплаща отсрочено, в срок до 60 календарни дни след представяне на фактура, месечните суми по 

банков път с превод. 

Чл. 10. (1) Всяко плащане по този Договор се извършва въз основа на следните документи: 

1. отчет за предоставените Услуги за [съответния [период/етап] / съответната [дейност/задача], 

представен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

2. приемо-предавателен протокол за приемане на Услугите за [съответния [период/етап] / съответната 

[дейност/задача], подписан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ [след получаване на отчета по т. 

1], при съответно спазване на разпоредбите на Раздел VI (Предаване и приемане на изпълнението) от 

Договора; и 

3. фактура за дължимата [сума/част от Цената] за [съответния [период/етап] / съответната 

[дейност/задача], издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представена на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща в отделна фактура предварително утвърдени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

вложените резервни части при техническото обслужване на медицинската техника и апаратура извън 

посочените суми в т.8.1.1 и 8.1.2. Заплащането на вложените резерви части се извършва отложено в  

срок от 60 /шестдесет/ дни, считано от представяне на фактурата и приемно-предавателен протокол  за 

вложена част.  

5. При нужда от извършване на конкретен ремонт с влагане на резервна част ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е 

длъжен да предостави подробна оферта с точно описание и параметри на необходимите резервни 

части и да я предложи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Необходимите ремонтни дейности се извършват след 

одобрение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на предложената оферта. Резервните части се доставят от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, след одобрение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. От своя страна, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва 

правото да закупи необходимата резервна част от друго място, ако условията са по ‐ изгодни от 

предложените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

Чл. 11. (1) Всички плащания по този Договор се извършват в лева чрез банков превод по следната 

банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:  

Банка: […………………………….] 

BIC: […………………………….] 

IBAN: […………………………….]. 

(2) Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено Възложителя за всички последващи промени по ал. 

1 в срок от 7(седем) дни, считано от момента на промяната. В случай, че Изпълнителят не уведоми 

Възложителя в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени. 

Чл.12. (1) Когато за частта от Услугите, която се изпълнява от подизпълнител/ ако е приложимо/, 

изпълнението може да бъде предадено отделно от изпълнението на останалите Услуги, 

подизпълнителят представя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отчет за изпълнението на съответната част от 

Услугите [за [съответния [период/етап] / съответната [дейност/задача], заедно с искане за плащане на 

тази част пряко на подизпълнителя. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ отчета и искането за плащане 

на подизпълнителя в срок до 15 (петнадесет) дни от получаването му, заедно със становище, от което 

да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими. 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема изпълнението на частта от Услугите, при съответно спазване на 

разпоредбите на Раздел VI (Предаване и приемане на изпълнението) от Договора, и заплаща 

възнаграждение за тази част на подизпълнителя в срок до 60 (шестдесет) дни от подписването на 
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приемо-предавателен протокол. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже да извърши плащането, 

когато искането за плащане е оспорено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, до момента на отстраняване на причината 

за отказа. 

 

ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл. 13. При подписването на този Договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

гаранция за изпълнение в размер на 3%  (три на сто) от Стойността на Договора без ДДС, а именно 

291,60 (двеста деветдесет и един 0,60) лева, която служи за обезпечаване на изпълнението на 

задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по Договора.  

Чл. 14. (1) В случай на изменение на Договора, извършено в съответствие с този Договор и 

приложимото право, включително когато изменението е свързано с [индексиране на Цената, ], 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предприеме необходимите действия за привеждане на Гаранцията за 

изпълнение в съответствие с изменените условия на Договора, в срок до 7 (седем) дни от подписването 

на допълнително споразумение за изменението. 

(2) Действията за привеждане на Гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените условия на 

Договора могат да включват, по избор на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

1. внасяне на допълнителна парична сума по банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при спазване на 

изискванията на чл. 15 от Договора; и/или; 

2. предоставяне на документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова банкова 

гаранция, при спазване на изискванията на чл. 16 от Договора; и/или 

3.  предоставяне на документ за изменение на първоначалната застраховка или нова застраховка, при 

спазване на изискванията на чл. 17 от Договора. 

Чл. 15. Когато като Гаранция за изпълнение се представя парична сума, сумата се внася по следната 

банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:  

ТБ: Интернешънъл Асет Банк АД 

Сметка: BG71IABG74741001032600 

BIC код на банката :  IABGBGSF 

Чл. 16. (1) Когато като гаранция за изпълнение се представя банкова гаранция, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на банкова гаранция, издадена в полза на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да отговаря на следните изисквания: 

1. да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция, която да съдържа задължение на банката - 

гарант да извърши плащане при първо писмено искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, деклариращ, че е налице 

неизпълнение на задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или друго основание за задържане на Гаранцията за 

изпълнение по този Договор; 

2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 30 (тридесет) дни след 

прекратяването на Договора, като при необходимост срокът на валидност на банковата гаранция се 

удължава или се издава нова. 

(2) Банковите разходи по откриването и поддържането на Гаранцията за изпълнение във формата на 

банкова гаранция, както и по усвояването на средства от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието 

на основание за това,са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл. 17. (1) Когато като Гаранция за изпълнение се представя застраховка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава 

на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на застрахователна полица, издадена в полза на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е посочен като трето ползващо се лице (бенефициер), 

която трябва да отговаря на следните изисквания: 

1. да обезпечава изпълнението на този Договор чрез покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 30 (тридесет) дни след 

прекратяването на Договора.  

(2) Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на 

застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахователно обезщетение в 

полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

Чл. 18. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава Гаранцията за изпълнение в срок до 30 (тридесет) дни 

след прекратяването/приключването на Договора в пълен размер, ако липсват основания за 

задържането от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на каквато и да е сума по нея. 

(2) Освобождаването на Гаранцията за изпълнение се извършва, както следва: 

1. когато е във формата на парична сума – чрез превеждане на сумата по банковата сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочена в чл. 11 от Договора;  

2. когато е във формата на банкова гаранция – чрез връщане на нейния оригинал на представител на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице; 
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3. когато е във формата на застраховка – чрез връщане на оригинала на застрахователната 

полица/застрахователния сертификат на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него 

лице /илиизпращане на писмено уведомление до застрахователя. 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава съответна част от Гаранцията за изпълнение след приключване и 

приемане по реда на чл. [30 и 31] от Договора на всеки отделен [период/етап]. В такъв случай, 

освобождаването се извършва за сума, пропорционална на частта от Стойността на Договора 

[период/етап].  

(4) Гаранцията или съответната част от нея не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса на 

изпълнение на Договора е възникнал спор между Страните относно неизпълнение на задълженията на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ той може да пристъпи към усвояване на гаранциите]. 

Чл. 19. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи съответна част и да се удовлетвори от Гаранцията за 

изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някое от неговите задължения по Договора, както и 

в случаите на лошо, частично и забавено изпълнение на което и да е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 

като усвои такава част от Гаранцията за изпълнение, която съответства на уговорената в Договора 

неустойка за съответния случай на неизпълнение.  

Чл. 20. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи Гаранцията за изпълнение в пълен размер, в 

следните случаи: 

1. ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не започне работа по изпълнение на Договора /изпълнение наконкретна 

заявка/в срок до 10 (десет) дни след Датата на подаване на заявката ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да  

развали Договора на това основание и да задържи пълният размер на гаранцията; 

2. при неизпълнение, представляващо неявяване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ повече от три пъти в посочените 

срокове в  техническото предложение  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали договора и да задържи 

пълният размер на гаранцията.;  

3. при прекратяване на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при обявяването му в несъстоятелност 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати договора и да задържи пълният размер на гаранцията. 

Чл. 21. В всеки случай на задържане на Гаранцията за изпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за задържането и неговото основание. Задържането на Гаранцията за изпълнение 

изцяло или частично не изчерпва правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да търси обезщетение в по-голям 

размер. 

Чл. 22. Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се е удовлетворил от Гаранцията за изпълнение и Договорът 

продължава да е в сила, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок до [[…] (словом)] дни да допълни 

Гаранцията за изпълнение, като внесе усвоената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума по сметката на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или предостави документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или 

нова банкова гаранция, съответно застраховка, така че във всеки момент от действието на Договора 

размерът на Гаранцията за изпълнение да бъде в съответствие с чл.13 от Договора. 

 

Общи условия относно Гаранцията за изпълнение и Гаранцията за авансово предоставени 

средства  

Чл. 24. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва за времето, през което средствата по Гаранцията за 

изпълнение са престояли при него законосъобразно. 

 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

Чл. 25. Изброяването на конкретни права и задължения на Страните в този раздел от Договора е 

неизчерпателно и не засяга действието на други клаузи от Договора или от приложимото право, 

предвиждащи права и/или задължения на която и да е от Страните. 

 

Общи права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Чл. 26. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:  

1. да получи възнаграждение в размера, сроковете и при условията по чл. [8 – 12] от договора; 

2. да иска и да получава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на 

задълженията по този Договор, както и всички необходими документи, информация и данни, пряко 

свързани или необходими за изпълнение на Договора; 

3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право, в 30‐дневен срок да отправи писмено предизвестие за развалянена 

договора, при неизпълнение на някое от задълженията от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Чл.27. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

1. да предостави/предоставя Услугите и да изпълнява задълженията си по този Договор в 

уговорените срокове и качествено, в съответствие с Договора и Приложенията; 
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2.  да информира своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички пречки, възникващи в хода на 

изпълнението на работа, да предложи начин за отстраняването им, като може да поиска от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ указания и/или съдействие за отстраняването им;  

3. да изпълнява всички законосъобразни указания и изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

4. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в чл. 46 от 

Договора;   

5. да не възлага работата или части от нея на подизпълнители, извън посочените в офертата на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ [освен в случаите и при условията, предвидени в ЗОП]] / [да възложи съответна 

част от Услугите на подизпълнителите, посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, и да контролира 

изпълнението на техните задължения (ако е приложимо)]; 
6. Изпълнителят се задължава да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата 

му подизпълнители в срок от 7 дни от сключване на настоящия Договор. В срок до 5(пет) дни от 

сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в 

офертата подизпълнител изпълнителят изпраща копие на договора или на допълнителното 

споразумение на възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 

ЗОП 

7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпрати сервизен специалист за отстраняване на появилите се 

повреди в медицинската техника и апаратура в срок от посочените в Техническото придложение 

часове след уведомяване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

8.  При подписване на настоящият договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави съответен 

документ, че служителят/ите, които са ангажирани пряко да извършват сервизната услуга притежават 

съответната професионална квалификация за извършване на услугата и са преминали обучения или 

квалификация за извършване на ремонт на медицинска апаратура по съответната обособена позиция. 

9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши ремонтната дейност на място в МБАЛ “Д‐р Стамен 

Илиев” АД гр.Монтана , в срока, съгласно техническото предложение, който започва да тече от деня, 

следващ приемането на заявката. Само в изключителни случаи, когато се налага апаратът да бъде 

пренесен в сервизната база на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, срокът се определя от сложността на необходимия 

ремонт. При доставка на резервни части срокът на ремонта се удължава със срока на доставката им. 

10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да вземе необходимите мерки за своевременно отстраняване на 

допуснати грешки и пропуски по отношение качеството на извършваните дейности, за 

коитоВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е отправил устна или писмена забележка. 

11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да издаде фактура –оригинал за извършената работа до края на 

календарния месец. 

12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури сервизна документация на обслужваната техникаи 

апаратура, ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯT не разполага с такава. 

13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава извършените ремонти и профилактики /един път годишно/на 

апаратите да се впишат от сервизния специалист в приложението на Паспорта на съответния апарат 

и/или да издаде сервизен протокол за направените профилактики. 

14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури необходимите резервни части, след констатиранена 

нуждата от такива и да представи ценова оферта, която се утвърждава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури консумативни резервни части /като 

крушки,акумулаторни блокове и други/ и подмяната им. 

16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури гаранционен срок от посочените в Техническото 

предложение месеца, след извършената ремонтна дейност, който важи само за ремонтирания възел и 

детайл, но не по‐малко от 3 месеца. 

17. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава незабавно да достави и монтира нов възел или детайл засвоя 

сметка, при възникване на дефект на такъв в рамките на гаранционния срок. 

18. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да дава указания за правилно използване на медицинската 

техника. 

19. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури специални измервателни инструменти и контролни 

съоръжения, необходими за проверка правилното функциониране на апарата. 

20. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не прехвърля правата и задълженията си, произтичащиот този 

договор, на трети лица. 

21. Извършването на всички дейности по сервизното обслужване се осъществява с транспорт на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ /включен в абонаментната цена  и/или часовата ставка/. 

22. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва ремонта на място в МБАЛ “Д‐р Стамен Илиев” АД 

гр.Монтана и само в изключителни случаи апаратът се пренася в сервизната база на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 

като за това се съставя протокол. В случаи, че се наложи отстраняване на повреда извън лечебното 

заведение, разходите за транспорт са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
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23. Гаранционният срок след извършен ремонт е описан в Техническото предложение за съответната 

обособена позиция и важи само за ремонтирания възел и детайл. Гаранционният срок на вложените 

резервни части не може да бъде по‐кратък от гаранционния срок даден от техния производител. 

 

Общи права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Чл. 28. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

1. да изисква и да получава Услугите в уговорените срокове, количество и качество; 

2. да контролира изпълнението на поетите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ задължения, в т.ч. да иска и да 

получава информация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ през целия Срок на Договора, или да извършва проверки, 

при необходимост и на мястото на изпълнение на Договора, но без с това да пречи на изпълнението; 

3. да изисква, при необходимост и по своя преценка, обосновка от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на 

изготвените от него [отчети/доклади/ разработки/материали] или съответна част от тях; 

4. да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ преработване или доработване на [всеки/всяка] от 

[отчетите/докладите/разработките/материалите], в съответствие с уговореното в чл. [32] от Договора; 

5. да не приеме някои от [отчетите/докладите/разработките/материалите], в съответствие с 

уговореното в чл. 31 от Договора; 

6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право, в 30‐дневен срок да отправи писмено предизвестие, заразваляне на 

договора при неизпълнение на някое от задълженията от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали настоящия договор едностранно и без предизвестие, при 

неявяване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ повече от три пъти в горепосочения срок на подадена заявка. 

8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали настоящия договор едностранно и без предизвестие, при 

забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, за отстраняване на повреда повече от 10 дни. 

9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали настоящия договор едностранно и без предизвестие, ако се 

установи повреда в апаратурата, настъпила в резултат от некачествено изпълнение на работата на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да възложи ремонта на трето лице, изцяло за сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, когато последният не е в състояние да изпълни точно задълженията си по 

осъществяване на ремонтна дейност, в посочените срокове, произтичащи от настоящия договор. 

11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право, ако по време на действие на договора, за конкретна медицинска 

апаратура отпадне необходимостта  от използването и в  работа на лечебното заведение, и/или бъде 

бракувана,  отношенията между страните да  бъдат уредени с анекс, който ще бъде неразделна част от 

настоящия договор, съобразно правилата на чл. 116 от ЗОП. 

12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да упълномощи свой служител, който да присъства при извършване 

на ремонт/профилактика на медицинската апаратура. 

Чл.29. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 

1. да приеме [изпълнението на Услугите за всеки отделен период/етап / всеки от 

отчетите/докладите/разработките/материалите / всяка дейност/етап/задача], когато отговаря на 

договореното, по реда и при условията на този Договор; 

2. да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Цената в размера, по реда и при условията, предвидени в този 

Договор; 

3. да предостави и осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до информацията, необходима за 

извършването на Услугите, предмет на Договора, при спазване на относимите изисквания или 

ограничения съгласно приложимото право; 

4. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в чл. [46] от 

Договора; 

5. да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на този Договор, включително 

и за отстраняване на възникнали пречки пред изпълнението на Договора, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

поиска това; 

6. да освободи представената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Гаранция за изпълнение, съгласно клаузите на чл. 

[18/23] от Договора; 

7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯT се задължава незабавно да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при констатиране на 

повреда в медицинската техника и апаратура, налагаща извършването на ремонт, да нареди незабавно 

преустановяване на работата с нея, както и да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в най‐кратък срок по 

телефон…………..........., факс……….............., или по е‐mail…………......................................................... 

8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯT се задължава да допуска до апаратурата само квалифициран персонал,който е 

обучен да работи с нея. При подписване на настоящият договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да изиска 

от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да  предостави съответен документ, че служителят/ите, които са ангажирани 

пряко да извършват сервизната услуга притежават съответната професионална квалификация за 
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извършване на услугата и са преминали обучения или квалификация за извършване на ремонт на 

медицинска апаратура по съответната обособена позиция или на  сходна със апаратите от съответната 

обособена позиция. 

9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯT се задължава да спазва инструкциите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за правилна 

експлоатация на медицинската техника и апаратура. 

10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯT се задължава да осигури нормални условия за работа на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като 

почистена медицинска техника, добро осветление, нормално ел. захранване, както и другиспецифични 

изисквания. 

 

ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО  

Чл. 30. Предаването на  изпълнението на Услугите за всяка отделена заявка се документира с 

протокол за приемане и предаване, който се подписва от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  в два оригинални екземпляра – по един за всяка от Страните („Приемо-

предавателен протокол“)].  

Чл. 31. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

1. да приеме изпълнението, когато отговаря на договореното; 

2. да поиска преработване и/или допълване на [отчетите/докладите/] в определен от него срок, като в 

такъв случай преработването и/или допълването се извършва в указан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок и е 

изцяло за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ / [когато бъдат установени несъответствия на изпълненото с 

уговореното или бъдат констатирани недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да откаже приемане на 

изпълнението до отстраняване на недостатъците, като даде подходящ срок за отстраняването им за 

сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ]; 

3. да откаже да приеме изпълнението [при съществени отклонения от договореното] / [в случай, че 

констатираните недостатъци са от такова естество, че [не могат да бъдат отстранени в рамките на 

[срока за изпълнение по Договора]/[резултатът от изпълнението става безполезен за 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ]]. 

 

САНКЦИИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл. 32. При просрочване изпълнението на задълженията по този Договор, неизправната Страна дължи 

на изправната неустойка в размер на 0,05% /нула цяло, нула пет на сто/ от Цената за съответната 

[дейност/задача] за всеки ден забава, но не повече от 1% (едно на сто) от Стойността на  съответната 

задача. 

Чл. 33.(1)При констатирано лошо или друго неточно или частично изпълнение на отделна 

[дейност/задача] или при отклонение от изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в [Техническата 

спецификация], ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни изцяло и 

качествено [съответната [дейност/задача], без да дължи допълнително възнаграждение за това. В 

случай, че и повторното изпълнение на услугата е некачествено, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да 

задържи гаранцията за изпълнение и да прекрати договора.  

(2). При повреда в апаратурата, настъпила в резултат от некачествено изпълнение на работата на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, последният дължи неустойка в размер на 50% /петдесет на сто/ от стойността на 

причинената вреда. 

Чл. 34. При разваляне на Договора поради виновно неизпълнение на някоя от Страните, виновната 

Страна дължи неустойка в размер на 0,5% (нула цяло и пет на сто) от Стойността на Договора. 

Чл. 35. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да удържи всяка дължима по този Договор неустойка чрез 

задържане на сума от Гаранцията за изпълнение, като уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за това.   

Чл. 36. Плащането на неустойките, уговорени в този Договор, не ограничава правото на изправната 

Страна да търси реално изпълнение и/или обезщетение за понесени вреди и пропуснати ползи в по-

голям размер, съгласно приложимото право. 

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 37. (1) Този Договор се прекратява: 

1. с изтичане на Срока на Договора / срока по чл.4 от Договора; 

2. с изпълнението на всички задължения на Страните по него;  

3. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство 

засегнатата страна е длъжна да уведоми другата страна в срок до 7 (седем)  дни от настъпване на 

невъзможността и да представи доказателства;  

4. при прекратяване на юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство, по смисъла на 

законодателството на държавата, в която съответното лице е установено; 

5. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСЛ. 

(2) Договорът може да бъде прекратен 
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1. по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма; 

2. когато за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация – по 

искане на всяка от Страните. 

3. С едностранно едномесечно писмено предизвестие до отстрещната страна. 

Чл. 38.(1) Всяка от Страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на съществено 

задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците съгласно чл. 87 и сл. от 

Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено предупреждение от изправната 

Страна до неизправната и определяне на подходящ срок за изпълнение. Разваляне на Договора не се 

допуска, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на 

изправната Страна. 

(2) За целите на този Договор, Страните ще считат за виновно неизпълнение на съществено 

задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всеки от следните случаи:  

1. При неявяване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ повече от три пъти в горепосочения срок на подадена заявка; 

2. При забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, за отстраняване на повреда повече от 10 дни; 

3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал съществено отклонение от [Условията за изпълнение на поръчката / 

Техническата спецификация и Техническото предложение]. 

4. При отказ /писмен или мълчалив/ за изпълнение на договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали Договора само с писмено уведомление до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и 

без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ то е станало 

безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни непременно в уговореното време. 

Чл. 39. Договорът може да бъде прекратен при спиране от експлоатация на апаратура посочена в 

Ценовото предложение на участника. 

Чл. 40. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл. 118, ал.1 от ЗОП, без да дължи 

обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на Договора вреди, освен ако 

прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП.В последния случай, размерът на 

обезщетението се определя в протокол или споразумение, подписано от Страните, а при непостигане 

на съгласие – по реда на клаузата за разрешаване на спорове по този Договор. 

Чл. 41. Във всички случаи на прекратяване на Договора, освен при прекратяване на юридическо лице 

– Страна по Договора без правоприемство: 

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставят констативен протокол за извършената към 

момента на прекратяване работа и размера на евентуално дължимите плащания; и 

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

а) да преустанови предоставянето на Услугите, с изключение на такива дейности, каквито може да 

бъдат необходими и поискани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;  

б) да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички отчети, изготвени от него в изпълнение на Договора до 

датата на прекратяването; и 

в) да върне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи и материали, които са собственост на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са били предоставени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с предмета на Договора. 

Чл. 42. При предсрочно прекратяване на Договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ реално изпълнените и приети по установения ред Услуги.  

 

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

Дефинирани понятия и тълкуване  

Чл. 43. (1) Освен ако са дефинирани изрично по друг начин в този Договор, използваните в него 

понятия имат значението, дадено им в ЗОП, съответно в легалните дефиниции в Допълнителните 

разпоредби на ЗОП или, ако няма такива за някои понятия – според значението, което им се придава в 

основните разпоредби на ЗОП. 

(2) При противоречие между различни разпоредби или условия, съдържащи се в Договора и 

Приложенията, се прилагат следните правила: 

1. специалните разпоредби имат предимство пред общите разпоредби; 

2. разпоредбите на Приложенията имат предимство пред разпоредбите на Договора 

Спазване на приложими норми  

Чл. 44. При изпълнението на Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ [и неговите подизпълнители] е длъжен [са 

длъжни] да спазва[т] всички приложими нормативни актове, разпоредби, стандарти и други 

изисквания, свързани с предмета на Договора, и в частност,   всички приложими правила и 

изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими 

колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово 

право, съгласно Приложение № 10 към чл. 115 от ЗОП. 

Конфиденциалност  
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Чл. 45. (1) Всяка от Страните по този Договор се задължава да пази в поверителност и да не разкрива 

или разпространява информация за другата Страна, станала ѝ известна при или по повод 

изпълнението на Договора („Конфиденциална информация“). Конфиденциална информация 

включва, без да се ограничава до: обстоятелства, свързани с търговската дейност, техническите 

процеси, проекти или финанси на Страните, както и ноу-хау, изобретения, полезни модели или други 

права от подобен характер, свързани с изпълнението на Договора. [Не се смята за конфиденциална 

информацията, касаеща наименованието на изпълнения проект, стойността и предмета на този 

Договор, с оглед бъдещо позоваване на придобит професионален опит от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.] 

 (2) С изключение на случаите, посочени в ал.3 на този член, Конфиденциална информация може да 

бъде разкривана само след предварително писмено одобрение от другата Страна, като това съгласие 

не може да бъде отказано безпричинно. 

(3) Не се счита за нарушение на задълженията за неразкриване на Конфиденциална информация, 

когато: 

1. информацията е станала или става публично достъпна, без нарушаване на този Договор от която и 

да е от Страните; 

2. информацията се изисква по силата на закон, приложим спрямо която и да е от Страните; или 

3. предоставянето на информацията се изисква от регулаторен или друг компетентен орган и 

съответната Страна е длъжна да изпълни такова изискване; 

В случаите по точки 2 или 3 Страната, която следва да предостави информацията, уведомява 

незабавно другата Страна по Договора. 

(4) Задълженията по тази клауза се отнасят до [ИЗПЪЛНИТЕЛЯ/съответната Страна], всички 

[негови/нейни] поделения, контролирани от [него/нея] фирми и организации, всички [негови/нейни] 

служители и наети от [него/нея] физически или юридически лица, като 

[ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ/съответната Страна] отговаря за изпълнението на тези задължения от страна на 

такива лица.  

Задълженията, свързани с неразкриване на Конфиденциалната информация остават в сила и след 

прекратяване на Договора на каквото и да е основание.  

Публични изявления 

Чл. 46. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да дава публични изявления и съобщения, да разкрива или 

разгласява каквато и да е информация, която е получил във връзка с извършване на Услугите, предмет 

на този Договор, независимо дали е въз основа на данни и материали на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на 

резултати от работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без предварителното писмено съгласие на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, което съгласие няма да бъде безпричинно отказано или забавено. 

Авторски права 

Чл. 47. (1) Страните се съгласяват, на основание чл. 42, ал. 1 от Закона за авторското право и сродните 

му права, че авторските права върху всички документи и материали, и всякакви други елементи или 

компоненти, създадени в резултат на или във връзка с изпълнението на Договора, принадлежат изцяло 

на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в същия обем, в който биха принадлежали на автора. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

декларира и гарантира, че трети лица не притежават права върху изготвените документи и други 

резултати от изпълнението на Договора, които могат да бъдат обект на авторско право.  

(2) В случай че бъде установено с влязло в сила съдебно решение или в случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

и/или ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ установят, че с изготвянето, въвеждането и използването на документи или 

други материали, съставени при изпълнението на този Договор, е нарушено авторско право на трето 

лице, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да направи възможно за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ използването им: 

1. чрез промяна на съответния документ или материал; или 

2. чрез замяната на елемент от него със защитени авторски права с друг елемент със същата функция, 

който не нарушава авторските права на трети лица; или 

3. като получи за своя сметка разрешение за ползване на продукта от третото лице, чиито права са 

нарушени. 

(3)ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претенциите за нарушени авторски права от 

страна на трети лица в срок до […] (словом)] дни от узнаването им. В случай, че трети лица предявят 

основателни претенции, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълната отговорност и понася всички щети, 

произтичащи от това. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ привлича ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в евентуален спор за нарушено 

авторско право във връзка с изпълнението по Договора. 

(4)ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ обезщетение за претърпените вреди и 

пропуснатите ползи вследствие на окончателно признато нарушение на авторски права на трети лица. 

Прехвърляне на права и задължения 
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Чл. 48. Никоя от Страните няма право да прехвърля никое от правата и задълженията, произтичащи от 

този Договор, без съгласието на другата Страна.Паричните вземания по Договора [и по договорите за 

подизпълнение] могат да бъдат прехвърляни или залагани съгласно приложимото право. 

Изменения 

Чл. 49. Този Договор може да бъде изменян само с допълнителни споразумения, изготвени в писмена 

форма и подписани от двете Страни, в съответствие с изискванията и ограниченията на ЗОП. 

Непреодолима сила 

Чл. 50. (1) Никоя от Страните по този Договор не отговаря за неизпълнение, причинено от 

непреодолима сила. За целите на този Договор, „непреодолима сила“ има значението на това понятие 

по смисъла на чл.306, ал.2 от Търговския закон. 

(2) Не може да се позовава на непреодолима сила Страна, която е била в забава към момента на 

настъпване на обстоятелството, съставляващо непреодолима сила. 

(3) Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, е длъжна да 

предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените 

вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок до 3 работни дни от настъпването 

на непреодолимата сила, като посочи в какво се състои непреодолимата сила и възможните последици 

от нея за изпълнението на Договора. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това 

вреди. 

(4) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с тях насрещни 

задължения се спира.] 

Нищожност на отделни клаузи 

Чл. 51. В случай, че някоя от клаузите на този Договор е недействителна или неприложима, това не 

засяга останалите клаузи. Недействителната или неприложима клауза се заместват от повелителна 

правна норма, ако има такава.  

Уведомления 

Чл. 52. (1) Всички уведомления между Страните във връзка с този Договор се извършват в писмена 

форма и могат да се предават лично или чрез препоръчано писмо, по куриер, по факс, електронна 

поща. 

(2) За целите на този Договор данните и лицата за контакт на Страните са, както следва: 

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

Адрес за кореспонденция: гр. Монтана 3400 

МБАЛ „Д-р Ст.Илиев” - АД                                  

ул.„Сирма войвода" № 4  

ТБ: Интернешънъл Асет Банк АД 

Сметка: BG71IABG74741001032600 

BIC код на банката :  IABGBGSF 

http://mbalmontana.com     

E-mail: mbalmont@net-surf.net 

Лице за контакт: ……………………….. 

За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:  

Адрес за кореспонденция: …………………. 

Тел.: …………………………………………. 

Факс: ………………………………………… 

e-mail: ……………………………………….. 

Лице за контакт: …………………………………………. 

(3) За дата на уведомлението се счита: 

1. датата на предаването – при лично предаване на уведомлението; 

2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата; 

3.  датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка – при изпращане по куриер; 

3. датата на приемането – при изпращане по факс; 

4. датата на получаване – при изпращане по електронна поща.  

(4) Всяка кореспонденция между Страните ще се счита за валидна, ако е изпратена на посочените по-

горе адреси (в т.ч. електронни), чрез посочените по-горе средства за комуникация и на посочените 

лица за контакт. При промяна на посочените адреси, телефони и други данни за контакт, съответната 

Страна е длъжна да уведоми другата в писмен вид в срок до 7 (седем) дни от настъпване на промяната. 

При неизпълнение на това задължение всяко уведомление ще се счита за валидно връчено, ако е 

изпратено на посочените по-горе адреси, чрез описаните средства за комуникация и на посочените 

лица за контакт. 



  11 

(5) При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието, правноорганизационната 

форма, седалището, адреса на управление, предмета на дейност, срока на съществуване, органите на 

управление и представителство на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият се задължава да уведоми 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяната в срок до7 (седем)] дни от вписването ѝ в съответния регистър. 

Език 

Чл. 54. (1) Този Договор се сключва на български език.  

(2) Приложимият език е задължителен за използване при съставяне на всякакви документи, свързани с 

изпълнението на Договора, в т.ч. уведомления, протоколи, отчети и др., както и при провеждането на 

работни срещи. Всички разходи за превод, ако бъдат необходими за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ [или негови 

представители или служители], са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

Приложимо право 

Чл. 55. Този Договор, в т.ч. Приложенията към него, както и всички произтичащи или свързани с него 

споразумения, и всички свързани с тях права и задължения, ще бъдат подчинени на и ще се тълкуват 

съгласно българското право. 

Разрешаване на спорове 

Чл. 56. Страните се уговорят да разрешават възникналите разногласия относно тълкуването, 

изпълнението и прекратяването на договора посредством споразумение. Ако по пътя на преговорите 

не може да се постигне съгласие, всички спорове ще се решават от компетентния съд, определен по 

правилата на българското законодателство, като на основание чл.117 от ГПК страните се 

споразумяват, че при възникнал имуществен спор между тях компетентен да разгледа спора като 

първа инстанция ще бъде Районен съд гр. Монтана или Окръжен съд гр. Монтана. 

Екземпляри 

Чл. 57. Този Договор се състои от 11 /единадесет/  страници и е изготвен и подписан в 2 /два броя/ 
еднообразни екземпляра – за Възложителя и за Изпълнителя. 

Приложения: 

Чл. 58. Към този Договор се прилагат и са неразделна част от него следните приложения: 

Приложение № 1 – Техническа спецификация; 

Приложение № 2 – Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

Приложение № 3 – Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

Приложение № 4 – Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на 

ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението; 

Приложение № 5 – Гаранция за изпълнение; 

Приложение № 6 – Документи удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от 

процедурата – съгласно чл.112, ал.1, т.2 от ЗОП. 

 

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:           ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

……………П………...                                                           /………П…………./ 

Изпълнителен директор на        

МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД 

……………П…….. 

Главен счетоводител 

МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД 
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Приложение №1 

 

 

Техническа спецификация 

 

 

 

Обособена позиция  №5 – Компютър томографска апаратура 

 

1. Компютър томограф Bright Speed 4  GE      – 1 бр. 

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

 

 

 

Обособена позиция  №6  - Компютър томографска апаратура  

 

1. 16 – срезов многодетекторен компютър томограф модел  

Somatom Emotion 16 Excel Edition      - 1 бр. 

1.1 Гентри         - 1 бр. 

1.2 Пациентна маса        - 1 бр. 

1.3 Трансформаторен шкаф       - 1 бр. 

1.4 Компютър – системен ICS Tower 11B     - 1 бр. 

1.5 Компютър – реконструкции IRS Tower 10G    - 1 бр. 

1.6 Монитор         - 2 бр. 

1.7 Пулт за управление        - 1 бр. 

1.8 Разговорна уредба        - 1 бр. 

1.9 Допълнителна самостоятелна мултимодална работна станция 
за постобработка и архивиране- Singo Via в архитектура клиент- 

сървър          - 1 бр. 

1.10 Мултимодална работна станция в арх. Клиент – сървър  - 1 бр. 

1.11 Монитор EIZO 24.1” MX241W      - 2 бр. 

 

2.  Дигитален мамограф модел MAMMOMAT Inspiration   - 1 бр.  

2.1 Основна конзола с LCD монитор                - 1 бр.   

2.2 Диагностична станция Singo MammoReport    - 1 бр. 

2.3 LCD монитор за описание и документооборот              - 1 бр. 

2.4 Двоен LCD монитор за преглед и разчитане на образи             - 1 бр. 
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TEXHI{IIECKO TIPEAJ'IO1{{EHI'TE 3A U3IIT,JIHEHI'Ttr HA IIOPbqKA.TA
A6onalrenrno ccpru3Ho o6c",rl'rrtRnxe Ha MeruurrHcl{t arrapa.t.vpa

Ha MEA"rI,,A-p Cr.aven l,Inuer,' A.[, rp.Morrrara

3a O60co6eaa rtoruqun JTI 5 Kotrntor.rp roMol.paecrta anapar.vpa

lIo!rrxcaH'rr't: liopr.rc Mapatroe MaprjHoR
tn\nt k r,tra)

B KagecrBoro cr xa YtrpaarreLr

o)n Lrn\ u)
rra .. Mclr.rnr,,r 14MeiiJr(rHr. Cl LpBr3', OOA

l, uuttu.nrtu ai\a.",n a,

YBA]I{AEMI,I AAMI,I 14 fOCI]OAA,
C nacrosllloro, Bq rrpeAcraBttvre HarIIeto rexHuqecKo flpelJoxctiue:]a 

'l3n.LJHcHue 
na

o6rscnata or Bac upoqc;1ypa la ar3_1al.aHc Ha oCLqccTBexa [op,t,LiKa c npejlNlcr: ,,A6ouayeHTHo
cepau:rno o6clryxeaHc xa NrellfiuutrcKa axaparypa" Ha MEAJI ,,A_p Cravcrr l,l"tncB,, AIL
rp.MorrraHa

IIPEIJ'IAIAME AA r,t:][b-rIHr.rM nopr,qKA.fA IIpI,I cr'IEAHfi TE yC,rIOBtrq:
I. Cpon :a orroeaeaHc [a cepBu3rrrrre c[eqfia.jlltc.r.x npu aBapnn/[oapc4a
I lperr,aravc cpoK ta or3oBaBarre Ha ccpl]lr3'rrrc cfierrnalr[crrr np,, aBapur/nocpe;a. ua

Me/Ir(ullc(ara rexrl{Ka r allaparypa ol o6oco6euara notu!nl:
24 tlacn.

- 4 qaca (npr cjrv,taa Ha clte rHoct),

cqlrTalo oT qaca lla roc.tt,llBaHc Ha 3iulBKa 3a pe\toHT.

- tu O6oca6c|u nuu4ut )\t!I - e nocele.D 0,5 't.tc- ia otiocatjrr| noi 4uL aD ,\I!2 i. ,rt!20 - ! n.ne\e on 24 aau .

- )a oitoLoaie"u hotuttitu .n .4t!2 da.r!20 (npl ..tr\ou tu cncu ott r) _ t. naaele an I ttaq.
Oniodosatcplo d kl.Bujt e oc!t4!!u4!!Lt t.l1d urtrju. trd dtp?.d ltd tr!"tjttonk) rdReoe e.

II. l-apaxuuoHc[ cpoK 3a u]Br]prl|ex peMonr.:

Ilpe,'l.rlara\Ie raparrquolfcH cpoK ]a BceKn tt]Bcpruc[
anaparypa flo oSoco6cHara ntl3r{(llt of [op,t,qrara. [o (orro
Ha 3 /cnoBov rpt/ ltcceqa, claralo or lldrara Ha rrycr(aHe []

McruuxrcKara lexulxa/ arrapa.rypa cner peMoHTa.

PED'OH'I' HA NJCJII]UUHCKA TCXHI]KA IJ

llracTRave B npouejlypaTa B pa3Mep

eKcrlrtoaTa(tt xa oT pe\,roHTupaHaTa
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nped tu.ttc uttn :updH41to/te, c?ox j.t ut7bptuejt t)c.ua n Ic _uare od 6btt na k4nb. o t 3 /jnpu/

;,tueeio c6 d6ti4rms'
e.rr.ta!13Ft an )'t lvt t



i
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
t
r
I
r

IIl. Parrro,raranre cr,c cepRn!fin 6a3n cl,c c_tclltoro Mec.rorroltoxeH{e:

Hace-leqo nrqcro i Aup"" 
"o ""prnrrrura 

6alu * nace,neuorrr
/nar,rMetroaaHnc/

Mtcro

ry. CoQnt KB. Pefly6,quxa 2,

(aTo x3pr{Lllrc laqBrBaMc! qe 3a 43Br,prrrRalie Ha lleiiHocTu
P+m€++F ME / HL PAlttO!'IAfAME cuc cepen:ra 6a:a o

nr.tlxaDnLr atcttnasa

no npe.qNfe'Ia Ha fiop6llKara

lpa,l Morrarra

IV. flpl r16r'rpaxer'o ur 3a u3a6n'Ilienr nplreNlavc ra cc cL'rar\'rc obB6p3a'x or 3alc-rrxellurra
tr )/cloBl,rrrai noerrJ or Hac c o4eprara lx jlo Ltj l.t'rrraqe lta cpo(a la roaoBopa 3a ootqec I Bcltal llulrlq(ir.
KATO:

a/ xoopluuaolre ru ::l rrc-lryt1ai]aHc Ha 3arRKn 3a pcNtollrca:

lereoon 0897862441

{l)aKc 02/4273630 c-lnail office(4miservicc.bg

5/ Koop/'lklrarure flu 3a npueuane lra cr,odrqeHur! cB6p3anl c,tofoBopai ca:
a,1pcc rp. Cor!r.ra, ne. Peny6it{Ka 2. ..[]alrta', N:t3

r}ra(c 02/4273630 e-mail olfice(4:niservice.bg

I,l:sec''r. rtu e. .rc 3a xerrapupaHe xa HcBepHrJ o6cr.olte,rrcraa, ltoc, ot.i.oRopllocr rro
cMlrcB"rra Hd r{r't. 311 or I laxa:a.rc_rrrr.rq noleKc_

llara 03.0,+.2020r. /UlKi'IAPA
3arueHo .6.inLenetcN.

derha t t 36a, an J afr 3At t
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TEXHIIT{EC(O IIPEITTOX{EHI i 3A U3nbTTHUHUE IIA IIOpt .IKATA

A6oHatrreHTHo cepBu3Ho o6c..rvrttBarre rra MeAnr{urrcKa axaparylra
ua MEA"TI,,!-p Crawer l{.naerr" A[, rp.Mouraua

3a O6oco6cHa loiurllre lV!! 6l{oMrllorLp roMorpa(bcKa axapar]pa

I Ionnrrcallu l: Eoprc MapnlloB Mapuuoc

R I(ALICCTBO'IO CI,i HA YNPARTTCI

ua.,MenuKB-'r I,{Meiilaturrr Crpnn:'' OO!
I|dLre4)aa| t tu i\aLtn|LR1)

yBAII{AEMt{ AAM r.r r{ IOCIIOAA,
C tacroarlloro, [Jn npelclal]'rue narucro rexHltLrecKo npelnoxeHte 3a x3nRjrHcHl,te xit

o6xeenara ot Bac rrpoqelypa 3a BB3jEl alle Ha ()6r(ccrBera noprqI(a c npelver: ,,A6oHavcll l.llo
ccpautrro o6c.ryn$aHc fla tteAltrtnHcKa Anaparypatt Ha MEA"rI,,[-p Cralren l,l,trrrea,t A[,
rp.Moxlana

IIPEAjIAf A ME IA I{SnbJlH l.I M IOPbTIKATA rr pt{ CITIEAHLITE yc"'IoBtr{Jr :

I. Cpor:a orroraeaHe Ha ccpBu:][qre cnerl[arqcrn upll aBap[qhoBpeaa
I IpclnaraMe Cpox :a or:ocaoanc [a cepBrr3Hrrrc cucuuarucru fipfi a8apnfl/noRpeAa_ lta

Nre/lr,rrt[r{cKa'Ia rexHuKa n aflaparypa or o6oco6cHara no3uqur:

21saca.
- 4 qaca (Ilpl,i cry.rau Ha cflcnrqocT),

c.rr'tTaHo or qaca Ha nocT6llBatre lla larBKa 3apeMoIIt.

- 7d Oooce6e o nail4ua-t'!1 - tk noc!,e on 0,5 qntl
- tr oiioto1etttt no:utltat .rt ,U!2 ia -1120 - e noselc on 2.1 caca:
- 3d oSocoSe ntu4u a !f!2 no 

"\-!20 hlpu cr\du tu oeu o.:n) - He aaclc o"1 I qacn.
O,ntue&tota o nd cepBuqtune cneulit ,nt . an u \!!,!!r jj!t!!] L44
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llpe.)-r..r(er tn.opaH4u. ar cpar ja uJjbpue tejutn k vDLe t)o ()1ic n.-kpdnbK onj

II. fapaHrluoucn cpoR 3a rr3RLprrrcu pclroxr:
flpelrarauc rapauquoxerr cporc ta Bccttr [r]BLp[ren

anaparypa llo oSoco6cnara tlo:urlur or noprlrKaTa! no (o'ro
xa 3 /cjrcBoNr rpti/ yeceual cqrraHo oT laTara na flycr(aHc B

MeluqtxcKara TexH!{Ka/ anaparvpa c"rell pc\,loHTa.

peluoll Ha NJcr,_tr,tutlcKa TexHrKa u

yrlacTBaMe B rrpoqclvpaTa B palMep

e(cr oaTarlrJr IIa ol peNrcHT]{paEa1a

3aruee|o 46qn@het ndo

^.nada 
e 1 36., a, 3 on 3Ot l



Hace.,reso uscro

/HafiMclJot]afiue/

rp. CoOr{

III. Pa3no.'raraMe cr,c ccpBtllntr 64.|rl or,o cJlejrlloro Mecror]olroxenuc:

Anpcc na cepBulnala 6aia B Hace,.reuoro Mqcro

Na3

(aTo l,l3pl,lqHo 3atlBlBaMej {e 3a n3BLprxBaHe Ha leiiHocT'l no npelMeTa tla xoptr{rcaTa

PA3{|€+*FAME / llE PA3IIOJ'IAIAME cr,c cepnu:xa 6a:ra B rpa/I MoHTaHa

"f6,P 
.tna L. !t4.P tulxr

IV. flplr ar6up:urero u,.r 3a n3r;jrHr'rrcJr, rrprJc\raMe Ja ce cLI[Taue o6B],p3alru or 3anBJlx{cHut'fa

u ycnoBr{rTa, flocT]r oT Eac c o(bepTaTa Hu rlo lrjluqale rra cporia Ha /tofoRopa 3a o6ruecTBexa lropbqr(a.

(aro:

a/ xooplttnarure nu ta toJygaBaxe xa'JaJlBr{u 3a peN{oHTca:

renedroH 08971162,141

Qaxc 02/,1273630 e-mail oflicecrmiseNice.bg

6/ rooptllurarure uu aa nprrcMaHc Ha cr,o6rtlelljti cBt'p3arrr c ;1orolopq ca:

a;1pcc rp. CoQrx. r<e. Petry6,r]tiI<a 2, ..Barua" N!3

Oa(c 02/4273630 e-mail oflice@rniservice .bg

tr'heecrno ut c! LIe 3a le(napupaHe tra fle3epllrj oSclotrencrBa. Hocq oTfoBopriocr no

cM]JcLna Ha q,r. 313 or HaKi!3arejrflun l(oleKc.

KB. Pelry6ruKa 2, yn.

llara 03.0,1.2020r. /IF]KJIAPATO

3etucera .6,tturnems.
*atrcto q 1 3Aa, at 3 an 3At t
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Ilpn.roxenre J\b3

UEHOBO TT )l(trHtItr
IIPEAJIA|AHA UEHA

3a Yvaatu" " 
nnut,"oypa 3a B63naraHe Ha tr6ulec ruena noprrra c npeqner:

,,A6onalrerrlrro ceprnrrro o6c;ryxuarre rra meguuulcra arrapalypat'

xr MEA"TI ,,4-p Cranrcrr l{i[rcn" A{, r p.Morr'r.ana

AO: MEAI ...4 p CraNrcH l,lnxcu'AI. rp.Morrrala
trtaL.u.doaatLe t aq).t: trt 6rud,tL k n)

Or: ..Me,txKr,n I]N{eii,ru.rlrr O,pRx3" OO/l
.....,.,,. ...)

c a^pec: rp. (lo(hrr, rKK. Crpe"r6rue 6,r.l5A Bx. 6

re.:r.: 0897862441, 4raKc: 02/4273630, c mail: oflice(..rmiservice.bg

l-UK / liyrrcrar: 202223146.

vrlA)I{AEMlr iIAMU r.l focIloAA,

C,[c,{ 3ano3HaBaHc c ycnoBr{rra Ha nop6qKara. ]arRrBaMc) qc ric-rlacM Ia yqacrBarre B

o6quelrara or Bac rrpouegypa ly6-,ru.lru cr,ur<;uru( 3a BLlLcltue rrJ o6rueclBerra rrop;qr(a c

fipenver: ,,A6oHavcHTHo ccpR[]Ho o6c,.r]niBaH€ Ha Nre,rllrllHcRa analarJpa Ha MEA"TI ,,4-p
Crauel l,I;ruett' A.{, r'p.Morrlaxtr'. r]r,B lpr'3Ka c rtoeio Bu lpe/lcialrve xarxarra oqlepia:

3a O6oco6€r:r no.}rqxq m 5 KoMnrorr,p roMorpa'lcRa rnaparypa

McccqHa a6oHaMcHrHa r'rNca B pa3Nrep Ha:

380.00 (rp'rcra x oceNrlecer),leBa 6e3 &1C.
456,00 (.jcr pucrorxH ncr,tcccr r uccr) ncRa c /LIIC.

npert,qoxeHara ueHr e onpeleJeHa opH lra.rHo cborBercrBre c ]crroBlirla or aoKvMeHTaulrra. c

Rknroqerru Rcrrrxn pa3xotx no Ir3Rl,prrrBaflero Lra peMoHra rpya, rpaHcnopr. lioNran,.lrponr,qrrH x,'tp./

AcKrrrpnpaMc qe cMe cbrrracHu. aKo 6brleru olrpelelleHx 3a x3rrbiHl{reil Ha otrqeclBeHara nop}qKa,

,la 3an:l3I]v 5e3 npoNrrrra cyNlara, BXnrcqBauln BcrrrKx pajxo!H no r3n],,qHeHue Ha )c,ryrara.

Iara:03.0.1.2020r fr(u(nhc lr ErIl
3anu te{a a6cfiufretcfrao

@da*a ar'33a, an 3 oh 3On

-\\-



OBPA3EII N 6

IIEHO EAJIO}KEHT{E
flPEANAIAI{A UEHA

3a y.lac'ale Lr upouelypil la Br,J. rtr ilre rt oSujee rssrrir roprrgKa c rperlNrer:

,,A6oHaveHTHo ccpBuSHo o6crryxBanc Ha ilrcnlluaHcr{a axapalypa"
Ha MEA"q.A-p Crawes I,L'rueB" AA, rp.MoHTaHa

IIO: MDAJI -.ll-p ClaMeH t4irheB" AA, rp.MoHraHa

hxuut oaa k u t.t.L tu e1,tu,rranu,
l)r: .-MclluKbn rNrciill)irxHr Cbptsu3" OOII

lrLLu.rcroo0 ut d t-kk"1r rfa)

c aapcc: e. Coour, ro(. Crpcr6uulc Br.35A B\. B

re,r.: 08978624,11 . flaKc: 02/4271610. e-mail: ollice(4lmisenice.bg

EtlK / Eyncrar: 202223146.

vBAlItAf MLI AAMI{ I{ fOCrI(),4A,

Cter 3alro3llalalle c yclolrura xa llopLlrKarq ia;rlrBitlle, qe xe.naeM ra ,yqacrnaMe B

o6rReHara or Bac flporlcl]pa fiv6nliqHo cr,crcaaHr,rc 3a BB3rafaHe Ha o6llectBelra rropr,lr(a c

llpe:$rer: ,,A60raMelrlrro cepBu3[o o6ciryr(Baxe ra rreArlrlllHcKa anapar]'pa lfa MEA,II ,,I-p
CraMeH l,l"'rneB" AI, rp.MoHTaHa". BaB Bp63r(a c Kocro BrJ rrpertcTaRtMe Halrara o(bepra:

3a O6oco6eHa nosnqnfl JTs 6 I{oMfirorr,p roMorpaq cl(a axapfiypa
M€ceqlla a6or:rMe Trr:r raxca R pa3Nrep rral

430.00 (qcrBpucrorfiH n rpu.qcccr) ncBa 6ca AqC],

s16.00 (nercroruH x rlecrHalecer ) ,reBa c AAC.

Ilpe,uoxerrara r(efla e onpe]lciella npn n];rro c'r,orBcrcrB!1c c )cJloBr{ria or loK}MeHTauqrra. c

BlcnroqcHU Bcl,rrrr(x pa3xo!fi no ,l3BlrpllrtsaHcro Ha peNroHra 1p]a. TPaHclropr. KoMaHjrp,'BLqH !r .tp /

Aex,'rapnpav€ ,{e cMe cr,rnacrrr, aKo 6T,,1eM onpeler.renrr ?a !r3n6r'rHr,tTcr Ha {]6uleclBeHara lopr,'{Ka,

,qlr3ana3tiM 6ca npoMrHa cyMara, BlinroqBaLta Bc rrKx pa3roau lro xrrbllHeHue Ha ycrryrara.

Arra 03 01 2020r. IIOAIIUC t4 III-LII
ituuqeNa oatn@ncn'n|o

q.d'das8fa at Jd 3ott \

a.
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ДОГОВОР № 5 ЗА  ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

АБОНАМЕНТНО СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА 

УНП 00468-2020-0002 

 

Днес, 15.06. 2020г. , в гр.Монтана, 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: 200600292 
с адрес: гр.София 1799, жк Младост 2, ул.Свети Киприян 44, тел: 02 9748944, факс: 02 9748940,           

tenders@marvena-dx.com ,  

представлявано от Надя Евстатиева Драгоева,  

наричано   по-долу за краткост  „ИЗПЪЛНИТЕЛ” , 

 (ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните“, а всеки от тях поотделно 

„Страна“); 

на основание чл.112 от Закона за обществените поръчки и Решение № Р-11 / 26.05.2020г. на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществена поръчка с предмет: „Абонаментно 

сервизно обслужване на медицинска апаратура“ на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД гр. Монтана” 

 се сключи този договор („Договора/Договорът“) за следното: 

 

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извършва, срещу възнаграждение и 

при условията на този Договор, следните услуги: абонаментно сервизно обслужване на медицинска 

техника и апаратура и/или сервизно обслужване при заявка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ както следва: 

1.1. Абонаментно сервизно обслужване на медицинска техника и апаратура включващо 

текущи и/ или основни ремонти, ревизии, профилактични прегледи /не по‐малко от един път 

годишно/, описани в ценовото предложение, представляващо неразделна част от този договор, в 

съответствие с инструкциите за експлоатация на производителя; 

1.2. Сервизно обслужване при заявка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ включва извършване на 

ремонт/профилактика на медицинска техника и апаратура при заявка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по цена 

дадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,описани в ценовото предложение, представляващо неразделна част от този 

договор. Цената включва всички разходи по извършване на услугата в МБАЛ – Монтана труд, 

транспорт,командировъчни. 

наричани за краткост „Услугите“.  

Чл. 2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълнява Услугите в съответствие с Техническата 

спецификация, Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и Ценовото предложение на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, и чрез лицата, посочени в Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, 

съставляващи съответно Приложения № [1, 2, 3 и 4] към този Договор („Приложенията“) и 

представляващи неразделна част от него. 

Чл. [3]. В срок до 7(седем) дни от датата на сключване на Договора, но  най-късно преди започване на 

неговото изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за името, данните за контакт и 

представителите на подизпълнителите, посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всякакви промени в предоставената информация в хода на 

изпълнението на Договора в срок до 7(седем) дни от настъпване на съответното обстоятелство. 
 

СРОК  НА ДОГОВОРА. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл. 4. Настоящият договор е със срок от 12 месеца 

Чл. 5.Договорът влиза в сила от 15.06. 2020г.  и е валиден до 15.06. 2021г. 

Чл. 6. В случай, че към датата на изтичане на срока на договора е открита нова процедура завъзлагане 

на обществена поръчка със същия предмет, която не е приключила, договорът запазва действието си 

при същите условия до приключването й и сключването на нов договор 

Чл. 7. Мястото на изпълнение на Договора е МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД гр.Монтана, ул.”Сирма 

войвода” №4. 
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ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ.  

Чл. 8.(1)За добросъвестно и професионално изпълнение на предмета на договора по чл.1 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплаща цена съобразно класираната оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в 

размер посочен в ценовото предложение неразделна част от настоящия договор. Цената е определена 

при условията на извършване на услугата с включени всички разходи и ДДС и се заплаща на месечни 

абонаментни вноски.Стойността на целия договор се определя от годишната абонаментна цена. 

(2) В Цената по ал. 1 са включени всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на Услугите, 

[включително и разходите за персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на 

ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението [и за неговите подизпълнители], като 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащането на каквито и да е други разноски, направени от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(3) Цената, посочена в ал. 1, е фиксирана/крайна /Единичните цени за отделните дейности по апарати/, 

свързани с изпълнението на сервизирането на медицинската апаратура, посочени в Ценовото 

предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са фиксирани/крайни на изпълнение на Договора и не подлежи [не 

подлежат] на промяна [освен в случаите, изрично уговорени в този Договор и в съответствие с 

разпоредбите на ЗОП].   

Чл. 9. След изпълнение на задълженията по договора от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ му 

изплаща отсрочено, в срок до 60 календарни дни след представяне на фактура, месечните суми по 

банков път с превод. 

Чл. 10. (1) Всяко плащане по този Договор се извършва въз основа на следните документи: 

1. отчет за предоставените Услуги за [съответния [период/етап] / съответната [дейност/задача], 

представен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

2. приемо-предавателен протокол за приемане на Услугите за [съответния [период/етап] / съответната 

[дейност/задача], подписан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ [след получаване на отчета по т. 

1], при съответно спазване на разпоредбите на Раздел VI (Предаване и приемане на изпълнението) от 

Договора; и 

3. фактура за дължимата [сума/част от Цената] за [съответния [период/етап] / съответната 

[дейност/задача], издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представена на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща в отделна фактура предварително утвърдени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

вложените резервни части при техническото обслужване на медицинската техника и апаратура извън 

посочените суми в т.8.1.1 и 8.1.2. Заплащането на вложените резерви части се извършва отложено в  

срок от 60 /шестдесет/ дни, считано от представяне на фактурата и приемно-предавателен протокол  за 

вложена част.  

5. При нужда от извършване на конкретен ремонт с влагане на резервна част ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е 

длъжен да предостави подробна оферта с точно описание и параметри на необходимите резервни 

части и да я предложи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Необходимите ремонтни дейности се извършват след 

одобрение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на предложената оферта. Резервните части се доставят от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, след одобрение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. От своя страна, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва 

правото да закупи необходимата резервна част от друго място, ако условията са по ‐ изгодни от 

предложените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

Чл. 11. (1) Всички плащания по този Договор се извършват в лева чрез банков превод по следната 

банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:  

Банка: […………………………….] 

BIC: […………………………….] 

IBAN: […………………………….]. 

(2) Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено Възложителя за всички последващи промени по ал. 

1 в срок от 7(седем) дни, считано от момента на промяната. В случай, че Изпълнителят не уведоми 

Възложителя в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени. 

Чл.12. (1) Когато за частта от Услугите, която се изпълнява от подизпълнител/ ако е приложимо/, 

изпълнението може да бъде предадено отделно от изпълнението на останалите Услуги, 

подизпълнителят представя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отчет за изпълнението на съответната част от 

Услугите [за [съответния [период/етап] / съответната [дейност/задача], заедно с искане за плащане на 

тази част пряко на подизпълнителя. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ отчета и искането за плащане 

на подизпълнителя в срок до 15 (петнадесет) дни от получаването му, заедно със становище, от което 

да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими. 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема изпълнението на частта от Услугите, при съответно спазване на 

разпоредбите на Раздел VI (Предаване и приемане на изпълнението) от Договора, и заплаща 

възнаграждение за тази част на подизпълнителя в срок до 60 (шестдесет) дни от подписването на 
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приемо-предавателен протокол. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже да извърши плащането, 

когато искането за плащане е оспорено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, до момента на отстраняване на причината 

за отказа. 

 

ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл. 13. При подписването на този Договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

гаранция за изпълнение в размер на 3%  (три на сто) от Стойността на Договора без ДДС, а именно 

636, 00 (шестстотин тридесет и шест) лева, която служи за обезпечаване на изпълнението на 

задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по Договора.  

Чл. 14. (1) В случай на изменение на Договора, извършено в съответствие с този Договор и 

приложимото право, включително когато изменението е свързано с [индексиране на Цената, ], 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предприеме необходимите действия за привеждане на Гаранцията за 

изпълнение в съответствие с изменените условия на Договора, в срок до 7 (седем) дни от подписването 

на допълнително споразумение за изменението. 

(2) Действията за привеждане на Гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените условия на 

Договора могат да включват, по избор на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

1. внасяне на допълнителна парична сума по банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при спазване на 

изискванията на чл. 15 от Договора; и/или; 

2. предоставяне на документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова банкова 

гаранция, при спазване на изискванията на чл. 16 от Договора; и/или 

3.  предоставяне на документ за изменение на първоначалната застраховка или нова застраховка, при 

спазване на изискванията на чл. 17 от Договора. 

Чл. 15. Когато като Гаранция за изпълнение се представя парична сума, сумата се внася по следната 

банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:  

ТБ: Интернешънъл Асет Банк АД 

Сметка: BG71IABG74741001032600 

BIC код на банката :  IABGBGSF 

Чл. 16. (1) Когато като гаранция за изпълнение се представя банкова гаранция, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на банкова гаранция, издадена в полза на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да отговаря на следните изисквания: 

1. да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция, която да съдържа задължение на банката - 

гарант да извърши плащане при първо писмено искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, деклариращ, че е налице 

неизпълнение на задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или друго основание за задържане на Гаранцията за 

изпълнение по този Договор; 

2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 30 (тридесет) дни след 

прекратяването на Договора, като при необходимост срокът на валидност на банковата гаранция се 

удължава или се издава нова. 

(2) Банковите разходи по откриването и поддържането на Гаранцията за изпълнение във формата на 

банкова гаранция, както и по усвояването на средства от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието 

на основание за това,са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл. 17. (1) Когато като Гаранция за изпълнение се представя застраховка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава 

на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на застрахователна полица, издадена в полза на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е посочен като трето ползващо се лице (бенефициер), 

която трябва да отговаря на следните изисквания: 

1. да обезпечава изпълнението на този Договор чрез покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 30 (тридесет) дни след 

прекратяването на Договора.  

(2) Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на 

застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахователно обезщетение в 

полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

Чл. 18. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава Гаранцията за изпълнение в срок до 30 (тридесет) дни 

след прекратяването/приключването на Договора в пълен размер, ако липсват основания за 

задържането от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на каквато и да е сума по нея. 

(2) Освобождаването на Гаранцията за изпълнение се извършва, както следва: 

1. когато е във формата на парична сума – чрез превеждане на сумата по банковата сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочена в чл. 11 от Договора;  

2. когато е във формата на банкова гаранция – чрез връщане на нейния оригинал на представител на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице; 
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3. когато е във формата на застраховка – чрез връщане на оригинала на застрахователната 

полица/застрахователния сертификат на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него 

лице /илиизпращане на писмено уведомление до застрахователя. 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава съответна част от Гаранцията за изпълнение след приключване и 

приемане по реда на чл. [30 и 31] от Договора на всеки отделен [период/етап]. В такъв случай, 

освобождаването се извършва за сума, пропорционална на частта от Стойността на Договора 

[период/етап].  

(4) Гаранцията или съответната част от нея не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса на 

изпълнение на Договора е възникнал спор между Страните относно неизпълнение на задълженията на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ той може да пристъпи към усвояване на гаранциите]. 

Чл. 19. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи съответна част и да се удовлетвори от Гаранцията за 

изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някое от неговите задължения по Договора, както и 

в случаите на лошо, частично и забавено изпълнение на което и да е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 

като усвои такава част от Гаранцията за изпълнение, която съответства на уговорената в Договора 

неустойка за съответния случай на неизпълнение.  

Чл. 20. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи Гаранцията за изпълнение в пълен размер, в 

следните случаи: 

1. ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не започне работа по изпълнение на Договора /изпълнение наконкретна 

заявка/в срок до 10 (десет) дни след Датата на подаване на заявката ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да  

развали Договора на това основание и да задържи пълният размер на гаранцията; 

2. при неизпълнение, представляващо неявяване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ повече от три пъти в посочените 

срокове в  техническото предложение  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали договора и да задържи 

пълният размер на гаранцията.;  

3. при прекратяване на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при обявяването му в несъстоятелност 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати договора и да задържи пълният размер на гаранцията. 

Чл. 21. В всеки случай на задържане на Гаранцията за изпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за задържането и неговото основание. Задържането на Гаранцията за изпълнение 

изцяло или частично не изчерпва правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да търси обезщетение в по-голям 

размер. 

Чл. 22. Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се е удовлетворил от Гаранцията за изпълнение и Договорът 

продължава да е в сила, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок до [[…] (словом)] дни да допълни 

Гаранцията за изпълнение, като внесе усвоената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума по сметката на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или предостави документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или 

нова банкова гаранция, съответно застраховка, така че във всеки момент от действието на Договора 

размерът на Гаранцията за изпълнение да бъде в съответствие с чл.13 от Договора. 

 

Общи условия относно Гаранцията за изпълнение и Гаранцията за авансово предоставени 

средства  

Чл. 24. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва за времето, през което средствата по Гаранцията за 

изпълнение са престояли при него законосъобразно. 

 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

Чл. 25. Изброяването на конкретни права и задължения на Страните в този раздел от Договора е 

неизчерпателно и не засяга действието на други клаузи от Договора или от приложимото право, 

предвиждащи права и/или задължения на която и да е от Страните. 

 

Общи права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Чл. 26. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:  

1. да получи възнаграждение в размера, сроковете и при условията по чл. [8 – 12] от договора; 

2. да иска и да получава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на 

задълженията по този Договор, както и всички необходими документи, информация и данни, пряко 

свързани или необходими за изпълнение на Договора; 

3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право, в 30‐дневен срок да отправи писмено предизвестие за развалянена 

договора, при неизпълнение на някое от задълженията от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Чл.27. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

1. да предостави/предоставя Услугите и да изпълнява задълженията си по този Договор в 

уговорените срокове и качествено, в съответствие с Договора и Приложенията; 
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2.  да информира своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички пречки, възникващи в хода на 

изпълнението на работа, да предложи начин за отстраняването им, като може да поиска от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ указания и/или съдействие за отстраняването им;  

3. да изпълнява всички законосъобразни указания и изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

4. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в чл. 46 от 

Договора;   

5. да не възлага работата или части от нея на подизпълнители, извън посочените в офертата на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ [освен в случаите и при условията, предвидени в ЗОП]] / [да възложи съответна 

част от Услугите на подизпълнителите, посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, и да контролира 

изпълнението на техните задължения (ако е приложимо)]; 
6. Изпълнителят се задължава да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата 

му подизпълнители в срок от 7 дни от сключване на настоящия Договор. В срок до 5(пет) дни от 

сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в 

офертата подизпълнител изпълнителят изпраща копие на договора или на допълнителното 

споразумение на възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 

ЗОП 

7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпрати сервизен специалист за отстраняване на появилите се 

повреди в медицинската техника и апаратура в срок от посочените в Техническото придложение 

часове след уведомяване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

8.  При подписване на настоящият договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави съответен 

документ, че служителят/ите, които са ангажирани пряко да извършват сервизната услуга притежават 

съответната професионална квалификация за извършване на услугата и са преминали обучения или 

квалификация за извършване на ремонт на медицинска апаратура по съответната обособена позиция. 

9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши ремонтната дейност на място в МБАЛ “Д‐р Стамен 

Илиев” АД гр.Монтана , в срока, съгласно техническото предложение, който започва да тече от деня, 

следващ приемането на заявката. Само в изключителни случаи, когато се налага апаратът да бъде 

пренесен в сервизната база на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, срокът се определя от сложността на необходимия 

ремонт. При доставка на резервни части срокът на ремонта се удължава със срока на доставката им. 

10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да вземе необходимите мерки за своевременно отстраняване на 

допуснати грешки и пропуски по отношение качеството на извършваните дейности, за 

коитоВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е отправил устна или писмена забележка. 

11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да издаде фактура –оригинал за извършената работа до края на 

календарния месец. 

12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури сервизна документация на обслужваната техникаи 

апаратура, ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯT не разполага с такава. 

13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава извършените ремонти и профилактики /един път годишно/на 

апаратите да се впишат от сервизния специалист в приложението на Паспорта на съответния апарат 

и/или да издаде сервизен протокол за направените профилактики. 

14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури необходимите резервни части, след констатиранена 

нуждата от такива и да представи ценова оферта, която се утвърждава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури консумативни резервни части /като 

крушки,акумулаторни блокове и други/ и подмяната им. 

16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури гаранционен срок от посочените в Техническото 

предложение месеца, след извършената ремонтна дейност, който важи само за ремонтирания възел и 

детайл, но не по‐малко от 3 месеца. 

17. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава незабавно да достави и монтира нов възел или детайл засвоя 

сметка, при възникване на дефект на такъв в рамките на гаранционния срок. 

18. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да дава указания за правилно използване на медицинската 

техника. 

19. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури специални измервателни инструменти и контролни 

съоръжения, необходими за проверка правилното функциониране на апарата. 

20. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не прехвърля правата и задълженията си, произтичащиот този 

договор, на трети лица. 

21. Извършването на всички дейности по сервизното обслужване се осъществява с транспорт на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ /включен в абонаментната цена  и/или часовата ставка/. 

22. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва ремонта на място в МБАЛ “Д‐р Стамен Илиев” АД 

гр.Монтана и само в изключителни случаи апаратът се пренася в сервизната база на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 

като за това се съставя протокол. В случаи, че се наложи отстраняване на повреда извън лечебното 

заведение, разходите за транспорт са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
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23. Гаранционният срок след извършен ремонт е описан в Техническото предложение за съответната 

обособена позиция и важи само за ремонтирания възел и детайл. Гаранционният срок на вложените 

резервни части не може да бъде по‐кратък от гаранционния срок даден от техния производител. 

 

Общи права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Чл. 28. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

1. да изисква и да получава Услугите в уговорените срокове, количество и качество; 

2. да контролира изпълнението на поетите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ задължения, в т.ч. да иска и да 

получава информация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ през целия Срок на Договора, или да извършва проверки, 

при необходимост и на мястото на изпълнение на Договора, но без с това да пречи на изпълнението; 

3. да изисква, при необходимост и по своя преценка, обосновка от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на 

изготвените от него [отчети/доклади/ разработки/материали] или съответна част от тях; 

4. да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ преработване или доработване на [всеки/всяка] от 

[отчетите/докладите/разработките/материалите], в съответствие с уговореното в чл. [32] от Договора; 

5. да не приеме някои от [отчетите/докладите/разработките/материалите], в съответствие с 

уговореното в чл. 31 от Договора; 

6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право, в 30‐дневен срок да отправи писмено предизвестие, заразваляне на 

договора при неизпълнение на някое от задълженията от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали настоящия договор едностранно и без предизвестие, при 

неявяване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ повече от три пъти в горепосочения срок на подадена заявка. 

8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали настоящия договор едностранно и без предизвестие, при 

забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, за отстраняване на повреда повече от 10 дни. 

9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали настоящия договор едностранно и без предизвестие, ако се 

установи повреда в апаратурата, настъпила в резултат от некачествено изпълнение на работата на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да възложи ремонта на трето лице, изцяло за сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, когато последният не е в състояние да изпълни точно задълженията си по 

осъществяване на ремонтна дейност, в посочените срокове, произтичащи от настоящия договор. 

11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право, ако по време на действие на договора, за конкретна медицинска 

апаратура отпадне необходимостта  от използването и в  работа на лечебното заведение, и/или бъде 

бракувана,  отношенията между страните да  бъдат уредени с анекс, който ще бъде неразделна част от 

настоящия договор, съобразно правилата на чл. 116 от ЗОП. 

12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да упълномощи свой служител, който да присъства при извършване 

на ремонт/профилактика на медицинската апаратура. 

Чл.29. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 

1. да приеме [изпълнението на Услугите за всеки отделен период/етап / всеки от 

отчетите/докладите/разработките/материалите / всяка дейност/етап/задача], когато отговаря на 

договореното, по реда и при условията на този Договор; 

2. да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Цената в размера, по реда и при условията, предвидени в този 

Договор; 

3. да предостави и осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до информацията, необходима за 

извършването на Услугите, предмет на Договора, при спазване на относимите изисквания или 

ограничения съгласно приложимото право; 

4. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в чл. [46] от 

Договора; 

5. да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на този Договор, включително 

и за отстраняване на възникнали пречки пред изпълнението на Договора, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

поиска това; 

6. да освободи представената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Гаранция за изпълнение, съгласно клаузите на чл. 

[18/23] от Договора; 

7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯT се задължава незабавно да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при констатиране на 

повреда в медицинската техника и апаратура, налагаща извършването на ремонт, да нареди незабавно 

преустановяване на работата с нея, както и да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в най‐кратък срок по 

телефон…………..........., факс……….............., или по е‐mail…………......................................................... 

8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯT се задължава да допуска до апаратурата само квалифициран персонал,който е 

обучен да работи с нея. При подписване на настоящият договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да изиска 

от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да  предостави съответен документ, че служителят/ите, които са ангажирани 

пряко да извършват сервизната услуга притежават съответната професионална квалификация за 
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извършване на услугата и са преминали обучения или квалификация за извършване на ремонт на 

медицинска апаратура по съответната обособена позиция или на  сходна със апаратите от съответната 

обособена позиция. 

9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯT се задължава да спазва инструкциите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за правилна 

експлоатация на медицинската техника и апаратура. 

10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯT се задължава да осигури нормални условия за работа на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като 

почистена медицинска техника, добро осветление, нормално ел. захранване, както и другиспецифични 

изисквания. 

 

ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО  

Чл. 30. Предаването на  изпълнението на Услугите за всяка отделена заявка се документира с 

протокол за приемане и предаване, който се подписва от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  в два оригинални екземпляра – по един за всяка от Страните („Приемо-

предавателен протокол“)].  

Чл. 31. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

1. да приеме изпълнението, когато отговаря на договореното; 

2. да поиска преработване и/или допълване на [отчетите/докладите/] в определен от него срок, като в 

такъв случай преработването и/или допълването се извършва в указан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок и е 

изцяло за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ / [когато бъдат установени несъответствия на изпълненото с 

уговореното или бъдат констатирани недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да откаже приемане на 

изпълнението до отстраняване на недостатъците, като даде подходящ срок за отстраняването им за 

сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ]; 

3. да откаже да приеме изпълнението [при съществени отклонения от договореното] / [в случай, че 

констатираните недостатъци са от такова естество, че [не могат да бъдат отстранени в рамките на 

[срока за изпълнение по Договора]/[резултатът от изпълнението става безполезен за 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ]]. 

 

САНКЦИИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл. 32. При просрочване изпълнението на задълженията по този Договор, неизправната Страна дължи 

на изправната неустойка в размер на 0,05% /нула цяло, нула пет на сто/ от Цената за съответната 

[дейност/задача] за всеки ден забава, но не повече от 1% (едно на сто) от Стойността на  съответната 

задача. 

Чл. 33.(1)При констатирано лошо или друго неточно или частично изпълнение на отделна 

[дейност/задача] или при отклонение от изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в [Техническата 

спецификация], ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни изцяло и 

качествено [съответната [дейност/задача], без да дължи допълнително възнаграждение за това. В 

случай, че и повторното изпълнение на услугата е некачествено, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да 

задържи гаранцията за изпълнение и да прекрати договора.  

(2). При повреда в апаратурата, настъпила в резултат от некачествено изпълнение на работата на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, последният дължи неустойка в размер на 50% /петдесет на сто/ от стойността на 

причинената вреда. 

Чл. 34. При разваляне на Договора поради виновно неизпълнение на някоя от Страните, виновната 

Страна дължи неустойка в размер на 0,5% (нула цяло и пет на сто) от Стойността на Договора. 

Чл. 35. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да удържи всяка дължима по този Договор неустойка чрез 

задържане на сума от Гаранцията за изпълнение, като уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за това.   

Чл. 36. Плащането на неустойките, уговорени в този Договор, не ограничава правото на изправната 

Страна да търси реално изпълнение и/или обезщетение за понесени вреди и пропуснати ползи в по-

голям размер, съгласно приложимото право. 

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 37. (1) Този Договор се прекратява: 

1. с изтичане на Срока на Договора / срока по чл.4 от Договора; 

2. с изпълнението на всички задължения на Страните по него;  

3. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство 

засегнатата страна е длъжна да уведоми другата страна в срок до 7 (седем)  дни от настъпване на 

невъзможността и да представи доказателства;  

4. при прекратяване на юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство, по смисъла на 

законодателството на държавата, в която съответното лице е установено; 

5. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСЛ. 

(2) Договорът може да бъде прекратен 
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1. по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма; 

2. когато за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация – по 

искане на всяка от Страните. 

3. С едностранно едномесечно писмено предизвестие до отстрещната страна. 

Чл. 38.(1) Всяка от Страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на съществено 

задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците съгласно чл. 87 и сл. от 

Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено предупреждение от изправната 

Страна до неизправната и определяне на подходящ срок за изпълнение. Разваляне на Договора не се 

допуска, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на 

изправната Страна. 

(2) За целите на този Договор, Страните ще считат за виновно неизпълнение на съществено 

задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всеки от следните случаи:  

1. При неявяване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ повече от три пъти в горепосочения срок на подадена заявка; 

2. При забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, за отстраняване на повреда повече от 10 дни; 

3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал съществено отклонение от [Условията за изпълнение на поръчката / 

Техническата спецификация и Техническото предложение]. 

4. При отказ /писмен или мълчалив/ за изпълнение на договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали Договора само с писмено уведомление до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и 

без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ то е станало 

безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни непременно в уговореното време. 

Чл. 39. Договорът може да бъде прекратен при спиране от експлоатация на апаратура посочена в 

Ценовото предложение на участника. 

Чл. 40. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл. 118, ал.1 от ЗОП, без да дължи 

обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на Договора вреди, освен ако 

прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП.В последния случай, размерът на 

обезщетението се определя в протокол или споразумение, подписано от Страните, а при непостигане 

на съгласие – по реда на клаузата за разрешаване на спорове по този Договор. 

Чл. 41. Във всички случаи на прекратяване на Договора, освен при прекратяване на юридическо лице 

– Страна по Договора без правоприемство: 

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставят констативен протокол за извършената към 

момента на прекратяване работа и размера на евентуално дължимите плащания; и 

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

а) да преустанови предоставянето на Услугите, с изключение на такива дейности, каквито може да 

бъдат необходими и поискани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;  

б) да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички отчети, изготвени от него в изпълнение на Договора до 

датата на прекратяването; и 

в) да върне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи и материали, които са собственост на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са били предоставени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с предмета на Договора. 

Чл. 42. При предсрочно прекратяване на Договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ реално изпълнените и приети по установения ред Услуги.  

 

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

Дефинирани понятия и тълкуване  

Чл. 43. (1) Освен ако са дефинирани изрично по друг начин в този Договор, използваните в него 

понятия имат значението, дадено им в ЗОП, съответно в легалните дефиниции в Допълнителните 

разпоредби на ЗОП или, ако няма такива за някои понятия – според значението, което им се придава в 

основните разпоредби на ЗОП. 

(2) При противоречие между различни разпоредби или условия, съдържащи се в Договора и 

Приложенията, се прилагат следните правила: 

1. специалните разпоредби имат предимство пред общите разпоредби; 

2. разпоредбите на Приложенията имат предимство пред разпоредбите на Договора 

Спазване на приложими норми  

Чл. 44. При изпълнението на Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ [и неговите подизпълнители] е длъжен [са 

длъжни] да спазва[т] всички приложими нормативни актове, разпоредби, стандарти и други 

изисквания, свързани с предмета на Договора, и в частност,   всички приложими правила и 

изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими 

колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово 

право, съгласно Приложение № 10 към чл. 115 от ЗОП. 

Конфиденциалност  
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Чл. 45. (1) Всяка от Страните по този Договор се задължава да пази в поверителност и да не разкрива 

или разпространява информация за другата Страна, станала ѝ известна при или по повод 

изпълнението на Договора („Конфиденциална информация“). Конфиденциална информация 

включва, без да се ограничава до: обстоятелства, свързани с търговската дейност, техническите 

процеси, проекти или финанси на Страните, както и ноу-хау, изобретения, полезни модели или други 

права от подобен характер, свързани с изпълнението на Договора. [Не се смята за конфиденциална 

информацията, касаеща наименованието на изпълнения проект, стойността и предмета на този 

Договор, с оглед бъдещо позоваване на придобит професионален опит от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.] 

 (2) С изключение на случаите, посочени в ал.3 на този член, Конфиденциална информация може да 

бъде разкривана само след предварително писмено одобрение от другата Страна, като това съгласие 

не може да бъде отказано безпричинно. 

(3) Не се счита за нарушение на задълженията за неразкриване на Конфиденциална информация, 

когато: 

1. информацията е станала или става публично достъпна, без нарушаване на този Договор от която и 

да е от Страните; 

2. информацията се изисква по силата на закон, приложим спрямо която и да е от Страните; или 

3. предоставянето на информацията се изисква от регулаторен или друг компетентен орган и 

съответната Страна е длъжна да изпълни такова изискване; 

В случаите по точки 2 или 3 Страната, която следва да предостави информацията, уведомява 

незабавно другата Страна по Договора. 

(4) Задълженията по тази клауза се отнасят до [ИЗПЪЛНИТЕЛЯ/съответната Страна], всички 

[негови/нейни] поделения, контролирани от [него/нея] фирми и организации, всички [негови/нейни] 

служители и наети от [него/нея] физически или юридически лица, като 

[ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ/съответната Страна] отговаря за изпълнението на тези задължения от страна на 

такива лица.  

Задълженията, свързани с неразкриване на Конфиденциалната информация остават в сила и след 

прекратяване на Договора на каквото и да е основание.  

Публични изявления 

Чл. 46. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да дава публични изявления и съобщения, да разкрива или 

разгласява каквато и да е информация, която е получил във връзка с извършване на Услугите, предмет 

на този Договор, независимо дали е въз основа на данни и материали на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на 

резултати от работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без предварителното писмено съгласие на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, което съгласие няма да бъде безпричинно отказано или забавено. 

Авторски права 

Чл. 47. (1) Страните се съгласяват, на основание чл. 42, ал. 1 от Закона за авторското право и сродните 

му права, че авторските права върху всички документи и материали, и всякакви други елементи или 

компоненти, създадени в резултат на или във връзка с изпълнението на Договора, принадлежат изцяло 

на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в същия обем, в който биха принадлежали на автора. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

декларира и гарантира, че трети лица не притежават права върху изготвените документи и други 

резултати от изпълнението на Договора, които могат да бъдат обект на авторско право.  

(2) В случай че бъде установено с влязло в сила съдебно решение или в случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

и/или ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ установят, че с изготвянето, въвеждането и използването на документи или 

други материали, съставени при изпълнението на този Договор, е нарушено авторско право на трето 

лице, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да направи възможно за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ използването им: 

1. чрез промяна на съответния документ или материал; или 

2. чрез замяната на елемент от него със защитени авторски права с друг елемент със същата функция, 

който не нарушава авторските права на трети лица; или 

3. като получи за своя сметка разрешение за ползване на продукта от третото лице, чиито права са 

нарушени. 

(3)ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претенциите за нарушени авторски права от 

страна на трети лица в срок до […] (словом)] дни от узнаването им. В случай, че трети лица предявят 

основателни претенции, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълната отговорност и понася всички щети, 

произтичащи от това. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ привлича ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в евентуален спор за нарушено 

авторско право във връзка с изпълнението по Договора. 

(4)ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ обезщетение за претърпените вреди и 

пропуснатите ползи вследствие на окончателно признато нарушение на авторски права на трети лица. 

Прехвърляне на права и задължения 
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Чл. 48. Никоя от Страните няма право да прехвърля никое от правата и задълженията, произтичащи от 

този Договор, без съгласието на другата Страна.Паричните вземания по Договора [и по договорите за 

подизпълнение] могат да бъдат прехвърляни или залагани съгласно приложимото право. 

Изменения 

Чл. 49. Този Договор може да бъде изменян само с допълнителни споразумения, изготвени в писмена 

форма и подписани от двете Страни, в съответствие с изискванията и ограниченията на ЗОП. 

Непреодолима сила 

Чл. 50. (1) Никоя от Страните по този Договор не отговаря за неизпълнение, причинено от 

непреодолима сила. За целите на този Договор, „непреодолима сила“ има значението на това понятие 

по смисъла на чл.306, ал.2 от Търговския закон. 

(2) Не може да се позовава на непреодолима сила Страна, която е била в забава към момента на 

настъпване на обстоятелството, съставляващо непреодолима сила. 

(3) Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, е длъжна да 

предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените 

вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок до 3 работни дни от настъпването 

на непреодолимата сила, като посочи в какво се състои непреодолимата сила и възможните последици 

от нея за изпълнението на Договора. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това 

вреди. 

(4) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с тях насрещни 

задължения се спира.] 

Нищожност на отделни клаузи 

Чл. 51. В случай, че някоя от клаузите на този Договор е недействителна или неприложима, това не 

засяга останалите клаузи. Недействителната или неприложима клауза се заместват от повелителна 

правна норма, ако има такава.  

Уведомления 

Чл. 52. (1) Всички уведомления между Страните във връзка с този Договор се извършват в писмена 

форма и могат да се предават лично или чрез препоръчано писмо, по куриер, по факс, електронна 

поща. 

(2) За целите на този Договор данните и лицата за контакт на Страните са, както следва: 

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

Адрес за кореспонденция: гр. Монтана 3400 

МБАЛ „Д-р Ст.Илиев” - АД                                  

ул.„Сирма войвода" № 4  

ТБ: Интернешънъл Асет Банк АД 

Сметка: BG71IABG74741001032600 

BIC код на банката :  IABGBGSF 

http://mbalmontana.com     

E-mail: mbalmont@net-surf.net 

Лице за контакт: ……………………….. 

За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:  

Адрес за кореспонденция: …………………. 

Тел.: …………………………………………. 

Факс: ………………………………………… 

e-mail: ……………………………………….. 

Лице за контакт: …………………………………………. 

(3) За дата на уведомлението се счита: 

1. датата на предаването – при лично предаване на уведомлението; 

2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата; 

3.  датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка – при изпращане по куриер; 

3. датата на приемането – при изпращане по факс; 

4. датата на получаване – при изпращане по електронна поща.  

(4) Всяка кореспонденция между Страните ще се счита за валидна, ако е изпратена на посочените по-

горе адреси (в т.ч. електронни), чрез посочените по-горе средства за комуникация и на посочените 

лица за контакт. При промяна на посочените адреси, телефони и други данни за контакт, съответната 

Страна е длъжна да уведоми другата в писмен вид в срок до 7 (седем) дни от настъпване на промяната. 

При неизпълнение на това задължение всяко уведомление ще се счита за валидно връчено, ако е 

изпратено на посочените по-горе адреси, чрез описаните средства за комуникация и на посочените 

лица за контакт. 
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(5) При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието, правноорганизационната 

форма, седалището, адреса на управление, предмета на дейност, срока на съществуване, органите на 

управление и представителство на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият се задължава да уведоми 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяната в срок до7 (седем)] дни от вписването ѝ в съответния регистър. 

Език 

Чл. 54. (1) Този Договор се сключва на български език.  

(2) Приложимият език е задължителен за използване при съставяне на всякакви документи, свързани с 

изпълнението на Договора, в т.ч. уведомления, протоколи, отчети и др., както и при провеждането на 

работни срещи. Всички разходи за превод, ако бъдат необходими за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ [или негови 

представители или служители], са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

Приложимо право 

Чл. 55. Този Договор, в т.ч. Приложенията към него, както и всички произтичащи или свързани с него 

споразумения, и всички свързани с тях права и задължения, ще бъдат подчинени на и ще се тълкуват 

съгласно българското право. 

Разрешаване на спорове 

Чл. 56. Страните се уговорят да разрешават възникналите разногласия относно тълкуването, 

изпълнението и прекратяването на договора посредством споразумение. Ако по пътя на преговорите 

не може да се постигне съгласие, всички спорове ще се решават от компетентния съд, определен по 

правилата на българското законодателство, като на основание чл.117 от ГПК страните се 

споразумяват, че при възникнал имуществен спор между тях компетентен да разгледа спора като 

първа инстанция ще бъде Районен съд гр. Монтана или Окръжен съд гр. Монтана. 

Екземпляри 

Чл. 57. Този Договор се състои от 11 /единадесет/  страници и е изготвен и подписан в 2 /два броя/ 
еднообразни екземпляра – за Възложителя и за Изпълнителя. 

Приложения: 

Чл. 58. Към този Договор се прилагат и са неразделна част от него следните приложения: 

Приложение № 1 – Техническа спецификация; 

Приложение № 2 – Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

Приложение № 3 – Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

Приложение № 4 – Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на 

ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението; 

Приложение № 5 – Гаранция за изпълнение; 

Приложение № 6 – Документи удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от 

процедурата – съгласно чл.112, ал.1, т.2 от ЗОП. 

 

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:           ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

……………П………...                                                           /………П…………./ 

Изпълнителен директор на        

МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД 

……………П…….. 

Главен счетоводител 

МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД 
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Приложение №1 

 

 

Техническа спецификация 

 

 

 

 

 

Обособена позиция  №8 – Клинично лабораторни анализатори 

 

1. Автоматичен биохимичен анализатор  Dimension Xpand       – 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. Кръвно газов анализатор “Corning” 248         – 1 бр. 

6. Кръвно газов анализатор “RapidLab” 348        – 1 бр.  

 

 

 

 

 

Обособена позиция №10 – Хемодиализна апаратура 

 

1. Хемодиализен апарат Gambro AK 96 Bio        – 12 бр. 

2 . Система за водоподготовка и обратна осмоза Gambro CPW 62    –   2 бр. 

 

 



IIpx,'roxenue J\!2

oEPA3Eq l\i s

TDXHITTIECKO IIPEAIIOXIHIIE 3A II3IIIJ'IFEHIIE HA IIOPbIKATA
AooHaM€rnno cepBu3Ho o6c,ryr(B{Hc Ha Mear'Iuu cl(a anaparypa

Hlr MEA"TI ,,4-p CraMcH l4,'rueB" AA' rp'Mograga

3a O6oco6eHa no3ulun J\i 8 K,'rllHuqrlo ,ra6opr'ropHl| aHa,'u3aropl

lloanucar.raar: Ha.qr EBcrarueBa,4paroeBa

B KaqecrBoro ctl Ha YlpaRuren

Ha MapBeHa ,4IrarEocrrxa EOO,{
(Aaw e H oca te tu laoctuna Ka)

YBA]KAEMI{ AAMI{ II TOCIIOAA,
C Hacrotfroro, Bu tpencraBtMe lrd]rero :rr:xHuriec(o flpe.4rroxoxue 3a u3rl6JIIIeEIre Ea

o6rBeuara or Bac npoqeAypa 3a Btsnarale Ea o6ulecrBefla rroplrlI<a c flpeaMer: ,,A6onaltlenTrro

cepBq3Ho o6c,[yxBaHe rra MeA[IlIrHcKa anaparypA" Ha MEA"TI ,,4-p CTaMeH ll,'rlreB" A,4,

rp.MoHTaHa

NPEAJIATAMtr AA II3IIT,J'IHIIM IIOPbqKATA IIPI{ C'TEAHUTE YC"IOBI'Ifi :

I. Cpox :a or:oraeaH€ rra cepBli3Hure cn€quaJrlrcrlt npll aBnpn'r/noBpeAa

llpealarave Cpor ta otrooa*ane l|it c€pB[3Htre cnequa.lncrlr npr| aBapuq/noBpeAa, Ha

MeauquHc(aIa TexEIi(a l' aflaparypa o1 o6oco6eHara no3ilq[{:

- 24 (aBaaec€T I| qcrr|pu) qaca,

- 4 (.rer[plt) .taca (nprl cryqau Ha cflerlrxocr).

cql;lTaHo or rraca IIa rIocTbIIBane Ha 3aiu](a 3a peMoHT.

- ja 06oco5eHa nuu4w Nel - He naceqe on 0,5 aa.;
sa o6oco6epu notu4uu on )'{!t2 da I!20 -xe noce\e om 21 \t'tt';
:a o6oco6euu notutlur on.Ite2 da l{!20 (nlru.nyu1ltB cnewtlocm) - He naae\e o 4'lacu

Ou,nar"rHlno ,d . ea3u auq. r'L ard tu' nr . "a.uq.n". HJ roL?rd "a.'e\c6Ln4. n".4, HL?

. fapaHunorrerr cpoK 3a rl3Br,prxeH p€Mour:

flpealaraue rapauuuou€H cpo( 3a BceK[ rr3Bt ptoeu peMoHT Ha Mealq{HcKa rexuul(a u

anapaT]?a no o6oco6eHara llo3l'Illlt oT llopBqKa:r'a! IIo (otro yqacrBaMe B npoqe4para B pa3Mep Ea 3

/crosorl rpa/ Meceua, c.ruraHo or Aarara Ha fiyc(aEe B eKcnnoaralr]rt Ea or peMoHTupauara

[4e,qtrlrHcKaTa rexHrira/ alaparlpa clell pervrol{ra.

ItpeituxeHutn ?apd 4u.)HcH.Irok 3d ulubptue pe"uotn ue voace da 6tde no xpanw om 3 /npuJ rcce4a

IlI. Pa3no"'raraMe ct'c ccpBu3HIr 6a3lt cl'c cre.{Horo MecrorroiroxeElre:

3atueero c6uno,fr$cfrdo
Az clo !1 36a an ! afi 3oti



.Fe!e:
E;

EI
E*
eE

Hacc,'IcHo Mtcro

/uar uenosarrue/

A,qpec Ha cepBu3uart 6ait B Eace,'IeHoro Mtrcro

fp. CoOII' Yr. Ceeru I(}rnprru .ll!44

Kmo rt3pltqEo 3MBtBaMe, qe 3a r.BBBplrBaEe Ea AeiiFocrn no [pe]IMera Ea IlopbrlKara

PA3SOJAI4ME / HE PA3IIOJIAIAME cr'c cepan:ua 6a:a B rpaa MoIlTaIIa
4earpaono ce 3usePnaed

IV. llpu rB6lipaEero Hu 3a u3rr6jrl]ure,1, nplieMaMe Aa ce cqlrraMe o6Br'p3aE[ or 3aALrrxeE[tra ll
ycJIoBItITq Iloerrr or Hac c odJeprma Etl ,uo tl3Ttlvalre Ha cpo(a na Aotoeopa:a o6rqecreena rroprq(4 (aro:

a/ roop,qmartre nr :la fionyqaBaue I'Ia 3arIBIor 3a peMolrrca:

reiredrou 070070050

Oa(c 02 9748940 e-mail sewice@marvena-dx.com

6/ (oopA[Harlre Hr 3a [pueMaHe Ha c6o6lqeHwl, cBbp3aHu c aoroBopa, ca:

aapec : 1799 ry. Co$ur, yr. Ceern Krlnpuau Ns44

Oa(c 02 974 89 40 e-mail: tenders@manena-dx.com

I43Becruo MII e, qe 3a neKrapupaHe Ha HeBepH[ obcrotrercrBa, Hoct orroBopEocr Ilo cMtrcbJla

IIa qn. 313 or l_laKa3aren[[r (oAeKc.

Aara:19.03.2020r. AEKJIAPATO

3. ; tq e 3 a cO I n o, h6nc fr ao

G.t tz\Ha e 1 3aE, a, ) afi 3oti

3an!@Ho o6ffiotnuctuea haracBo ct.36a e 3 on 3an



OEPA3EU n! 5

TEXIIIiqECI{O IIPELIIOXDHIIE 3A II3IIT,J'IHEFIIE HA IlOPbqItATA
A6oHaMcHTHo cepBu3Ho o6c,ryxRaH€ Ha MealruuncrtN alaparypa

Ira MDAI ,,4-p CraMeH l4.rrreB" AA, rp.Monarri

3a O6oco6ewa no:r.rqxc l\i l0 XeMoauaflr3[r ,uaparJpa

lloanHcaH rr: TTars teerarzeea AparueBa

B (aqecrBoio cri Ha yrlpaB[Ten

Ha MapBeHa AuarHocll't(a EOOA
(raure4 o.d Hre ra rqoc / ruka)

YBA}I(AEMI' AAMII II TOCNOAA,
C Hacrotllloro, BI,l [peAcraBrMe Ha.urero rexlrrltecl{o [pe,IIJIoxeFIre 3a lr3rlbnlroEltc Ea

o6{Bonara or Bac nporleAypa 3a B!3xara}te Ha o6rqecrBeHa Iropbrl(a c [peAMer: ,A6oHaMeHTHo

cepBu3Eo o6cJryr(Ballc ua Mc,{[qnHcr(a anaparypa" Ha MEAJI,,A-p CraMerr I{"qneB" A'[,
rp.Morrrtrra

IIPEAJIAIAME AA I{3IIT'I'IHIIM IIOPbqXATA nPII CJ'IEAHUTE vC"rIOBIIfl :

I. Cpo( 3t or-toBnBaHc Ha cepBn3H[Te cnertrrarncrn npu aBapuflfiroBpeAa

llpeg,raraue Cport 3A oT3oBaBAHc lra cepBll3Eure crequaJrucrrr nprl aBtp[rr/[oBpeAai }la

MeI]IrIUHCKara rexHlrKa u arapa, ypa oT o6oco6eHaTa IIo3IluI]It:

- 24 (aBaaccer n qerupn) rraca,

- 4 (qerrpr) eNca ([pII cn]qali IIa cIIeIIrIIocr),

cquTaHo oT qaca Ea rlocrG[BaHe Ha 3turBr(a 3a peMo]rr,

- 3a O6aco6eHd nd1l\11t I!1 - e no6ew ok10,5 \at,
- 3d o6oco6eHu ndu4uu on I!!2 da,(!20 - trc noce\e ou 24 antd:.
- 3a a6oco5e 1t t1o31t4tru on.r!2 da I!20 (npu uy!tu Hd aeu ocn) - w naceee on 4,!uct.

OniocasdHeno a cepquvlune cneuumucntu e Hd rrcna. Hd dApecd pd re\e6xonlo saiedett e.

II. IapaHquoHeE cpoK 3a n3Br,prn€H peMoHr':

flpe.qnafaMe rapaHqKoHeB cpoK 3ir BceKn niBr,pfl€rt p€Moltr IIa Me,[EuIrHc(a roxlt4(a rt

aflapmypa rlo o6oco6eHaTa flo3[qrrr oT nopr5qKara, llo Korro yqacrBaMe 8 rlpoue,q]TaTa B pa3Mep Ha 3

/clonolr rp/ Meceqa, c.ruraHo or aarala Ita nyc(aue B e(clllroarallut Ha or peMoxTnpaHma

Mear4q[lc(aTa TexHt(a/ afiaparypa cne.q peMoHTa.

pedtarexwn,apa 4uoHeH qoR 3d u3tbpueH pe$o"n e, re na 6bde no-kpanbk on 3 /nipul ece4a.

lll. Pa3noraraM€ cr,c cepBnlrtu 6a3u c6c cjle.qHoro Mecronojlo)KeHfie:

.l' ; 
-''

i)"iio"' 
"a" "nto"so'' "''-' 
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flace.reuo Mqcro

/nanlrenosanne/

AApec [a cepBrBHara 6a3a B HaccreForo Mccro

I-p. Coftu.* Vn. Ceeru Krnpran Ne44

Karo ,r3pl;lqHo 3arBrBaMe, rre 3a lt3BrprllBau{e ra leiiEocTlr no [pe,qMeTa Ha Ilop6rl(aTa

PA3IIo;'IIrIA{E / HE PA3IIOJIAIAME cbc cepBd3Ha 6nra B rpaA MoHraHa
4 eotp u o h to ce 3d ueP ntdaa

IV. lIpII I]36llpallero tllr 3a Ii3rI6Jl]I{TeJr, [pseMaMe !a ce cquraMe o6BBp3aHI.t or 3a,qr,rt(elurra 11

ycxoBn{ra. [oeTli oT Irac c oibepTaTa IrIi ao lt3Tr,rqaue Ea cpoKa Ha aoroeopa:a o6rqecrseua nopBqK4 r(mo:

a/ xoopaunarure nrl :a nonyqaease na 3aaBrtrr 3a peMonTca:

rereooH 070070050

4)a(c 02 9748940 e-mail seNice@marr'ena-dx.con

6/ xoopaurarnre url :a [p[eMaHe Ha c6o6rqeulu, cBbp3an{ c .qofoBopa. ca:

a.qpec : 1799 ry. Coorn, yr. Cnerr l{nnpr-rru N!44

Oa(c 02 974 89 40 e-mail: tenders@marr'ena-dx.com

I43BecrEo Mu e, qe 3a re(JlaptpaHe Ha HeBepnu o6cronre:rcrea, Hocs orroBoplocr rlo cMac],ra

Ha .rr. 313 or Haxa3arel {Lrr l(oaeKc.

\
:)arlleroa6anune,cneo ) * )

tudadcw36a 3an san ,,'
AEKJIAPAlAara:19.03.2020r.

3.iuseHo a,.natfret.neo tuenacha cr 36a a, 3 on 3On



Ipr.r.lornenne J\!3

UEHOBO TIPEANOXEHIIE
TIPI,AJIAIAHA IIEHA

3a y.raclrie B npoue,ql4)a 3a B63jraraHe Ha o6ntecrBeHa xoplq(a c rpe,qMer:

,,A6onalrenrno ceprlr3rro o6cJry?(BaHc Ha ueantltlncrca anaparypatt

Hr MBA"TI ,,4-p CraMcH lllrrleR" AA, rp.Mourana

Ao: MBA"TI ,,A-p CTaM€H I4,'rucB" A'4, rp.MoHTaHa, y,'r. CupMa BoiBoAn l\14
(M^E ftarue u anp.c ie e&tatuhelr)

or: Maprena ,{uaruocrura EOO!

htaLMe a6a a. Horcd.n|u{d)

c aqpec: rp. Co$'e yr. CBerr Itjnpurx Jl! 44,

rer.: 02 974 89 44 , OaKc: 02 974 89 40 e-mail:1etld€rs@ma ena dx.com

EI,IK / Eyrcrar: 200600292

YBA1I{AEMIT AAMII U IOCIIOAA,

Crer garolrraearre c ycnoBmra tla [opt.Irara, 3a{B{BaMe, qe xeJIaeM aa yqacrBaMe I
o6qsenara oI Bac fporleAypa ry6ruqEo cBcrBaHue 3a Br,3nar"ale Ea o6rqecrBeEa [opr'q(a c

lpe.{Mer: ,,A6oHaMeHTHo c€pBr.ri[o o6c"ryr$aitc Ha MenuqlrHcro anaparypa ua MEAJI ,,{-p
Craue[ I{.[nen" A,[, rp.MoHTaHa", Br,B BpB3Ka c Koero Bn npe]IcraBtMe Hallrara oiDepra:

3a O6oco6€Ba no3rlurs N E R,rxHnqHo naoopar'opnu aH:!'Ilr3aropn

Mece'rna a6oHaNreHrHa rarcc:r B pa3Mep Ha:

600.00 (rrecrorBri) nB. 6e3 AAC,
720.00 (ceaeMcrorxH r.r.qBaaecer) "rB. 

c AAC.

flpeA,roxeHara qeHa e oipeAeneHa npr narHo cr,orBercrBxe c yc,roBxtra or AoKyMeHlaltttra, c

BXJTTOqCHU BCUqKT pa3xoAn nO 
'3B',bpuBaHero 

Ha peMOIrTa Tp)',A. TpaHCnOpr, KOMaHAxpOBbqHs u Ap-/

A€Knapfip:rMc .re cMe crlnacHu, aKo 6rae^{ onpeaereHr., 3a a3r'brrHr{lell Ha (]6ulecrBeHara nopt,rKa.

4a ranarur'r 6er npourea cyMaTa: BXrrrcqBarjla Bcuqxu pa3xoau no n3narHeHxe Ha yc,ryrara.

Aara:31.03.2020r.

alarNqh arrdsnelctua
64acdo !1.36a. at.3 0n 3anlloA]lhc lz IIErI

I l i . ' i" t
'. - qrr'' .,rrrl_' '

t0



G)

3a yuacrue o npoue,qypa 3a Bb3rarane Ea o6DrecrBena tropr,{(a c npeaMer:

,,A6oxalrenrno cepru:uo o6c,ryrreane na meguqrmcra anaparypa"
ua MBA"TI ,,4-p CrrM€x ILrueB" A'4, rp.MoHTaHa

Io: MEA.TI ,,4-p CTaMcH I{,r[cB" AI, rp,MoHTana, yr. CrrpMr Boiinorra J\!4
ltoleeHoaaB eL aADe. Ha c8h.kuh1"trt)

or: MlrpBena Arrarfiocr'r|I(a EOOA

(t la Lvd t otuurc n ! | a c nn u xd)

c anpec: rp. Coorr yn. CBeru lcrnpurH Ne 44,

ren.: 02 974 89 44, Sa{c: 02 974 89 40 e-rnail: tenders(4lmaryena-dx.com

EI,1K / Byncrar: 200600292

YBA}ITAEMI{ AAMI' I' IOCIIOAA,

Cne.q 3aflo3uallarte c ycnoBr,ura rra floptqKara, 3urBrBaMe) qe xel]aeM Aa yqacrRaMe B

o6rBeHara or Bac npoqe4ypa rIy6ml.IIIo c:bcre3alllle 3a B63JraraEe Ea o6qecr'Bena nop]'ql(a c
[pe.qMeT: ,,A6oHaMe[r'[o cepB[.]rro o6c..r]]KBalle Ha MeADUuHcKa analaT)pa Ha MEA"rl ,,4-p
Crauen l,I"rr.ree" A!, rp.MonTasa". R:bB Bp!3(a c Koero Br, [peAcraBrMe Ealrara olbep, al

3:r O6oco6cH, no3nqns J'& l0 XeMoana,rx3Ha anaparypa

MeceqHa :r6oHaMcHlHA r'ar(c:l B pa3Mep Ha:

I 166.67 (xrrneAa cro ueorAecer n uecr,reBa x uecrAecer x cener{ croruHKu) nB. 6e3 AIC.
1400.00 (x"rraa u qernpscrors r) ,'rB. c A,.4C.

IlpoAnoxeHara qeHa e onpeAeneHa npu rlbrHo cborBercrBxe c ycnoBrrra or AoKyMeHTaqsrra, c

BKn()qeHu BcrqKr pa3xoAa no x3BrpuBaHero Ha peMoHTa rpyA! TpaHcnopl xorvarguporrunr I gp./

AeKrapnpaMe 9e cMe c1'macru! ar(o 6!AeM orpoAo.rrcHn 3a n3DlJlHrneJr Ha o6u{ecr tseHara ropbqK^,

aa 3ana3uM 6e3 npoMrHa cyMaTa, BK,lbqBalqa Bcuq( pa3xoau r1o ,3nbflHeHr.re Ha ycryfara.

oBPA3DII J\! 6

Aara: 31.01.2020r.

IIEHOBO IIPEAJIO}KEHIIE
IIPEA,IAIAHA UETIA

IIOIII'IC 14 IIEq
3tuu @8. ae.nr@dercn60

Azn.ctu q. 36a ar 3 on 3An

,, r1.l !'1,,,J

'--.,1,j, ii;a;r,,!ll-"
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ДОГОВОР № 6 ЗА  ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

АБОНАМЕНТНО СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА 

УНП 00468-2020-0002 

 

Днес, 15.06. 2020г. , в гр.Монтана, 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: 833101609 
с адрес: гр. Стара Загора 6000, ул. Новозагорско шосе, бл. 1, Електронна поща: finance@perfect-

medica.com , телефон: 042 610 230, тел/факс; 02 9555964,  

представлявано от Мария Георгиева Декова, 

наричано   по-долу за краткост  „ИЗПЪЛНИТЕЛ” , 

 (ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните“, а всеки от тях поотделно 

„Страна“); 

на основание чл.112 от Закона за обществените поръчки и Решение № Р-11 / 26.05.2020г. на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществена поръчка с предмет: „Абонаментно 

сервизно обслужване на медицинска апаратура“ на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД гр. Монтана” 

 се сключи този договор („Договора/Договорът“) за следното: 

 

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извършва, срещу възнаграждение и 

при условията на този Договор, следните услуги: абонаментно сервизно обслужване на медицинска 

техника и апаратура и/или сервизно обслужване при заявка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ както следва: 

1.1. Абонаментно сервизно обслужване на медицинска техника и апаратура включващо 

текущи и/ или основни ремонти, ревизии, профилактични прегледи /не по‐малко от един път 

годишно/, описани в ценовото предложение, представляващо неразделна част от този договор, в 

съответствие с инструкциите за експлоатация на производителя; 

1.2. Сервизно обслужване при заявка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ включва извършване на 

ремонт/профилактика на медицинска техника и апаратура при заявка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по цена 

дадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,описани в ценовото предложение, представляващо неразделна част от този 

договор. Цената включва всички разходи по извършване на услугата в МБАЛ – Монтана труд, 

транспорт,командировъчни. 

наричани за краткост „Услугите“.  

Чл. 2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълнява Услугите в съответствие с Техническата 

спецификация, Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и Ценовото предложение на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, и чрез лицата, посочени в Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, 

съставляващи съответно Приложения № [1, 2, 3 и 4] към този Договор („Приложенията“) и 

представляващи неразделна част от него. 

Чл. [3]. В срок до 7(седем) дни от датата на сключване на Договора, но  най-късно преди започване на 

неговото изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за името, данните за контакт и 

представителите на подизпълнителите, посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всякакви промени в предоставената информация в хода на 

изпълнението на Договора в срок до 7(седем) дни от настъпване на съответното обстоятелство. 
 

СРОК  НА ДОГОВОРА. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл. 4. Настоящият договор е със срок от 12 месеца 

Чл. 5.Договорът влиза в сила от 15.06. 2020г.  и е валиден до 15.06. 2021г. 

Чл. 6. В случай, че към датата на изтичане на срока на договора е открита нова процедура завъзлагане 

на обществена поръчка със същия предмет, която не е приключила, договорът запазва действието си 

при същите условия до приключването й и сключването на нов договор 

Чл. 7. Мястото на изпълнение на Договора е МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД гр.Монтана, ул.”Сирма 

войвода” №4. 
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ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ.  

Чл. 8.(1)За добросъвестно и професионално изпълнение на предмета на договора по чл.1 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплаща цена съобразно класираната оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в 

размер посочен в ценовото предложение неразделна част от настоящия договор. Цената е определена 

при условията на извършване на услугата с включени всички разходи и ДДС и се заплаща на месечни 

абонаментни вноски.Стойността на целия договор се определя от годишната абонаментна цена. 

(2) В Цената по ал. 1 са включени всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на Услугите, 

[включително и разходите за персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на 

ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението [и за неговите подизпълнители], като 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащането на каквито и да е други разноски, направени от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(3) Цената, посочена в ал. 1, е фиксирана/крайна /Единичните цени за отделните дейности по апарати/, 

свързани с изпълнението на сервизирането на медицинската апаратура, посочени в Ценовото 

предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са фиксирани/крайни на изпълнение на Договора и не подлежи [не 

подлежат] на промяна [освен в случаите, изрично уговорени в този Договор и в съответствие с 

разпоредбите на ЗОП].   

Чл. 9. След изпълнение на задълженията по договора от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ му 

изплаща отсрочено, в срок до 60 календарни дни след представяне на фактура, месечните суми по 

банков път с превод. 

Чл. 10. (1) Всяко плащане по този Договор се извършва въз основа на следните документи: 

1. отчет за предоставените Услуги за [съответния [период/етап] / съответната [дейност/задача], 

представен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

2. приемо-предавателен протокол за приемане на Услугите за [съответния [период/етап] / съответната 

[дейност/задача], подписан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ [след получаване на отчета по т. 

1], при съответно спазване на разпоредбите на Раздел VI (Предаване и приемане на изпълнението) от 

Договора; и 

3. фактура за дължимата [сума/част от Цената] за [съответния [период/етап] / съответната 

[дейност/задача], издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представена на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща в отделна фактура предварително утвърдени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

вложените резервни части при техническото обслужване на медицинската техника и апаратура извън 

посочените суми в т.8.1.1 и 8.1.2. Заплащането на вложените резерви части се извършва отложено в  

срок от 60 /шестдесет/ дни, считано от представяне на фактурата и приемно-предавателен протокол  за 

вложена част.  

5. При нужда от извършване на конкретен ремонт с влагане на резервна част ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е 

длъжен да предостави подробна оферта с точно описание и параметри на необходимите резервни 

части и да я предложи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Необходимите ремонтни дейности се извършват след 

одобрение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на предложената оферта. Резервните части се доставят от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, след одобрение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. От своя страна, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва 

правото да закупи необходимата резервна част от друго място, ако условията са по ‐ изгодни от 

предложените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

Чл. 11. (1) Всички плащания по този Договор се извършват в лева чрез банков превод по следната 

банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:  

Банка: […………………………….] 

BIC: […………………………….] 

IBAN: […………………………….]. 

(2) Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено Възложителя за всички последващи промени по ал. 

1 в срок от 7(седем) дни, считано от момента на промяната. В случай, че Изпълнителят не уведоми 

Възложителя в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени. 

Чл.12. (1) Когато за частта от Услугите, която се изпълнява от подизпълнител/ ако е приложимо/, 

изпълнението може да бъде предадено отделно от изпълнението на останалите Услуги, 

подизпълнителят представя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отчет за изпълнението на съответната част от 

Услугите [за [съответния [период/етап] / съответната [дейност/задача], заедно с искане за плащане на 

тази част пряко на подизпълнителя. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ отчета и искането за плащане 

на подизпълнителя в срок до 15 (петнадесет) дни от получаването му, заедно със становище, от което 

да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими. 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема изпълнението на частта от Услугите, при съответно спазване на 

разпоредбите на Раздел VI (Предаване и приемане на изпълнението) от Договора, и заплаща 

възнаграждение за тази част на подизпълнителя в срок до 60 (шестдесет) дни от подписването на 
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приемо-предавателен протокол. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже да извърши плащането, 

когато искането за плащане е оспорено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, до момента на отстраняване на причината 

за отказа. 

 

ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл. 13. При подписването на този Договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

гаранция за изпълнение в размер на 3%  (три на сто) от Стойността на Договора без ДДС, а именно 

54,00 (петдесет и четири) лева, която служи за обезпечаване на изпълнението на задълженията на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по Договора.  

Чл. 14. (1) В случай на изменение на Договора, извършено в съответствие с този Договор и 

приложимото право, включително когато изменението е свързано с [индексиране на Цената, ], 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предприеме необходимите действия за привеждане на Гаранцията за 

изпълнение в съответствие с изменените условия на Договора, в срок до 7 (седем) дни от подписването 

на допълнително споразумение за изменението. 

(2) Действията за привеждане на Гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените условия на 

Договора могат да включват, по избор на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

1. внасяне на допълнителна парична сума по банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при спазване на 

изискванията на чл. 15 от Договора; и/или; 

2. предоставяне на документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова банкова 

гаранция, при спазване на изискванията на чл. 16 от Договора; и/или 

3.  предоставяне на документ за изменение на първоначалната застраховка или нова застраховка, при 

спазване на изискванията на чл. 17 от Договора. 

Чл. 15. Когато като Гаранция за изпълнение се представя парична сума, сумата се внася по следната 

банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:  

ТБ: Интернешънъл Асет Банк АД 

Сметка: BG71IABG74741001032600 

BIC код на банката :  IABGBGSF 

Чл. 16. (1) Когато като гаранция за изпълнение се представя банкова гаранция, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на банкова гаранция, издадена в полза на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да отговаря на следните изисквания: 

1. да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция, която да съдържа задължение на банката - 

гарант да извърши плащане при първо писмено искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, деклариращ, че е налице 

неизпълнение на задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или друго основание за задържане на Гаранцията за 

изпълнение по този Договор; 

2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 30 (тридесет) дни след 

прекратяването на Договора, като при необходимост срокът на валидност на банковата гаранция се 

удължава или се издава нова. 

(2) Банковите разходи по откриването и поддържането на Гаранцията за изпълнение във формата на 

банкова гаранция, както и по усвояването на средства от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието 

на основание за това,са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл. 17. (1) Когато като Гаранция за изпълнение се представя застраховка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава 

на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на застрахователна полица, издадена в полза на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е посочен като трето ползващо се лице (бенефициер), 

която трябва да отговаря на следните изисквания: 

1. да обезпечава изпълнението на този Договор чрез покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 30 (тридесет) дни след 

прекратяването на Договора.  

(2) Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на 

застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахователно обезщетение в 

полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

Чл. 18. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава Гаранцията за изпълнение в срок до 30 (тридесет) дни 

след прекратяването/приключването на Договора в пълен размер, ако липсват основания за 

задържането от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на каквато и да е сума по нея. 

(2) Освобождаването на Гаранцията за изпълнение се извършва, както следва: 

1. когато е във формата на парична сума – чрез превеждане на сумата по банковата сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочена в чл. 11 от Договора;  

2. когато е във формата на банкова гаранция – чрез връщане на нейния оригинал на представител на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице; 
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3. когато е във формата на застраховка – чрез връщане на оригинала на застрахователната 

полица/застрахователния сертификат на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него 

лице /илиизпращане на писмено уведомление до застрахователя. 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава съответна част от Гаранцията за изпълнение след приключване и 

приемане по реда на чл. [30 и 31] от Договора на всеки отделен [период/етап]. В такъв случай, 

освобождаването се извършва за сума, пропорционална на частта от Стойността на Договора 

[период/етап].  

(4) Гаранцията или съответната част от нея не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса на 

изпълнение на Договора е възникнал спор между Страните относно неизпълнение на задълженията на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ той може да пристъпи към усвояване на гаранциите]. 

Чл. 19. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи съответна част и да се удовлетвори от Гаранцията за 

изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някое от неговите задължения по Договора, както и 

в случаите на лошо, частично и забавено изпълнение на което и да е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 

като усвои такава част от Гаранцията за изпълнение, която съответства на уговорената в Договора 

неустойка за съответния случай на неизпълнение.  

Чл. 20. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи Гаранцията за изпълнение в пълен размер, в 

следните случаи: 

1. ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не започне работа по изпълнение на Договора /изпълнение наконкретна 

заявка/в срок до 10 (десет) дни след Датата на подаване на заявката ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да  

развали Договора на това основание и да задържи пълният размер на гаранцията; 

2. при неизпълнение, представляващо неявяване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ повече от три пъти в посочените 

срокове в  техническото предложение  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали договора и да задържи 

пълният размер на гаранцията.;  

3. при прекратяване на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при обявяването му в несъстоятелност 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати договора и да задържи пълният размер на гаранцията. 

Чл. 21. В всеки случай на задържане на Гаранцията за изпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за задържането и неговото основание. Задържането на Гаранцията за изпълнение 

изцяло или частично не изчерпва правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да търси обезщетение в по-голям 

размер. 

Чл. 22. Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се е удовлетворил от Гаранцията за изпълнение и Договорът 

продължава да е в сила, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок до [[…] (словом)] дни да допълни 

Гаранцията за изпълнение, като внесе усвоената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума по сметката на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или предостави документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или 

нова банкова гаранция, съответно застраховка, така че във всеки момент от действието на Договора 

размерът на Гаранцията за изпълнение да бъде в съответствие с чл.13 от Договора. 

 

Общи условия относно Гаранцията за изпълнение и Гаранцията за авансово предоставени 

средства  

Чл. 24. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва за времето, през което средствата по Гаранцията за 

изпълнение са престояли при него законосъобразно. 

 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

Чл. 25. Изброяването на конкретни права и задължения на Страните в този раздел от Договора е 

неизчерпателно и не засяга действието на други клаузи от Договора или от приложимото право, 

предвиждащи права и/или задължения на която и да е от Страните. 

 

Общи права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Чл. 26. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:  

1. да получи възнаграждение в размера, сроковете и при условията по чл. [8 – 12] от договора; 

2. да иска и да получава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на 

задълженията по този Договор, както и всички необходими документи, информация и данни, пряко 

свързани или необходими за изпълнение на Договора; 

3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право, в 30‐дневен срок да отправи писмено предизвестие за развалянена 

договора, при неизпълнение на някое от задълженията от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Чл.27. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

1. да предостави/предоставя Услугите и да изпълнява задълженията си по този Договор в 

уговорените срокове и качествено, в съответствие с Договора и Приложенията; 
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2.  да информира своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички пречки, възникващи в хода на 

изпълнението на работа, да предложи начин за отстраняването им, като може да поиска от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ указания и/или съдействие за отстраняването им;  

3. да изпълнява всички законосъобразни указания и изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

4. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в чл. 46 от 

Договора;   

5. да не възлага работата или части от нея на подизпълнители, извън посочените в офертата на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ [освен в случаите и при условията, предвидени в ЗОП]] / [да възложи съответна 

част от Услугите на подизпълнителите, посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, и да контролира 

изпълнението на техните задължения (ако е приложимо)]; 
6. Изпълнителят се задължава да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата 

му подизпълнители в срок от 7 дни от сключване на настоящия Договор. В срок до 5(пет) дни от 

сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в 

офертата подизпълнител изпълнителят изпраща копие на договора или на допълнителното 

споразумение на възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 

ЗОП 

7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпрати сервизен специалист за отстраняване на появилите се 

повреди в медицинската техника и апаратура в срок от посочените в Техническото придложение 

часове след уведомяване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

8.  При подписване на настоящият договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави съответен 

документ, че служителят/ите, които са ангажирани пряко да извършват сервизната услуга притежават 

съответната професионална квалификация за извършване на услугата и са преминали обучения или 

квалификация за извършване на ремонт на медицинска апаратура по съответната обособена позиция. 

9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши ремонтната дейност на място в МБАЛ “Д‐р Стамен 

Илиев” АД гр.Монтана , в срока, съгласно техническото предложение, който започва да тече от деня, 

следващ приемането на заявката. Само в изключителни случаи, когато се налага апаратът да бъде 

пренесен в сервизната база на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, срокът се определя от сложността на необходимия 

ремонт. При доставка на резервни части срокът на ремонта се удължава със срока на доставката им. 

10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да вземе необходимите мерки за своевременно отстраняване на 

допуснати грешки и пропуски по отношение качеството на извършваните дейности, за 

коитоВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е отправил устна или писмена забележка. 

11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да издаде фактура –оригинал за извършената работа до края на 

календарния месец. 

12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури сервизна документация на обслужваната техникаи 

апаратура, ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯT не разполага с такава. 

13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава извършените ремонти и профилактики /един път годишно/на 

апаратите да се впишат от сервизния специалист в приложението на Паспорта на съответния апарат 

и/или да издаде сервизен протокол за направените профилактики. 

14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури необходимите резервни части, след констатиранена 

нуждата от такива и да представи ценова оферта, която се утвърждава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури консумативни резервни части /като 

крушки,акумулаторни блокове и други/ и подмяната им. 

16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури гаранционен срок от посочените в Техническото 

предложение месеца, след извършената ремонтна дейност, който важи само за ремонтирания възел и 

детайл, но не по‐малко от 3 месеца. 

17. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава незабавно да достави и монтира нов възел или детайл засвоя 

сметка, при възникване на дефект на такъв в рамките на гаранционния срок. 

18. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да дава указания за правилно използване на медицинската 

техника. 

19. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури специални измервателни инструменти и контролни 

съоръжения, необходими за проверка правилното функциониране на апарата. 

20. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не прехвърля правата и задълженията си, произтичащиот този 

договор, на трети лица. 

21. Извършването на всички дейности по сервизното обслужване се осъществява с транспорт на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ /включен в абонаментната цена  и/или часовата ставка/. 

22. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва ремонта на място в МБАЛ “Д‐р Стамен Илиев” АД 

гр.Монтана и само в изключителни случаи апаратът се пренася в сервизната база на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 

като за това се съставя протокол. В случаи, че се наложи отстраняване на повреда извън лечебното 

заведение, разходите за транспорт са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
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23. Гаранционният срок след извършен ремонт е описан в Техническото предложение за съответната 

обособена позиция и важи само за ремонтирания възел и детайл. Гаранционният срок на вложените 

резервни части не може да бъде по‐кратък от гаранционния срок даден от техния производител. 

 

Общи права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Чл. 28. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

1. да изисква и да получава Услугите в уговорените срокове, количество и качество; 

2. да контролира изпълнението на поетите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ задължения, в т.ч. да иска и да 

получава информация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ през целия Срок на Договора, или да извършва проверки, 

при необходимост и на мястото на изпълнение на Договора, но без с това да пречи на изпълнението; 

3. да изисква, при необходимост и по своя преценка, обосновка от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на 

изготвените от него [отчети/доклади/ разработки/материали] или съответна част от тях; 

4. да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ преработване или доработване на [всеки/всяка] от 

[отчетите/докладите/разработките/материалите], в съответствие с уговореното в чл. [32] от Договора; 

5. да не приеме някои от [отчетите/докладите/разработките/материалите], в съответствие с 

уговореното в чл. 31 от Договора; 

6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право, в 30‐дневен срок да отправи писмено предизвестие, заразваляне на 

договора при неизпълнение на някое от задълженията от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали настоящия договор едностранно и без предизвестие, при 

неявяване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ повече от три пъти в горепосочения срок на подадена заявка. 

8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали настоящия договор едностранно и без предизвестие, при 

забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, за отстраняване на повреда повече от 10 дни. 

9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали настоящия договор едностранно и без предизвестие, ако се 

установи повреда в апаратурата, настъпила в резултат от некачествено изпълнение на работата на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да възложи ремонта на трето лице, изцяло за сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, когато последният не е в състояние да изпълни точно задълженията си по 

осъществяване на ремонтна дейност, в посочените срокове, произтичащи от настоящия договор. 

11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право, ако по време на действие на договора, за конкретна медицинска 

апаратура отпадне необходимостта  от използването и в  работа на лечебното заведение, и/или бъде 

бракувана,  отношенията между страните да  бъдат уредени с анекс, който ще бъде неразделна част от 

настоящия договор, съобразно правилата на чл. 116 от ЗОП. 

12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да упълномощи свой служител, който да присъства при извършване 

на ремонт/профилактика на медицинската апаратура. 

Чл.29. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 

1. да приеме [изпълнението на Услугите за всеки отделен период/етап / всеки от 

отчетите/докладите/разработките/материалите / всяка дейност/етап/задача], когато отговаря на 

договореното, по реда и при условията на този Договор; 

2. да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Цената в размера, по реда и при условията, предвидени в този 

Договор; 

3. да предостави и осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до информацията, необходима за 

извършването на Услугите, предмет на Договора, при спазване на относимите изисквания или 

ограничения съгласно приложимото право; 

4. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в чл. [46] от 

Договора; 

5. да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на този Договор, включително 

и за отстраняване на възникнали пречки пред изпълнението на Договора, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

поиска това; 

6. да освободи представената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Гаранция за изпълнение, съгласно клаузите на чл. 

[18/23] от Договора; 

7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯT се задължава незабавно да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при констатиране на 

повреда в медицинската техника и апаратура, налагаща извършването на ремонт, да нареди незабавно 

преустановяване на работата с нея, както и да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в най‐кратък срок по 

телефон…………..........., факс……….............., или по е‐mail…………......................................................... 

8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯT се задължава да допуска до апаратурата само квалифициран персонал,който е 

обучен да работи с нея. При подписване на настоящият договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да изиска 

от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да  предостави съответен документ, че служителят/ите, които са ангажирани 

пряко да извършват сервизната услуга притежават съответната професионална квалификация за 
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извършване на услугата и са преминали обучения или квалификация за извършване на ремонт на 

медицинска апаратура по съответната обособена позиция или на  сходна със апаратите от съответната 

обособена позиция. 

9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯT се задължава да спазва инструкциите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за правилна 

експлоатация на медицинската техника и апаратура. 

10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯT се задължава да осигури нормални условия за работа на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като 

почистена медицинска техника, добро осветление, нормално ел. захранване, както и другиспецифични 

изисквания. 

 

ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО  

Чл. 30. Предаването на  изпълнението на Услугите за всяка отделена заявка се документира с 

протокол за приемане и предаване, който се подписва от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  в два оригинални екземпляра – по един за всяка от Страните („Приемо-

предавателен протокол“)].  

Чл. 31. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

1. да приеме изпълнението, когато отговаря на договореното; 

2. да поиска преработване и/или допълване на [отчетите/докладите/] в определен от него срок, като в 

такъв случай преработването и/или допълването се извършва в указан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок и е 

изцяло за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ / [когато бъдат установени несъответствия на изпълненото с 

уговореното или бъдат констатирани недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да откаже приемане на 

изпълнението до отстраняване на недостатъците, като даде подходящ срок за отстраняването им за 

сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ]; 

3. да откаже да приеме изпълнението [при съществени отклонения от договореното] / [в случай, че 

констатираните недостатъци са от такова естество, че [не могат да бъдат отстранени в рамките на 

[срока за изпълнение по Договора]/[резултатът от изпълнението става безполезен за 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ]]. 

 

САНКЦИИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл. 32. При просрочване изпълнението на задълженията по този Договор, неизправната Страна дължи 

на изправната неустойка в размер на 0,05% /нула цяло, нула пет на сто/ от Цената за съответната 

[дейност/задача] за всеки ден забава, но не повече от 1% (едно на сто) от Стойността на  съответната 

задача. 

Чл. 33.(1)При констатирано лошо или друго неточно или частично изпълнение на отделна 

[дейност/задача] или при отклонение от изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в [Техническата 

спецификация], ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни изцяло и 

качествено [съответната [дейност/задача], без да дължи допълнително възнаграждение за това. В 

случай, че и повторното изпълнение на услугата е некачествено, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да 

задържи гаранцията за изпълнение и да прекрати договора.  

(2). При повреда в апаратурата, настъпила в резултат от некачествено изпълнение на работата на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, последният дължи неустойка в размер на 50% /петдесет на сто/ от стойността на 

причинената вреда. 

Чл. 34. При разваляне на Договора поради виновно неизпълнение на някоя от Страните, виновната 

Страна дължи неустойка в размер на 0,5% (нула цяло и пет на сто) от Стойността на Договора. 

Чл. 35. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да удържи всяка дължима по този Договор неустойка чрез 

задържане на сума от Гаранцията за изпълнение, като уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за това.   

Чл. 36. Плащането на неустойките, уговорени в този Договор, не ограничава правото на изправната 

Страна да търси реално изпълнение и/или обезщетение за понесени вреди и пропуснати ползи в по-

голям размер, съгласно приложимото право. 

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 37. (1) Този Договор се прекратява: 

1. с изтичане на Срока на Договора / срока по чл.4 от Договора; 

2. с изпълнението на всички задължения на Страните по него;  

3. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство 

засегнатата страна е длъжна да уведоми другата страна в срок до 7 (седем)  дни от настъпване на 

невъзможността и да представи доказателства;  

4. при прекратяване на юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство, по смисъла на 

законодателството на държавата, в която съответното лице е установено; 

5. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСЛ. 

(2) Договорът може да бъде прекратен 
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1. по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма; 

2. когато за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация – по 

искане на всяка от Страните. 

3. С едностранно едномесечно писмено предизвестие до отстрещната страна. 

Чл. 38.(1) Всяка от Страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на съществено 

задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците съгласно чл. 87 и сл. от 

Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено предупреждение от изправната 

Страна до неизправната и определяне на подходящ срок за изпълнение. Разваляне на Договора не се 

допуска, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на 

изправната Страна. 

(2) За целите на този Договор, Страните ще считат за виновно неизпълнение на съществено 

задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всеки от следните случаи:  

1. При неявяване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ повече от три пъти в горепосочения срок на подадена заявка; 

2. При забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, за отстраняване на повреда повече от 10 дни; 

3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал съществено отклонение от [Условията за изпълнение на поръчката / 

Техническата спецификация и Техническото предложение]. 

4. При отказ /писмен или мълчалив/ за изпълнение на договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали Договора само с писмено уведомление до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и 

без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ то е станало 

безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни непременно в уговореното време. 

Чл. 39. Договорът може да бъде прекратен при спиране от експлоатация на апаратура посочена в 

Ценовото предложение на участника. 

Чл. 40. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл. 118, ал.1 от ЗОП, без да дължи 

обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на Договора вреди, освен ако 

прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП.В последния случай, размерът на 

обезщетението се определя в протокол или споразумение, подписано от Страните, а при непостигане 

на съгласие – по реда на клаузата за разрешаване на спорове по този Договор. 

Чл. 41. Във всички случаи на прекратяване на Договора, освен при прекратяване на юридическо лице 

– Страна по Договора без правоприемство: 

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставят констативен протокол за извършената към 

момента на прекратяване работа и размера на евентуално дължимите плащания; и 

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

а) да преустанови предоставянето на Услугите, с изключение на такива дейности, каквито може да 

бъдат необходими и поискани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;  

б) да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички отчети, изготвени от него в изпълнение на Договора до 

датата на прекратяването; и 

в) да върне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи и материали, които са собственост на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са били предоставени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с предмета на Договора. 

Чл. 42. При предсрочно прекратяване на Договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ реално изпълнените и приети по установения ред Услуги.  

 

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

Дефинирани понятия и тълкуване  

Чл. 43. (1) Освен ако са дефинирани изрично по друг начин в този Договор, използваните в него 

понятия имат значението, дадено им в ЗОП, съответно в легалните дефиниции в Допълнителните 

разпоредби на ЗОП или, ако няма такива за някои понятия – според значението, което им се придава в 

основните разпоредби на ЗОП. 

(2) При противоречие между различни разпоредби или условия, съдържащи се в Договора и 

Приложенията, се прилагат следните правила: 

1. специалните разпоредби имат предимство пред общите разпоредби; 

2. разпоредбите на Приложенията имат предимство пред разпоредбите на Договора 

Спазване на приложими норми  

Чл. 44. При изпълнението на Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ [и неговите подизпълнители] е длъжен [са 

длъжни] да спазва[т] всички приложими нормативни актове, разпоредби, стандарти и други 

изисквания, свързани с предмета на Договора, и в частност,   всички приложими правила и 

изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими 

колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово 

право, съгласно Приложение № 10 към чл. 115 от ЗОП. 

Конфиденциалност  
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Чл. 45. (1) Всяка от Страните по този Договор се задължава да пази в поверителност и да не разкрива 

или разпространява информация за другата Страна, станала ѝ известна при или по повод 

изпълнението на Договора („Конфиденциална информация“). Конфиденциална информация 

включва, без да се ограничава до: обстоятелства, свързани с търговската дейност, техническите 

процеси, проекти или финанси на Страните, както и ноу-хау, изобретения, полезни модели или други 

права от подобен характер, свързани с изпълнението на Договора. [Не се смята за конфиденциална 

информацията, касаеща наименованието на изпълнения проект, стойността и предмета на този 

Договор, с оглед бъдещо позоваване на придобит професионален опит от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.] 

 (2) С изключение на случаите, посочени в ал.3 на този член, Конфиденциална информация може да 

бъде разкривана само след предварително писмено одобрение от другата Страна, като това съгласие 

не може да бъде отказано безпричинно. 

(3) Не се счита за нарушение на задълженията за неразкриване на Конфиденциална информация, 

когато: 

1. информацията е станала или става публично достъпна, без нарушаване на този Договор от която и 

да е от Страните; 

2. информацията се изисква по силата на закон, приложим спрямо която и да е от Страните; или 

3. предоставянето на информацията се изисква от регулаторен или друг компетентен орган и 

съответната Страна е длъжна да изпълни такова изискване; 

В случаите по точки 2 или 3 Страната, която следва да предостави информацията, уведомява 

незабавно другата Страна по Договора. 

(4) Задълженията по тази клауза се отнасят до [ИЗПЪЛНИТЕЛЯ/съответната Страна], всички 

[негови/нейни] поделения, контролирани от [него/нея] фирми и организации, всички [негови/нейни] 

служители и наети от [него/нея] физически или юридически лица, като 

[ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ/съответната Страна] отговаря за изпълнението на тези задължения от страна на 

такива лица.  

Задълженията, свързани с неразкриване на Конфиденциалната информация остават в сила и след 

прекратяване на Договора на каквото и да е основание.  

Публични изявления 

Чл. 46. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да дава публични изявления и съобщения, да разкрива или 

разгласява каквато и да е информация, която е получил във връзка с извършване на Услугите, предмет 

на този Договор, независимо дали е въз основа на данни и материали на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на 

резултати от работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без предварителното писмено съгласие на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, което съгласие няма да бъде безпричинно отказано или забавено. 

Авторски права 

Чл. 47. (1) Страните се съгласяват, на основание чл. 42, ал. 1 от Закона за авторското право и сродните 

му права, че авторските права върху всички документи и материали, и всякакви други елементи или 

компоненти, създадени в резултат на или във връзка с изпълнението на Договора, принадлежат изцяло 

на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в същия обем, в който биха принадлежали на автора. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

декларира и гарантира, че трети лица не притежават права върху изготвените документи и други 

резултати от изпълнението на Договора, които могат да бъдат обект на авторско право.  

(2) В случай че бъде установено с влязло в сила съдебно решение или в случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

и/или ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ установят, че с изготвянето, въвеждането и използването на документи или 

други материали, съставени при изпълнението на този Договор, е нарушено авторско право на трето 

лице, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да направи възможно за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ използването им: 

1. чрез промяна на съответния документ или материал; или 

2. чрез замяната на елемент от него със защитени авторски права с друг елемент със същата функция, 

който не нарушава авторските права на трети лица; или 

3. като получи за своя сметка разрешение за ползване на продукта от третото лице, чиито права са 

нарушени. 

(3)ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претенциите за нарушени авторски права от 

страна на трети лица в срок до […] (словом)] дни от узнаването им. В случай, че трети лица предявят 

основателни претенции, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълната отговорност и понася всички щети, 

произтичащи от това. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ привлича ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в евентуален спор за нарушено 

авторско право във връзка с изпълнението по Договора. 

(4)ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ обезщетение за претърпените вреди и 

пропуснатите ползи вследствие на окончателно признато нарушение на авторски права на трети лица. 

Прехвърляне на права и задължения 



  10 

Чл. 48. Никоя от Страните няма право да прехвърля никое от правата и задълженията, произтичащи от 

този Договор, без съгласието на другата Страна.Паричните вземания по Договора [и по договорите за 

подизпълнение] могат да бъдат прехвърляни или залагани съгласно приложимото право. 

Изменения 

Чл. 49. Този Договор може да бъде изменян само с допълнителни споразумения, изготвени в писмена 

форма и подписани от двете Страни, в съответствие с изискванията и ограниченията на ЗОП. 

Непреодолима сила 

Чл. 50. (1) Никоя от Страните по този Договор не отговаря за неизпълнение, причинено от 

непреодолима сила. За целите на този Договор, „непреодолима сила“ има значението на това понятие 

по смисъла на чл.306, ал.2 от Търговския закон. 

(2) Не може да се позовава на непреодолима сила Страна, която е била в забава към момента на 

настъпване на обстоятелството, съставляващо непреодолима сила. 

(3) Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, е длъжна да 

предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените 

вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок до 3 работни дни от настъпването 

на непреодолимата сила, като посочи в какво се състои непреодолимата сила и възможните последици 

от нея за изпълнението на Договора. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това 

вреди. 

(4) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с тях насрещни 

задължения се спира.] 

Нищожност на отделни клаузи 

Чл. 51. В случай, че някоя от клаузите на този Договор е недействителна или неприложима, това не 

засяга останалите клаузи. Недействителната или неприложима клауза се заместват от повелителна 

правна норма, ако има такава.  

Уведомления 

Чл. 52. (1) Всички уведомления между Страните във връзка с този Договор се извършват в писмена 

форма и могат да се предават лично или чрез препоръчано писмо, по куриер, по факс, електронна 

поща. 

(2) За целите на този Договор данните и лицата за контакт на Страните са, както следва: 

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

Адрес за кореспонденция: гр. Монтана 3400 

МБАЛ „Д-р Ст.Илиев” - АД                                  

ул.„Сирма войвода" № 4  

ТБ: Интернешънъл Асет Банк АД 

Сметка: BG71IABG74741001032600 

BIC код на банката :  IABGBGSF 

http://mbalmontana.com     

E-mail: mbalmont@net-surf.net 

Лице за контакт: ……………………….. 

За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:  

Адрес за кореспонденция: …………………. 

Тел.: …………………………………………. 

Факс: ………………………………………… 

e-mail: ……………………………………….. 

Лице за контакт: …………………………………………. 

(3) За дата на уведомлението се счита: 

1. датата на предаването – при лично предаване на уведомлението; 

2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата; 

3.  датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка – при изпращане по куриер; 

3. датата на приемането – при изпращане по факс; 

4. датата на получаване – при изпращане по електронна поща.  

(4) Всяка кореспонденция между Страните ще се счита за валидна, ако е изпратена на посочените по-

горе адреси (в т.ч. електронни), чрез посочените по-горе средства за комуникация и на посочените 

лица за контакт. При промяна на посочените адреси, телефони и други данни за контакт, съответната 

Страна е длъжна да уведоми другата в писмен вид в срок до 7 (седем) дни от настъпване на промяната. 

При неизпълнение на това задължение всяко уведомление ще се счита за валидно връчено, ако е 

изпратено на посочените по-горе адреси, чрез описаните средства за комуникация и на посочените 

лица за контакт. 
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(5) При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието, правноорганизационната 

форма, седалището, адреса на управление, предмета на дейност, срока на съществуване, органите на 

управление и представителство на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият се задължава да уведоми 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяната в срок до7 (седем)] дни от вписването ѝ в съответния регистър. 

Език 

Чл. 54. (1) Този Договор се сключва на български език.  

(2) Приложимият език е задължителен за използване при съставяне на всякакви документи, свързани с 

изпълнението на Договора, в т.ч. уведомления, протоколи, отчети и др., както и при провеждането на 

работни срещи. Всички разходи за превод, ако бъдат необходими за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ [или негови 

представители или служители], са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

Приложимо право 

Чл. 55. Този Договор, в т.ч. Приложенията към него, както и всички произтичащи или свързани с него 

споразумения, и всички свързани с тях права и задължения, ще бъдат подчинени на и ще се тълкуват 

съгласно българското право. 

Разрешаване на спорове 

Чл. 56. Страните се уговорят да разрешават възникналите разногласия относно тълкуването, 

изпълнението и прекратяването на договора посредством споразумение. Ако по пътя на преговорите 

не може да се постигне съгласие, всички спорове ще се решават от компетентния съд, определен по 

правилата на българското законодателство, като на основание чл.117 от ГПК страните се 

споразумяват, че при възникнал имуществен спор между тях компетентен да разгледа спора като 

първа инстанция ще бъде Районен съд гр. Монтана или Окръжен съд гр. Монтана. 

Екземпляри 

Чл. 57. Този Договор се състои от 11 /единадесет/  страници и е изготвен и подписан в 2 /два броя/ 
еднообразни екземпляра – за Възложителя и за Изпълнителя. 

Приложения: 

Чл. 58. Към този Договор се прилагат и са неразделна част от него следните приложения: 

Приложение № 1 – Техническа спецификация; 

Приложение № 2 – Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

Приложение № 3 – Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

Приложение № 4 – Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на 

ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението; 

Приложение № 5 – Гаранция за изпълнение; 

Приложение № 6 – Документи удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от 

процедурата – съгласно чл.112, ал.1, т.2 от ЗОП. 

 

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:           ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

……………П………...                                                           /………П…………./ 

Изпълнителен директор на        

МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД 

……………П…….. 

Главен счетоводител 

МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД 
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Приложение №1 

 

 

Техническа спецификация 

 

 

 

Обособена позиция №9 - Клинично лабораторна апаратура 

 

1. Автоматичен коагулометър Thrombolyzer Compact       – 1 бр. 

2. Глюкоанализатор Biosen C-line Clinic едноканален с баркод четец     – 1 бр. 

3. Центрофуга MPW-223е           – 1 бр. 

4. Центрофуга MPW-54           – 1 бр. 

5. Уринен анализатор H-500 Cr          – 1 бр. 
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ДОГОВОР № 7 ЗА  ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

АБОНАМЕНТНО СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА 

УНП 00468-2020-0002 

 

Днес, 22.06. 2020г. , в гр.Монтана, 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  

Скай Медикъл ООД, ЕИК: 205102299 
с адрес: гр. София 1619, район Витоша, ж.к. Карпузица, ул. Живописна 4, вх. А, ет. 2, ап. 9, тел: 0888 

989790, office@skymedical.bg ,  

представлявано от Кристиан Емилов Владимиров,  

наричано   по-долу за краткост  „ИЗПЪЛНИТЕЛ” , 

 (ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните“, а всеки от тях поотделно 

„Страна“); 

на основание чл.112 от Закона за обществените поръчки и Решение № Р-11 / 26.05.2020г. на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществена поръчка с предмет: „Абонаментно 

сервизно обслужване на медицинска апаратура“ на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД гр. Монтана” 

 се сключи този договор („Договора/Договорът“) за следното: 

 

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извършва, срещу възнаграждение и 

при условията на този Договор, следните услуги: абонаментно сервизно обслужване на медицинска 

техника и апаратура и/или сервизно обслужване при заявка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ както следва: 

1.1. Абонаментно сервизно обслужване на медицинска техника и апаратура включващо 

текущи и/ или основни ремонти, ревизии, профилактични прегледи /не по‐малко от един път 

годишно/, описани в ценовото предложение, представляващо неразделна част от този договор, в 

съответствие с инструкциите за експлоатация на производителя; 

1.2. Сервизно обслужване при заявка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ включва извършване на 

ремонт/профилактика на медицинска техника и апаратура при заявка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по цена 

дадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,описани в ценовото предложение, представляващо неразделна част от този 

договор. Цената включва всички разходи по извършване на услугата в МБАЛ – Монтана труд, 

транспорт,командировъчни. 

наричани за краткост „Услугите“.  

Чл. 2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълнява Услугите в съответствие с Техническата 

спецификация, Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и Ценовото предложение на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, и чрез лицата, посочени в Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, 

съставляващи съответно Приложения № [1, 2, 3 и 4] към този Договор („Приложенията“) и 

представляващи неразделна част от него. 

Чл. [3]. В срок до 7(седем) дни от датата на сключване на Договора, но  най-късно преди започване на 

неговото изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за името, данните за контакт и 

представителите на подизпълнителите, посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всякакви промени в предоставената информация в хода на 

изпълнението на Договора в срок до 7(седем) дни от настъпване на съответното обстоятелство. 
 

СРОК  НА ДОГОВОРА. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл. 4. Настоящият договор е със срок от 12 месеца 

Чл. 5.Договорът влиза в сила от 22.06. 2020г.  и е валиден до 22.06. 2021г. 

Чл. 6. В случай, че към датата на изтичане на срока на договора е открита нова процедура завъзлагане 

на обществена поръчка със същия предмет, която не е приключила, договорът запазва действието си 

при същите условия до приключването й и сключването на нов договор 

Чл. 7. Мястото на изпълнение на Договора е МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД гр.Монтана, ул.”Сирма 

войвода” №4. 
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ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ.  

Чл. 8.(1)За добросъвестно и професионално изпълнение на предмета на договора по чл.1 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплаща цена съобразно класираната оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в 

размер посочен в ценовото предложение неразделна част от настоящия договор. Цената е определена 

при условията на извършване на услугата с включени всички разходи и ДДС и се заплаща на месечни 

абонаментни вноски.Стойността на целия договор се определя от годишната абонаментна цена. 

(2) В Цената по ал. 1 са включени всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на Услугите, 

[включително и разходите за персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на 

ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението [и за неговите подизпълнители], като 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащането на каквито и да е други разноски, направени от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(3) Цената, посочена в ал. 1, е фиксирана/крайна /Единичните цени за отделните дейности по апарати/, 

свързани с изпълнението на сервизирането на медицинската апаратура, посочени в Ценовото 

предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са фиксирани/крайни на изпълнение на Договора и не подлежи [не 

подлежат] на промяна [освен в случаите, изрично уговорени в този Договор и в съответствие с 

разпоредбите на ЗОП].   

Чл. 9. След изпълнение на задълженията по договора от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ му 

изплаща отсрочено, в срок до 60 календарни дни след представяне на фактура, месечните суми по 

банков път с превод. 

Чл. 10. (1) Всяко плащане по този Договор се извършва въз основа на следните документи: 

1. отчет за предоставените Услуги за [съответния [период/етап] / съответната [дейност/задача], 

представен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

2. приемо-предавателен протокол за приемане на Услугите за [съответния [период/етап] / съответната 

[дейност/задача], подписан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ [след получаване на отчета по т. 

1], при съответно спазване на разпоредбите на Раздел VI (Предаване и приемане на изпълнението) от 

Договора; и 

3. фактура за дължимата [сума/част от Цената] за [съответния [период/етап] / съответната 

[дейност/задача], издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представена на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща в отделна фактура предварително утвърдени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

вложените резервни части при техническото обслужване на медицинската техника и апаратура извън 

посочените суми в т.8.1.1 и 8.1.2. Заплащането на вложените резерви части се извършва отложено в  

срок от 60 /шестдесет/ дни, считано от представяне на фактурата и приемно-предавателен протокол  за 

вложена част.  

5. При нужда от извършване на конкретен ремонт с влагане на резервна част ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е 

длъжен да предостави подробна оферта с точно описание и параметри на необходимите резервни 

части и да я предложи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Необходимите ремонтни дейности се извършват след 

одобрение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на предложената оферта. Резервните части се доставят от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, след одобрение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. От своя страна, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва 

правото да закупи необходимата резервна част от друго място, ако условията са по ‐ изгодни от 

предложените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

Чл. 11. (1) Всички плащания по този Договор се извършват в лева чрез банков превод по следната 

банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:  

Банка: […………………………….] 

BIC: […………………………….] 

IBAN: […………………………….]. 

(2) Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено Възложителя за всички последващи промени по ал. 

1 в срок от 7(седем) дни, считано от момента на промяната. В случай, че Изпълнителят не уведоми 

Възложителя в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени. 

Чл.12. (1) Когато за частта от Услугите, която се изпълнява от подизпълнител/ ако е приложимо/, 

изпълнението може да бъде предадено отделно от изпълнението на останалите Услуги, 

подизпълнителят представя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отчет за изпълнението на съответната част от 

Услугите [за [съответния [период/етап] / съответната [дейност/задача], заедно с искане за плащане на 

тази част пряко на подизпълнителя. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ отчета и искането за плащане 

на подизпълнителя в срок до 15 (петнадесет) дни от получаването му, заедно със становище, от което 

да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими. 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема изпълнението на частта от Услугите, при съответно спазване на 

разпоредбите на Раздел VI (Предаване и приемане на изпълнението) от Договора, и заплаща 

възнаграждение за тази част на подизпълнителя в срок до 60 (шестдесет) дни от подписването на 
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приемо-предавателен протокол. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже да извърши плащането, 

когато искането за плащане е оспорено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, до момента на отстраняване на причината 

за отказа. 

 

ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл. 13. При подписването на този Договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

гаранция за изпълнение в размер на 3%  (три на сто) от Стойността на Договора без ДДС, а именно 

104,40 (сто и четири 0,40) лева, която служи за обезпечаване на изпълнението на задълженията на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по Договора.  

Чл. 14. (1) В случай на изменение на Договора, извършено в съответствие с този Договор и 

приложимото право, включително когато изменението е свързано с [индексиране на Цената, ], 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предприеме необходимите действия за привеждане на Гаранцията за 

изпълнение в съответствие с изменените условия на Договора, в срок до 7 (седем) дни от подписването 

на допълнително споразумение за изменението. 

(2) Действията за привеждане на Гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените условия на 

Договора могат да включват, по избор на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

1. внасяне на допълнителна парична сума по банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при спазване на 

изискванията на чл. 15 от Договора; и/или; 

2. предоставяне на документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова банкова 

гаранция, при спазване на изискванията на чл. 16 от Договора; и/или 

3.  предоставяне на документ за изменение на първоначалната застраховка или нова застраховка, при 

спазване на изискванията на чл. 17 от Договора. 

Чл. 15. Когато като Гаранция за изпълнение се представя парична сума, сумата се внася по следната 

банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:  

ТБ: Интернешънъл Асет Банк АД 

Сметка: BG71IABG74741001032600 

BIC код на банката :  IABGBGSF 

Чл. 16. (1) Когато като гаранция за изпълнение се представя банкова гаранция, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на банкова гаранция, издадена в полза на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да отговаря на следните изисквания: 

1. да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция, която да съдържа задължение на банката - 

гарант да извърши плащане при първо писмено искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, деклариращ, че е налице 

неизпълнение на задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или друго основание за задържане на Гаранцията за 

изпълнение по този Договор; 

2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 30 (тридесет) дни след 

прекратяването на Договора, като при необходимост срокът на валидност на банковата гаранция се 

удължава или се издава нова. 

(2) Банковите разходи по откриването и поддържането на Гаранцията за изпълнение във формата на 

банкова гаранция, както и по усвояването на средства от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието 

на основание за това,са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл. 17. (1) Когато като Гаранция за изпълнение се представя застраховка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава 

на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на застрахователна полица, издадена в полза на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е посочен като трето ползващо се лице (бенефициер), 

която трябва да отговаря на следните изисквания: 

1. да обезпечава изпълнението на този Договор чрез покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 30 (тридесет) дни след 

прекратяването на Договора.  

(2) Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на 

застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахователно обезщетение в 

полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

Чл. 18. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава Гаранцията за изпълнение в срок до 30 (тридесет) дни 

след прекратяването/приключването на Договора в пълен размер, ако липсват основания за 

задържането от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на каквато и да е сума по нея. 

(2) Освобождаването на Гаранцията за изпълнение се извършва, както следва: 

1. когато е във формата на парична сума – чрез превеждане на сумата по банковата сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочена в чл. 11 от Договора;  

2. когато е във формата на банкова гаранция – чрез връщане на нейния оригинал на представител на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице; 
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3. когато е във формата на застраховка – чрез връщане на оригинала на застрахователната 

полица/застрахователния сертификат на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него 

лице /илиизпращане на писмено уведомление до застрахователя. 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава съответна част от Гаранцията за изпълнение след приключване и 

приемане по реда на чл. [30 и 31] от Договора на всеки отделен [период/етап]. В такъв случай, 

освобождаването се извършва за сума, пропорционална на частта от Стойността на Договора 

[период/етап].  

(4) Гаранцията или съответната част от нея не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса на 

изпълнение на Договора е възникнал спор между Страните относно неизпълнение на задълженията на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ той може да пристъпи към усвояване на гаранциите]. 

Чл. 19. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи съответна част и да се удовлетвори от Гаранцията за 

изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някое от неговите задължения по Договора, както и 

в случаите на лошо, частично и забавено изпълнение на което и да е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 

като усвои такава част от Гаранцията за изпълнение, която съответства на уговорената в Договора 

неустойка за съответния случай на неизпълнение.  

Чл. 20. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи Гаранцията за изпълнение в пълен размер, в 

следните случаи: 

1. ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не започне работа по изпълнение на Договора /изпълнение наконкретна 

заявка/в срок до 10 (десет) дни след Датата на подаване на заявката ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да  

развали Договора на това основание и да задържи пълният размер на гаранцията; 

2. при неизпълнение, представляващо неявяване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ повече от три пъти в посочените 

срокове в  техническото предложение  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали договора и да задържи 

пълният размер на гаранцията.;  

3. при прекратяване на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при обявяването му в несъстоятелност 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати договора и да задържи пълният размер на гаранцията. 

Чл. 21. В всеки случай на задържане на Гаранцията за изпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за задържането и неговото основание. Задържането на Гаранцията за изпълнение 

изцяло или частично не изчерпва правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да търси обезщетение в по-голям 

размер. 

Чл. 22. Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се е удовлетворил от Гаранцията за изпълнение и Договорът 

продължава да е в сила, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок до [[…] (словом)] дни да допълни 

Гаранцията за изпълнение, като внесе усвоената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума по сметката на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или предостави документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или 

нова банкова гаранция, съответно застраховка, така че във всеки момент от действието на Договора 

размерът на Гаранцията за изпълнение да бъде в съответствие с чл.13 от Договора. 

 

Общи условия относно Гаранцията за изпълнение и Гаранцията за авансово предоставени 

средства  

Чл. 24. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва за времето, през което средствата по Гаранцията за 

изпълнение са престояли при него законосъобразно. 

 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

Чл. 25. Изброяването на конкретни права и задължения на Страните в този раздел от Договора е 

неизчерпателно и не засяга действието на други клаузи от Договора или от приложимото право, 

предвиждащи права и/или задължения на която и да е от Страните. 

 

Общи права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Чл. 26. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:  

1. да получи възнаграждение в размера, сроковете и при условията по чл. [8 – 12] от договора; 

2. да иска и да получава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на 

задълженията по този Договор, както и всички необходими документи, информация и данни, пряко 

свързани или необходими за изпълнение на Договора; 

3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право, в 30‐дневен срок да отправи писмено предизвестие за развалянена 

договора, при неизпълнение на някое от задълженията от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Чл.27. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

1. да предостави/предоставя Услугите и да изпълнява задълженията си по този Договор в 

уговорените срокове и качествено, в съответствие с Договора и Приложенията; 
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2.  да информира своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички пречки, възникващи в хода на 

изпълнението на работа, да предложи начин за отстраняването им, като може да поиска от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ указания и/или съдействие за отстраняването им;  

3. да изпълнява всички законосъобразни указания и изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

4. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в чл. 46 от 

Договора;   

5. да не възлага работата или части от нея на подизпълнители, извън посочените в офертата на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ [освен в случаите и при условията, предвидени в ЗОП]] / [да възложи съответна 

част от Услугите на подизпълнителите, посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, и да контролира 

изпълнението на техните задължения (ако е приложимо)]; 
6. Изпълнителят се задължава да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата 

му подизпълнители в срок от 7 дни от сключване на настоящия Договор. В срок до 5(пет) дни от 

сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в 

офертата подизпълнител изпълнителят изпраща копие на договора или на допълнителното 

споразумение на възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 

ЗОП 

7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпрати сервизен специалист за отстраняване на появилите се 

повреди в медицинската техника и апаратура в срок от посочените в Техническото придложение 

часове след уведомяване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

8.  При подписване на настоящият договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави съответен 

документ, че служителят/ите, които са ангажирани пряко да извършват сервизната услуга притежават 

съответната професионална квалификация за извършване на услугата и са преминали обучения или 

квалификация за извършване на ремонт на медицинска апаратура по съответната обособена позиция. 

9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши ремонтната дейност на място в МБАЛ “Д‐р Стамен 

Илиев” АД гр.Монтана , в срока, съгласно техническото предложение, който започва да тече от деня, 

следващ приемането на заявката. Само в изключителни случаи, когато се налага апаратът да бъде 

пренесен в сервизната база на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, срокът се определя от сложността на необходимия 

ремонт. При доставка на резервни части срокът на ремонта се удължава със срока на доставката им. 

10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да вземе необходимите мерки за своевременно отстраняване на 

допуснати грешки и пропуски по отношение качеството на извършваните дейности, за 

коитоВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е отправил устна или писмена забележка. 

11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да издаде фактура –оригинал за извършената работа до края на 

календарния месец. 

12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури сервизна документация на обслужваната техникаи 

апаратура, ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯT не разполага с такава. 

13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава извършените ремонти и профилактики /един път годишно/на 

апаратите да се впишат от сервизния специалист в приложението на Паспорта на съответния апарат 

и/или да издаде сервизен протокол за направените профилактики. 

14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури необходимите резервни части, след констатиранена 

нуждата от такива и да представи ценова оферта, която се утвърждава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури консумативни резервни части /като 

крушки,акумулаторни блокове и други/ и подмяната им. 

16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури гаранционен срок от посочените в Техническото 

предложение месеца, след извършената ремонтна дейност, който важи само за ремонтирания възел и 

детайл, но не по‐малко от 3 месеца. 

17. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава незабавно да достави и монтира нов възел или детайл засвоя 

сметка, при възникване на дефект на такъв в рамките на гаранционния срок. 

18. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да дава указания за правилно използване на медицинската 

техника. 

19. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури специални измервателни инструменти и контролни 

съоръжения, необходими за проверка правилното функциониране на апарата. 

20. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не прехвърля правата и задълженията си, произтичащиот този 

договор, на трети лица. 

21. Извършването на всички дейности по сервизното обслужване се осъществява с транспорт на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ /включен в абонаментната цена  и/или часовата ставка/. 

22. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва ремонта на място в МБАЛ “Д‐р Стамен Илиев” АД 

гр.Монтана и само в изключителни случаи апаратът се пренася в сервизната база на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 

като за това се съставя протокол. В случаи, че се наложи отстраняване на повреда извън лечебното 

заведение, разходите за транспорт са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
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23. Гаранционният срок след извършен ремонт е описан в Техническото предложение за съответната 

обособена позиция и важи само за ремонтирания възел и детайл. Гаранционният срок на вложените 

резервни части не може да бъде по‐кратък от гаранционния срок даден от техния производител. 

 

Общи права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Чл. 28. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

1. да изисква и да получава Услугите в уговорените срокове, количество и качество; 

2. да контролира изпълнението на поетите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ задължения, в т.ч. да иска и да 

получава информация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ през целия Срок на Договора, или да извършва проверки, 

при необходимост и на мястото на изпълнение на Договора, но без с това да пречи на изпълнението; 

3. да изисква, при необходимост и по своя преценка, обосновка от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на 

изготвените от него [отчети/доклади/ разработки/материали] или съответна част от тях; 

4. да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ преработване или доработване на [всеки/всяка] от 

[отчетите/докладите/разработките/материалите], в съответствие с уговореното в чл. [32] от Договора; 

5. да не приеме някои от [отчетите/докладите/разработките/материалите], в съответствие с 

уговореното в чл. 31 от Договора; 

6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право, в 30‐дневен срок да отправи писмено предизвестие, заразваляне на 

договора при неизпълнение на някое от задълженията от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали настоящия договор едностранно и без предизвестие, при 

неявяване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ повече от три пъти в горепосочения срок на подадена заявка. 

8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали настоящия договор едностранно и без предизвестие, при 

забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, за отстраняване на повреда повече от 10 дни. 

9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали настоящия договор едностранно и без предизвестие, ако се 

установи повреда в апаратурата, настъпила в резултат от некачествено изпълнение на работата на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да възложи ремонта на трето лице, изцяло за сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, когато последният не е в състояние да изпълни точно задълженията си по 

осъществяване на ремонтна дейност, в посочените срокове, произтичащи от настоящия договор. 

11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право, ако по време на действие на договора, за конкретна медицинска 

апаратура отпадне необходимостта  от използването и в  работа на лечебното заведение, и/или бъде 

бракувана,  отношенията между страните да  бъдат уредени с анекс, който ще бъде неразделна част от 

настоящия договор, съобразно правилата на чл. 116 от ЗОП. 

12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да упълномощи свой служител, който да присъства при извършване 

на ремонт/профилактика на медицинската апаратура. 

Чл.29. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 

1. да приеме [изпълнението на Услугите за всеки отделен период/етап / всеки от 

отчетите/докладите/разработките/материалите / всяка дейност/етап/задача], когато отговаря на 

договореното, по реда и при условията на този Договор; 

2. да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Цената в размера, по реда и при условията, предвидени в този 

Договор; 

3. да предостави и осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до информацията, необходима за 

извършването на Услугите, предмет на Договора, при спазване на относимите изисквания или 

ограничения съгласно приложимото право; 

4. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в чл. [46] от 

Договора; 

5. да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на този Договор, включително 

и за отстраняване на възникнали пречки пред изпълнението на Договора, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

поиска това; 

6. да освободи представената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Гаранция за изпълнение, съгласно клаузите на чл. 

[18/23] от Договора; 

7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯT се задължава незабавно да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при констатиране на 

повреда в медицинската техника и апаратура, налагаща извършването на ремонт, да нареди незабавно 

преустановяване на работата с нея, както и да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в най‐кратък срок по 

телефон…………..........., факс……….............., или по е‐mail…………......................................................... 

8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯT се задължава да допуска до апаратурата само квалифициран персонал,който е 

обучен да работи с нея. При подписване на настоящият договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да изиска 

от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да  предостави съответен документ, че служителят/ите, които са ангажирани 

пряко да извършват сервизната услуга притежават съответната професионална квалификация за 
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извършване на услугата и са преминали обучения или квалификация за извършване на ремонт на 

медицинска апаратура по съответната обособена позиция или на  сходна със апаратите от съответната 

обособена позиция. 

9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯT се задължава да спазва инструкциите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за правилна 

експлоатация на медицинската техника и апаратура. 

10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯT се задължава да осигури нормални условия за работа на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като 

почистена медицинска техника, добро осветление, нормално ел. захранване, както и другиспецифични 

изисквания. 

 

ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО  

Чл. 30. Предаването на  изпълнението на Услугите за всяка отделена заявка се документира с 

протокол за приемане и предаване, който се подписва от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  в два оригинални екземпляра – по един за всяка от Страните („Приемо-

предавателен протокол“)].  

Чл. 31. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

1. да приеме изпълнението, когато отговаря на договореното; 

2. да поиска преработване и/или допълване на [отчетите/докладите/] в определен от него срок, като в 

такъв случай преработването и/или допълването се извършва в указан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок и е 

изцяло за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ / [когато бъдат установени несъответствия на изпълненото с 

уговореното или бъдат констатирани недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да откаже приемане на 

изпълнението до отстраняване на недостатъците, като даде подходящ срок за отстраняването им за 

сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ]; 

3. да откаже да приеме изпълнението [при съществени отклонения от договореното] / [в случай, че 

констатираните недостатъци са от такова естество, че [не могат да бъдат отстранени в рамките на 

[срока за изпълнение по Договора]/[резултатът от изпълнението става безполезен за 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ]]. 

 

САНКЦИИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл. 32. При просрочване изпълнението на задълженията по този Договор, неизправната Страна дължи 

на изправната неустойка в размер на 0,05% /нула цяло, нула пет на сто/ от Цената за съответната 

[дейност/задача] за всеки ден забава, но не повече от 1% (едно на сто) от Стойността на  съответната 

задача. 

Чл. 33.(1)При констатирано лошо или друго неточно или частично изпълнение на отделна 

[дейност/задача] или при отклонение от изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в [Техническата 

спецификация], ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни изцяло и 

качествено [съответната [дейност/задача], без да дължи допълнително възнаграждение за това. В 

случай, че и повторното изпълнение на услугата е некачествено, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да 

задържи гаранцията за изпълнение и да прекрати договора.  

(2). При повреда в апаратурата, настъпила в резултат от некачествено изпълнение на работата на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, последният дължи неустойка в размер на 50% /петдесет на сто/ от стойността на 

причинената вреда. 

Чл. 34. При разваляне на Договора поради виновно неизпълнение на някоя от Страните, виновната 

Страна дължи неустойка в размер на 0,5% (нула цяло и пет на сто) от Стойността на Договора. 

Чл. 35. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да удържи всяка дължима по този Договор неустойка чрез 

задържане на сума от Гаранцията за изпълнение, като уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за това.   

Чл. 36. Плащането на неустойките, уговорени в този Договор, не ограничава правото на изправната 

Страна да търси реално изпълнение и/или обезщетение за понесени вреди и пропуснати ползи в по-

голям размер, съгласно приложимото право. 

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 37. (1) Този Договор се прекратява: 

1. с изтичане на Срока на Договора / срока по чл.4 от Договора; 

2. с изпълнението на всички задължения на Страните по него;  

3. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство 

засегнатата страна е длъжна да уведоми другата страна в срок до 7 (седем)  дни от настъпване на 

невъзможността и да представи доказателства;  

4. при прекратяване на юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство, по смисъла на 

законодателството на държавата, в която съответното лице е установено; 

5. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСЛ. 

(2) Договорът може да бъде прекратен 
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1. по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма; 

2. когато за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация – по 

искане на всяка от Страните. 

3. С едностранно едномесечно писмено предизвестие до отстрещната страна. 

Чл. 38.(1) Всяка от Страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на съществено 

задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците съгласно чл. 87 и сл. от 

Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено предупреждение от изправната 

Страна до неизправната и определяне на подходящ срок за изпълнение. Разваляне на Договора не се 

допуска, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на 

изправната Страна. 

(2) За целите на този Договор, Страните ще считат за виновно неизпълнение на съществено 

задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всеки от следните случаи:  

1. При неявяване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ повече от три пъти в горепосочения срок на подадена заявка; 

2. При забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, за отстраняване на повреда повече от 10 дни; 

3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал съществено отклонение от [Условията за изпълнение на поръчката / 

Техническата спецификация и Техническото предложение]. 

4. При отказ /писмен или мълчалив/ за изпълнение на договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали Договора само с писмено уведомление до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и 

без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ то е станало 

безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни непременно в уговореното време. 

Чл. 39. Договорът може да бъде прекратен при спиране от експлоатация на апаратура посочена в 

Ценовото предложение на участника. 

Чл. 40. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл. 118, ал.1 от ЗОП, без да дължи 

обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на Договора вреди, освен ако 

прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП.В последния случай, размерът на 

обезщетението се определя в протокол или споразумение, подписано от Страните, а при непостигане 

на съгласие – по реда на клаузата за разрешаване на спорове по този Договор. 

Чл. 41. Във всички случаи на прекратяване на Договора, освен при прекратяване на юридическо лице 

– Страна по Договора без правоприемство: 

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставят констативен протокол за извършената към 

момента на прекратяване работа и размера на евентуално дължимите плащания; и 

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

а) да преустанови предоставянето на Услугите, с изключение на такива дейности, каквито може да 

бъдат необходими и поискани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;  

б) да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички отчети, изготвени от него в изпълнение на Договора до 

датата на прекратяването; и 

в) да върне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи и материали, които са собственост на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са били предоставени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с предмета на Договора. 

Чл. 42. При предсрочно прекратяване на Договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ реално изпълнените и приети по установения ред Услуги.  

 

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

Дефинирани понятия и тълкуване  

Чл. 43. (1) Освен ако са дефинирани изрично по друг начин в този Договор, използваните в него 

понятия имат значението, дадено им в ЗОП, съответно в легалните дефиниции в Допълнителните 

разпоредби на ЗОП или, ако няма такива за някои понятия – според значението, което им се придава в 

основните разпоредби на ЗОП. 

(2) При противоречие между различни разпоредби или условия, съдържащи се в Договора и 

Приложенията, се прилагат следните правила: 

1. специалните разпоредби имат предимство пред общите разпоредби; 

2. разпоредбите на Приложенията имат предимство пред разпоредбите на Договора 

Спазване на приложими норми  

Чл. 44. При изпълнението на Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ [и неговите подизпълнители] е длъжен [са 

длъжни] да спазва[т] всички приложими нормативни актове, разпоредби, стандарти и други 

изисквания, свързани с предмета на Договора, и в частност,   всички приложими правила и 

изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими 

колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово 

право, съгласно Приложение № 10 към чл. 115 от ЗОП. 

Конфиденциалност  
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Чл. 45. (1) Всяка от Страните по този Договор се задължава да пази в поверителност и да не разкрива 

или разпространява информация за другата Страна, станала ѝ известна при или по повод 

изпълнението на Договора („Конфиденциална информация“). Конфиденциална информация 

включва, без да се ограничава до: обстоятелства, свързани с търговската дейност, техническите 

процеси, проекти или финанси на Страните, както и ноу-хау, изобретения, полезни модели или други 

права от подобен характер, свързани с изпълнението на Договора. [Не се смята за конфиденциална 

информацията, касаеща наименованието на изпълнения проект, стойността и предмета на този 

Договор, с оглед бъдещо позоваване на придобит професионален опит от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.] 

 (2) С изключение на случаите, посочени в ал.3 на този член, Конфиденциална информация може да 

бъде разкривана само след предварително писмено одобрение от другата Страна, като това съгласие 

не може да бъде отказано безпричинно. 

(3) Не се счита за нарушение на задълженията за неразкриване на Конфиденциална информация, 

когато: 

1. информацията е станала или става публично достъпна, без нарушаване на този Договор от която и 

да е от Страните; 

2. информацията се изисква по силата на закон, приложим спрямо която и да е от Страните; или 

3. предоставянето на информацията се изисква от регулаторен или друг компетентен орган и 

съответната Страна е длъжна да изпълни такова изискване; 

В случаите по точки 2 или 3 Страната, която следва да предостави информацията, уведомява 

незабавно другата Страна по Договора. 

(4) Задълженията по тази клауза се отнасят до [ИЗПЪЛНИТЕЛЯ/съответната Страна], всички 

[негови/нейни] поделения, контролирани от [него/нея] фирми и организации, всички [негови/нейни] 

служители и наети от [него/нея] физически или юридически лица, като 

[ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ/съответната Страна] отговаря за изпълнението на тези задължения от страна на 

такива лица.  

Задълженията, свързани с неразкриване на Конфиденциалната информация остават в сила и след 

прекратяване на Договора на каквото и да е основание.  

Публични изявления 

Чл. 46. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да дава публични изявления и съобщения, да разкрива или 

разгласява каквато и да е информация, която е получил във връзка с извършване на Услугите, предмет 

на този Договор, независимо дали е въз основа на данни и материали на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на 

резултати от работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без предварителното писмено съгласие на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, което съгласие няма да бъде безпричинно отказано или забавено. 

Авторски права 

Чл. 47. (1) Страните се съгласяват, на основание чл. 42, ал. 1 от Закона за авторското право и сродните 

му права, че авторските права върху всички документи и материали, и всякакви други елементи или 

компоненти, създадени в резултат на или във връзка с изпълнението на Договора, принадлежат изцяло 

на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в същия обем, в който биха принадлежали на автора. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

декларира и гарантира, че трети лица не притежават права върху изготвените документи и други 

резултати от изпълнението на Договора, които могат да бъдат обект на авторско право.  

(2) В случай че бъде установено с влязло в сила съдебно решение или в случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

и/или ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ установят, че с изготвянето, въвеждането и използването на документи или 

други материали, съставени при изпълнението на този Договор, е нарушено авторско право на трето 

лице, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да направи възможно за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ използването им: 

1. чрез промяна на съответния документ или материал; или 

2. чрез замяната на елемент от него със защитени авторски права с друг елемент със същата функция, 

който не нарушава авторските права на трети лица; или 

3. като получи за своя сметка разрешение за ползване на продукта от третото лице, чиито права са 

нарушени. 

(3)ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претенциите за нарушени авторски права от 

страна на трети лица в срок до […] (словом)] дни от узнаването им. В случай, че трети лица предявят 

основателни претенции, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълната отговорност и понася всички щети, 

произтичащи от това. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ привлича ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в евентуален спор за нарушено 

авторско право във връзка с изпълнението по Договора. 

(4)ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ обезщетение за претърпените вреди и 

пропуснатите ползи вследствие на окончателно признато нарушение на авторски права на трети лица. 

Прехвърляне на права и задължения 
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Чл. 48. Никоя от Страните няма право да прехвърля никое от правата и задълженията, произтичащи от 

този Договор, без съгласието на другата Страна.Паричните вземания по Договора [и по договорите за 

подизпълнение] могат да бъдат прехвърляни или залагани съгласно приложимото право. 

Изменения 

Чл. 49. Този Договор може да бъде изменян само с допълнителни споразумения, изготвени в писмена 

форма и подписани от двете Страни, в съответствие с изискванията и ограниченията на ЗОП. 

Непреодолима сила 

Чл. 50. (1) Никоя от Страните по този Договор не отговаря за неизпълнение, причинено от 

непреодолима сила. За целите на този Договор, „непреодолима сила“ има значението на това понятие 

по смисъла на чл.306, ал.2 от Търговския закон. 

(2) Не може да се позовава на непреодолима сила Страна, която е била в забава към момента на 

настъпване на обстоятелството, съставляващо непреодолима сила. 

(3) Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, е длъжна да 

предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените 

вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок до 3 работни дни от настъпването 

на непреодолимата сила, като посочи в какво се състои непреодолимата сила и възможните последици 

от нея за изпълнението на Договора. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това 

вреди. 

(4) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с тях насрещни 

задължения се спира.] 

Нищожност на отделни клаузи 

Чл. 51. В случай, че някоя от клаузите на този Договор е недействителна или неприложима, това не 

засяга останалите клаузи. Недействителната или неприложима клауза се заместват от повелителна 

правна норма, ако има такава.  

Уведомления 

Чл. 52. (1) Всички уведомления между Страните във връзка с този Договор се извършват в писмена 

форма и могат да се предават лично или чрез препоръчано писмо, по куриер, по факс, електронна 

поща. 

(2) За целите на този Договор данните и лицата за контакт на Страните са, както следва: 

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

Адрес за кореспонденция: гр. Монтана 3400 

МБАЛ „Д-р Ст.Илиев” - АД                                  

ул.„Сирма войвода" № 4  

ТБ: Интернешънъл Асет Банк АД 

Сметка: BG71IABG74741001032600 

BIC код на банката :  IABGBGSF 

http://mbalmontana.com     

E-mail: mbalmont@net-surf.net 

Лице за контакт: ……………………….. 

За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:  

Адрес за кореспонденция: …………………. 

Тел.: …………………………………………. 

Факс: ………………………………………… 

e-mail: ……………………………………….. 

Лице за контакт: …………………………………………. 

(3) За дата на уведомлението се счита: 

1. датата на предаването – при лично предаване на уведомлението; 

2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата; 

3.  датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка – при изпращане по куриер; 

3. датата на приемането – при изпращане по факс; 

4. датата на получаване – при изпращане по електронна поща.  

(4) Всяка кореспонденция между Страните ще се счита за валидна, ако е изпратена на посочените по-

горе адреси (в т.ч. електронни), чрез посочените по-горе средства за комуникация и на посочените 

лица за контакт. При промяна на посочените адреси, телефони и други данни за контакт, съответната 

Страна е длъжна да уведоми другата в писмен вид в срок до 7 (седем) дни от настъпване на промяната. 

При неизпълнение на това задължение всяко уведомление ще се счита за валидно връчено, ако е 

изпратено на посочените по-горе адреси, чрез описаните средства за комуникация и на посочените 

лица за контакт. 
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(5) При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието, правноорганизационната 

форма, седалището, адреса на управление, предмета на дейност, срока на съществуване, органите на 

управление и представителство на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият се задължава да уведоми 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяната в срок до7 (седем)] дни от вписването ѝ в съответния регистър. 

Език 

Чл. 54. (1) Този Договор се сключва на български език.  

(2) Приложимият език е задължителен за използване при съставяне на всякакви документи, свързани с 

изпълнението на Договора, в т.ч. уведомления, протоколи, отчети и др., както и при провеждането на 

работни срещи. Всички разходи за превод, ако бъдат необходими за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ [или негови 

представители или служители], са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

Приложимо право 

Чл. 55. Този Договор, в т.ч. Приложенията към него, както и всички произтичащи или свързани с него 

споразумения, и всички свързани с тях права и задължения, ще бъдат подчинени на и ще се тълкуват 

съгласно българското право. 

Разрешаване на спорове 

Чл. 56. Страните се уговорят да разрешават възникналите разногласия относно тълкуването, 

изпълнението и прекратяването на договора посредством споразумение. Ако по пътя на преговорите 

не може да се постигне съгласие, всички спорове ще се решават от компетентния съд, определен по 

правилата на българското законодателство, като на основание чл.117 от ГПК страните се 

споразумяват, че при възникнал имуществен спор между тях компетентен да разгледа спора като 

първа инстанция ще бъде Районен съд гр. Монтана или Окръжен съд гр. Монтана. 

Екземпляри 

Чл. 57. Този Договор се състои от 11 /единадесет/  страници и е изготвен и подписан в 2 /два броя/ 
еднообразни екземпляра – за Възложителя и за Изпълнителя. 

Приложения: 

Чл. 58. Към този Договор се прилагат и са неразделна част от него следните приложения: 

Приложение № 1 – Техническа спецификация; 

Приложение № 2 – Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

Приложение № 3 – Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

Приложение № 4 – Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на 

ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението; 

Приложение № 5 – Гаранция за изпълнение; 

Приложение № 6 – Документи удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от 

процедурата – съгласно чл.112, ал.1, т.2 от ЗОП. 

 

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:           ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

……………П………...                                                           /………П…………./ 

Изпълнителен директор на        

МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД 

……………П…….. 

Главен счетоводител 

МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД 
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Приложение №1 

 

 

Техническа спецификация 

 

 
 

Обособена позиция №13 – Видеоендоскопска апаратура 

 

1. Автофлуоресцентна видеобронхоскопска система включваща: 

 - Автофлуоресцентен видеобронхоскоп  “BF-F260”       – 1 бр. 

   - Процесор за автофлуоресцентни изследвания – CV-260SL       – 1 бр. 

 - Машина за дезинфекция „MINI – ETD2 PLUS GA”      – 1 бр. 

 - Ксенонов светлинен източник  „CLV-260SL” 300W      – 1 бр. 

 - Цветен видеопринтер “CP-31W”          – 1 бр. 

 - Ултразвукова вана за дезинфекция        – 1 бр. 

 - 19”TFT монитор „Ikegami” ULM-193        – 1 бр. 

2. Универсална образна платформа “EXERA” III включваща: 

 - Ендоскопски видеоцентър CV-190       –  1 бр. 

 - Машина за дезинфекция „MINI – ETD2 PLUS GA”      – 1 бр. 

 - Видеоколоноскоп CF-Q165I         – 1 бр. 

 - Ксенонов светлинен източник  „CLV-190”       – 1 бр. 

 - Видеогастроскоп GIF-Q165 EVIS EXERA II             – 1 бр. 

 - Електронож за ендоскопски процедури “ESG-100”      – 1 бр. 

 - 24” TFT монитор „Ikegami” MLW-2422CS       – 1 бр. 

 - Ултразвукова вана за дезинфекция        – 1 бр. 

 - Цветен видеопринтер “CP-31W”          – 1 бр. 
 

 

 

Обособена позиция  №18 – Токозахранващи устройства 

 

     1. EATON BAT10-S-200/250A          - 1 бр. 

     2. EATON UPS 9155                - 1 бр. 
 



Cnafi Meaurun OOA
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IlpeiiaxeHu,n .apat4uaHat cpDK 3a uanp e pdoqm ne ilhtce n( 6ane no-Iqanfl,^ on 3 /npa/

lII. Pa3no,ralave cr,c cepBu3Hu 6a3u c6c c,qerEoro MecrorloJroxeHrre:

KaTO 
'l3pnqHo 

3a{RtBaMe! rrc 3a u3B6pnrRaHc Ha neuHocT]J no npelMeTa Ha

ropr,q(ara PA3geJ+fdA/NXJ HE PA3IIOJIAIAME c6c ccpBnsHa 6a3a B rpan

MoHTaHa
H. 6tp n anl o te 3a4a P nutxr

IV, llpn r.r:6upauero Hu ia r3narrrure-[, nprreMaMe ra ce c.rura\4e o6B6p3a[u o'r'

3aatlrxexurrra lr yc,roButra, fioerlt or Hac c otleprara nu .4o n';rn.taue Ha cpo(a Ea roroBopa 3a

o6rqecreena nopr,vxa, xaro:

a/ xoop.{ttnarlrre uH :a IloJtyqalaue Ha 3atiBfii 3a peMo{T ca:

rerre4ro! 0888989790

$arc......-.........-...............-.................. r:-Drail k.vl0dirrirovrrtskyIrredical.b!r,

6/ roop,qrtnaure ur'r :a npuevaue na cr,o6rrlcHUr, cBrp3aHfi c noroBopa! ca:

a.upcc Co+rir, y:r. ,,XriBonl{cHa" "1V94

$axc........................-......................... e-mail olliceiiilsl$'medir-al.bq

I4:lecruo vu e, ve :a Ae(raprrpaHe Ha HeBepuu o6croare,,rcraa. Hocr orroBopHocr rro

cMr,rc6ira Ha.Dt, 313 or Ha(a3a1e,1ntr (orle](c.

fiata 02.04.2020 r. rxHKJt
I

I

Hace.[eHo Mqcto

/naulrenoganr,re/

Agpec ua cepBusHara 6a3a B Hace,'reHoro qcro

Y,r. ,,Xrsonucna" Na.l

fp. CoOxt, yn. }Kl,sonrcHa 9, rer. 0888 98 97 90, en.noqa office@skvmedical.bg



Crcafi Meannr,r OOA
fir{::tltt-/ar_

O6PA3EII J\! 5

Tf XHI,IqECITO IIPIAIO}I{EHI{I 3A I,T3IIbJIHEHI{E HA TIOPT'qKATA

A6oHaMernrro cepBlI3Ho o6c"ly?(BaHe Ha Meanqr.rHcKa anapar]pa

Ha MBA"TI ,,4-p CTaucu l,l.rneo" A!, rp.Monrana

3a 06ocoEena noruuun J\! l8 ,,ToKo3axpauearqr.r ycrpoiicrea"

floa n r.r can r.rar: Kplac1raH EMrnoB B-'ra,[uMrpoB
lhtpu E rtead)

B r(arrecrBoro cz ua Vrpaeutel

ra,,Craii uelurr-f'OO[
(tr twr,, rru, r,t)er, ln^u)

YBAXAEMI,I AAMI{ II I-OCIIOAA,
C Hacroguoro Br ttpeilcraerue uaurero rexuxqec(o lpe.qroxenlre 3a u3I1T-.nHeI{r{e Ha

o6rBeEara or Bac fipoue.4ypa 3a B],3jraraHe xa o6ulecreeua nopr,.r(a c rlpeAMer:

,rA6onalrenrno cepnn:no o6c,ryxeane na Meauur rcRa aflaparypa" na MFA"TI,,[-p
CraMeH l,L'rneB" AA, rp. MoHraHa

IIPEA,'IAIAME IA
VC.]]OBI{JI:

I,I3TI'b,1HtrIM NOPbqKATA IIPII CJ'IEIHITTE

I. CpoK 3a or3oBaBaHc Ha cepBli3Hure cnerlrraJrncrr npn aBapun/norpeqa

llpe.q,raranre Cporc :a orroBaBarre rra cepBll3Httrc cneulla,utcrlt flpll
arapna/noopcga. ua Me,qrluuEc(ara rexHnra u anaparypa or o6oco6eHara no3r,lrlaq:

- He noaeve or 20 vaca,

He noBeqe or 4 .raca (npu cny.ra, Ha cneunocr),

c.r[TaHo oT r]aca Ba rocTBnBaHe Ha SaJrB(a 3a peMo!r'-

O6a.a5eHd nuuaut,\t!1 - t1e noce'le on 0,5 arc;
- 3a a6ocoSexu nDjllauu on ,\t!2 do "tL20 - e nosece on 24 suta:
- 3aa6on6e nDr 4uu on )r!2 do"t?20 (npu c.lr)rau d cnau4ocn) - re naqe\e a 4'ncn.

On3oua1aueno ua cepcu3tune cneuu.Ltutnu e Ha iltcntu. Ad anpe(u xa reqe6nana 3d6edeHue.

II. Iapanquonen cpoK 3a rr3BLpruea peMoHT:

flpen,,rarave rapaHq[oEeH cpoK 3a BceKu rBBr,prxeH peMoH-r' Ha ]Jt]lglqfic(a

fp. CoOhr, yr. NrBonrcHa 9, ren. 0888 98 97 90, en.noula olfice@sky
SuNaBo o6fr6ftwn'a

fualacHaq' g6a 3 an 3An



Cnafi Me4urcr,r OO.{

TexHrJKa u aflaparypa no o6oco6cnara flo3rlrur or loprrqrara. no (otro yqacrBaMe B

fipo[e,q]?ara B pa3Mep na 6 /cjloeov IIIecr'/ lreceua, cLrr1rallo or larara lia nycl{afie B

eKcll.roaTauut Ea oT peMoxr'IIpaHara rlearunLrcr,cLc reruur.c/ nLrcpar)pa cre/l pevollTa,

Ilpentrotu:e Mn .dpdt4lotett cpok ja n1bparcr p.\1otn ! tnrc la 67,ie no-RpMaK on 3 /npu/

III. Pa:no"raralre crc ceparl:nn 6atr cr,c cllcilHoro tlccrono-{oxelJrel

Hace"reno vncro
/IfaIiMeItoBrnxe/

Alpec Ha cepButEara 6a3a B Hace"'reHoro Mrlcro

Co@rr Yl, ,.Xauolucua" Nt4

KaTO II3pIiTIHO 3atBtBaMe, {e

nopI,ql{ara P'+|gO+AFAMg-l HE

MoHTaHa
4 e 6t P I o rlo c. ?o! e pn tu30

3a r,r3Br,prllBarle xa reiixoclu ro r1pellMela l.Ia

PA3IIOJ'IAIAME cLc cepBnlua 6a:a s rpag

IV. flpr{ n36{paHero Hr,r 3a n3rrt'rruure,q. nprreN{aMe Ia ce cqrraMe o6B6p3alri <l1

3a,qLrtxeHl,uira ri ycnoBurr4 noerr{ or Hac c ooeprara Ht Io u3TxgaHc Ea cpo(a Ha.4ofoBopa 3a

o6rqecreena nopr,vra, rato:

a/ roopganarrll'e uu :a nojryr{aBaHe Ha rarBKr,r 3a pcNforrrca:

renedor 0888989790

Qaxc................-.............-........-.........-. e-mail k.\'ladinriroviri-lsk!rncdical.bs,

6/ xoopquuarure nu :a npucvanc ra clo6uleuut. cBtp3altt c lor'oBopa, ca:

a.qpec CoOr{r, yr. ,.)I{]{BonucHa" Ne:l

t1axc........................-......................-.. e-mail of'flcc'itsk\!ncdical.b!.1

I,l:recruo rtra e, .rc aa lcxnapupane Ha HeBepxu o6crorre-tcrBa, Hocc orroRopnocr uo

cMucrjra Ha qr. 313 ot Hara:are: rrr roaerc.

Aa.a 02.04.2020 t.

AEKN,

Tp. CoOxe, yr. }KrBonycHa 9, ren. 0888 98 97 90, er.noqa office@skymedi€al.bg



Cnafi Meaunr"r OOA
l\-4E:t-)ta_,AL

rlpu.roxeure )l!3

o6PA3Erl i\b 6

I-(EHOBO TIPEAIOXEHI4E
TIPEAJ'IA|AHA UEHA

ja 
1 uac r uc B npouct)pa ra nrr,rar ase na o6uec I BeHa nopbqKc c npe.tvel :

,,A6oHaMcHT Ho ccpBtt3Ho o6cJryr{Ba[e xa lreguuu[cta anaparl'patt

na MEA"TI ,,4-p Cranen I,I"ruea" A.n[, rp.Moxrana

AO: MEA"[ ,,11-P CTAMEH CTAMEI-I' AI fP. MOHTAIIA
,EweBaaatre u adpe. a abata.r.ulae!t)

Or:,,CI{AU MElIl1K'bn' OOA

c a4pec: rp. CoSNr.1,r. ,,XrBonxcLra", JVe:1.

re,r.: 0888989790, Oakc: e-mail: olfi ce?Tskvrrerlical ho

EUK / 6yrcrar: 205102299,

YBA}ITAEMII AAMI{ I{ |OCIIOAA,

Cnea 3ano3traBaue c ycnoB[tra Ha nop6i](ara, 3arBrBaMe, qe xenaeM ra yitacrBaMe B

o6aeenara or Bac npoqenypa ny6:ruuno crcrc3aufie 3a Bt,3,rlataHe Ha o6rlecrBeta nop6qr(a c

npeguer: ,,A6onalreHTHo cepBr.r3Ho o6cJryr{Ba[€ Ha MeauulHcKa anapaTypa IIa MEA"TI

,,4-p CTaMeri tr{,rr.ree" A,{, rp.MoHTaBa", 868 Bpt,3Ira c (oe'ro B{ flpeAcraBrMe uarxara

o$epra:

3a O6oco6eHa fio3nqrq J\i l3 ,,BxAeoeHAoclroncl{a trnapa.ypa"
Meceqfia a6oHArcHlHx r.arcca B pa3Mep Ha:

125 / cro lBa]lecer x ner /:reaa.... 6es.QIIC,

150 /cro l nerpecer /,reaa............. c flC.

flpeAioxeHara {eHa e onpeleneHa npfi nrlHo c}orBerrrBxe c ycr.roBr,r,rra or
.qoKyMeHTaqr.rrTa, c RKlroqeHr Bcur{KU pa3xo,qx llo u3BbprlBnHero tra peMotna, Tpy!! TpaHcnopr,

KoMaHAxpoBr,qH u Ap./

,{exrrapupaue
oop6lrKa, aa 3ana3xM

ycnyrara.

llara:02.04.2020 r.

qe cMe cluacHu! aro 6r1eu onpeqe"rena ra

6e3 npoNrrHa cyMara, BrinttlqBa[(a Rcxr]xx

noln c n
3atuearo odc6@n rcnoL

ftz'acHo\i36a .3on 3An

TIE

-J

fp. Coore, yn. }Kraonh€Ha 9, rer. 0888 98 97 90, er.noqa office@skymedical.bg
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Crcafi Megrrcr,'r OOI
F"4air t:-l I (:,.\L

OEPA3f,II.Ni 6

qEHOBO IPEAI'IOIKEHIIE
TIPEAIAIAHA I-(EHA

3a y.racrre n npoqc,rypa 3a RR3raraHe Ha o6lqecrBeHa nopbqro c npe.qMerl

,,A6orlaMeHTtto ccpBIl3Ho o6c,'ryt{Balte Ha lre,llrqlltrcra anaparypat'

ra MFA"TI ,,4-p Craveq l,l,rueR" AA, rp.Moarana

MBAJ] ...4 P CTAMEH CIAMEH" AJI f P. MOHTAHA
lltuj asdtk u dp.t tn antroNunetu)

,.cKAr'i MEAI4K-bJr ooIJ
I H oer e 4 aad Bue ta !w. n 

" 
uK d )

c a,tpec: np. Co4xg, yn, ..}KrrBonr'rcHa", Jl! 4.

re,r.:0888989790.OaKc: -,e-rrail:olliceioiskvmedical.lg

El4K / tiy:rcrar: 205 102299,

vBA)ltAfMr4 AAMU U |OCITOAA,

C:rea :ano:xaeaxe c ycnoBrura Ha ropLqxara: 3alBrBasle, qe t(eraeM !a yltacrBaMe B

o6reeuara or Bac npoue,qypa ny6rrqno cr,cro3aHrc 3a Bt3Jlarane na o6rqecreeua nopr,vra c

rlpejlMer: ,,A6oxaMenr o cepB[3rro o6c,ryr(Barc Ha McauuuHcKa anapqrJpa na MBA"I

,,4-p Craven l,l,'rlreB" AA, rp.Monraaa", 868 BpB3rca c xoero Blr lpercra]rtMe Earrlara

o{repra:

3a O6oco6eHa no3uqur l\l 18 ,,ToKo3axpaHBaru[ ycrpoiicrBa"

Ao:

Clrl

Meceqna a6olaMefiT a ranca B pa3Mep rra:

l05 crourccr,0cccr Hner ncRaoe?/1 (.
198 /c1o reBelecer'u oceM / neBa c 4.4C.

[pernoxeHara ueHa e onperenerra npx n]'rrrro ci,orBercrBxe c ycnoBnrra or

AOKyMer'rTar{[qTa! c Brc'rpqeH]i BcrqKn pa3xoall no r3Bl,puiBarrero Ha peMoHTa Tpya, TpaHcnopT,

xoMaH,4l.rpoBrqHx x,qp./

Ae(JrapupaMe,
noparrKa, aa 3ana3aM

ycnyraTa.

Aara: 02.01.2020 t.

qe cMe ob|lacHu, aKo ot/]e^{ onpelejreHu 3a

6e3 npoMrHa cyvara! RXnrc!narr(a RcH!rxH

urrrsLrnrre,r ua o[qecrseHar a

p"r',,+Z'rse,fl i,N*"- 
"u

lriLq a6cdanelfuo -
fr2nacla\,36a tofr 3u)t

frollfll,r( H

fp. CoOxa, yr. XrBonhcHa 9, ren. 0888 98 97 so, en.n6-uaa
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ДОГОВОР № 8 ЗА  ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

АБОНАМЕНТНО СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА 

УНП 00468-2020-0002 

 

Днес, 15.06. 2020г. , в гр.Монтана, 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  

Елпак Лизинг ЕООД, ЕИК: 200872196 
с адрес: гр. Варна 9002, район Приморски, ул. Иван Богоров 12, тел.: 052 602 360, факс: 052 699 060 

Електронна поща: elpak@elpak.bg  ,  

представлявано от Пламен Антонов Калайджиев,  

наричано   по-долу за краткост  „ИЗПЪЛНИТЕЛ” , 

 (ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните“, а всеки от тях поотделно 

„Страна“); 

на основание чл.112 от Закона за обществените поръчки и Решение № Р-11 / 26.05.2020г. на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществена поръчка с предмет: „Абонаментно 

сервизно обслужване на медицинска апаратура“ на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД гр. Монтана” 

 се сключи този договор („Договора/Договорът“) за следното: 

 

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извършва, срещу възнаграждение и 

при условията на този Договор, следните услуги: абонаментно сервизно обслужване на медицинска 

техника и апаратура и/или сервизно обслужване при заявка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ както следва: 

1.1. Абонаментно сервизно обслужване на медицинска техника и апаратура включващо 

текущи и/ или основни ремонти, ревизии, профилактични прегледи /не по‐малко от един път 

годишно/, описани в ценовото предложение, представляващо неразделна част от този договор, в 

съответствие с инструкциите за експлоатация на производителя; 

1.2. Сервизно обслужване при заявка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ включва извършване на 

ремонт/профилактика на медицинска техника и апаратура при заявка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по цена 

дадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,описани в ценовото предложение, представляващо неразделна част от този 

договор. Цената включва всички разходи по извършване на услугата в МБАЛ – Монтана труд, 

транспорт,командировъчни. 

наричани за краткост „Услугите“.  

Чл. 2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълнява Услугите в съответствие с Техническата 

спецификация, Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и Ценовото предложение на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, и чрез лицата, посочени в Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, 

съставляващи съответно Приложения № [1, 2, 3 и 4] към този Договор („Приложенията“) и 

представляващи неразделна част от него. 

Чл. [3]. В срок до 7(седем) дни от датата на сключване на Договора, но  най-късно преди започване на 

неговото изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за името, данните за контакт и 

представителите на подизпълнителите, посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всякакви промени в предоставената информация в хода на 

изпълнението на Договора в срок до 7(седем) дни от настъпване на съответното обстоятелство. 
 

СРОК  НА ДОГОВОРА. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл. 4. Настоящият договор е със срок от 12 месеца 

Чл. 5.Договорът влиза в сила от 15.06. 2020г.  и е валиден до 15.06. 2021г. 

Чл. 6. В случай, че към датата на изтичане на срока на договора е открита нова процедура завъзлагане 

на обществена поръчка със същия предмет, която не е приключила, договорът запазва действието си 

при същите условия до приключването й и сключването на нов договор 

Чл. 7. Мястото на изпълнение на Договора е МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД гр.Монтана, ул.”Сирма 

войвода” №4. 
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ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ.  

Чл. 8.(1)За добросъвестно и професионално изпълнение на предмета на договора по чл.1 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплаща цена съобразно класираната оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в 

размер посочен в ценовото предложение неразделна част от настоящия договор. Цената е определена 

при условията на извършване на услугата с включени всички разходи и ДДС и се заплаща на месечни 

абонаментни вноски.Стойността на целия договор се определя от годишната абонаментна цена. 

(2) В Цената по ал. 1 са включени всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на Услугите, 

[включително и разходите за персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на 

ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението [и за неговите подизпълнители], като 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащането на каквито и да е други разноски, направени от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(3) Цената, посочена в ал. 1, е фиксирана/крайна /Единичните цени за отделните дейности по апарати/, 

свързани с изпълнението на сервизирането на медицинската апаратура, посочени в Ценовото 

предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са фиксирани/крайни на изпълнение на Договора и не подлежи [не 

подлежат] на промяна [освен в случаите, изрично уговорени в този Договор и в съответствие с 

разпоредбите на ЗОП].   

Чл. 9. След изпълнение на задълженията по договора от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ му 

изплаща отсрочено, в срок до 60 календарни дни след представяне на фактура, месечните суми по 

банков път с превод. 

Чл. 10. (1) Всяко плащане по този Договор се извършва въз основа на следните документи: 

1. отчет за предоставените Услуги за [съответния [период/етап] / съответната [дейност/задача], 

представен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

2. приемо-предавателен протокол за приемане на Услугите за [съответния [период/етап] / съответната 

[дейност/задача], подписан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ [след получаване на отчета по т. 

1], при съответно спазване на разпоредбите на Раздел VI (Предаване и приемане на изпълнението) от 

Договора; и 

3. фактура за дължимата [сума/част от Цената] за [съответния [период/етап] / съответната 

[дейност/задача], издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представена на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща в отделна фактура предварително утвърдени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

вложените резервни части при техническото обслужване на медицинската техника и апаратура извън 

посочените суми в т.8.1.1 и 8.1.2. Заплащането на вложените резерви части се извършва отложено в  

срок от 60 /шестдесет/ дни, считано от представяне на фактурата и приемно-предавателен протокол  за 

вложена част.  

5. При нужда от извършване на конкретен ремонт с влагане на резервна част ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е 

длъжен да предостави подробна оферта с точно описание и параметри на необходимите резервни 

части и да я предложи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Необходимите ремонтни дейности се извършват след 

одобрение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на предложената оферта. Резервните части се доставят от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, след одобрение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. От своя страна, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва 

правото да закупи необходимата резервна част от друго място, ако условията са по ‐ изгодни от 

предложените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

Чл. 11. (1) Всички плащания по този Договор се извършват в лева чрез банков превод по следната 

банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:  

Банка: […………………………….] 

BIC: […………………………….] 

IBAN: […………………………….]. 

(2) Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено Възложителя за всички последващи промени по ал. 

1 в срок от 7(седем) дни, считано от момента на промяната. В случай, че Изпълнителят не уведоми 

Възложителя в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени. 

Чл.12. (1) Когато за частта от Услугите, която се изпълнява от подизпълнител/ ако е приложимо/, 

изпълнението може да бъде предадено отделно от изпълнението на останалите Услуги, 

подизпълнителят представя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отчет за изпълнението на съответната част от 

Услугите [за [съответния [период/етап] / съответната [дейност/задача], заедно с искане за плащане на 

тази част пряко на подизпълнителя. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ отчета и искането за плащане 

на подизпълнителя в срок до 15 (петнадесет) дни от получаването му, заедно със становище, от което 

да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими. 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема изпълнението на частта от Услугите, при съответно спазване на 

разпоредбите на Раздел VI (Предаване и приемане на изпълнението) от Договора, и заплаща 

възнаграждение за тази част на подизпълнителя в срок до 60 (шестдесет) дни от подписването на 
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приемо-предавателен протокол. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже да извърши плащането, 

когато искането за плащане е оспорено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, до момента на отстраняване на причината 

за отказа. 

 

ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл. 13. При подписването на този Договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

гаранция за изпълнение в размер на 3%  (три на сто) от Стойността на Договора без ДДС, а именно 

273,60 (двеста седемдесет и три 0,60) лева, която служи за обезпечаване на изпълнението на 

задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по Договора.  

Чл. 14. (1) В случай на изменение на Договора, извършено в съответствие с този Договор и 

приложимото право, включително когато изменението е свързано с [индексиране на Цената, ], 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предприеме необходимите действия за привеждане на Гаранцията за 

изпълнение в съответствие с изменените условия на Договора, в срок до 7 (седем) дни от подписването 

на допълнително споразумение за изменението. 

(2) Действията за привеждане на Гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените условия на 

Договора могат да включват, по избор на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

1. внасяне на допълнителна парична сума по банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при спазване на 

изискванията на чл. 15 от Договора; и/или; 

2. предоставяне на документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова банкова 

гаранция, при спазване на изискванията на чл. 16 от Договора; и/или 

3.  предоставяне на документ за изменение на първоначалната застраховка или нова застраховка, при 

спазване на изискванията на чл. 17 от Договора. 

Чл. 15. Когато като Гаранция за изпълнение се представя парична сума, сумата се внася по следната 

банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:  

ТБ: Интернешънъл Асет Банк АД 

Сметка: BG71IABG74741001032600 

BIC код на банката :  IABGBGSF 

Чл. 16. (1) Когато като гаранция за изпълнение се представя банкова гаранция, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на банкова гаранция, издадена в полза на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да отговаря на следните изисквания: 

1. да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция, която да съдържа задължение на банката - 

гарант да извърши плащане при първо писмено искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, деклариращ, че е налице 

неизпълнение на задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или друго основание за задържане на Гаранцията за 

изпълнение по този Договор; 

2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 30 (тридесет) дни след 

прекратяването на Договора, като при необходимост срокът на валидност на банковата гаранция се 

удължава или се издава нова. 

(2) Банковите разходи по откриването и поддържането на Гаранцията за изпълнение във формата на 

банкова гаранция, както и по усвояването на средства от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието 

на основание за това,са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл. 17. (1) Когато като Гаранция за изпълнение се представя застраховка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава 

на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на застрахователна полица, издадена в полза на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е посочен като трето ползващо се лице (бенефициер), 

която трябва да отговаря на следните изисквания: 

1. да обезпечава изпълнението на този Договор чрез покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 30 (тридесет) дни след 

прекратяването на Договора.  

(2) Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на 

застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахователно обезщетение в 

полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

Чл. 18. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава Гаранцията за изпълнение в срок до 30 (тридесет) дни 

след прекратяването/приключването на Договора в пълен размер, ако липсват основания за 

задържането от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на каквато и да е сума по нея. 

(2) Освобождаването на Гаранцията за изпълнение се извършва, както следва: 

1. когато е във формата на парична сума – чрез превеждане на сумата по банковата сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочена в чл. 11 от Договора;  

2. когато е във формата на банкова гаранция – чрез връщане на нейния оригинал на представител на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице; 
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3. когато е във формата на застраховка – чрез връщане на оригинала на застрахователната 

полица/застрахователния сертификат на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него 

лице /илиизпращане на писмено уведомление до застрахователя. 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава съответна част от Гаранцията за изпълнение след приключване и 

приемане по реда на чл. [30 и 31] от Договора на всеки отделен [период/етап]. В такъв случай, 

освобождаването се извършва за сума, пропорционална на частта от Стойността на Договора 

[период/етап].  

(4) Гаранцията или съответната част от нея не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса на 

изпълнение на Договора е възникнал спор между Страните относно неизпълнение на задълженията на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ той може да пристъпи към усвояване на гаранциите]. 

Чл. 19. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи съответна част и да се удовлетвори от Гаранцията за 

изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някое от неговите задължения по Договора, както и 

в случаите на лошо, частично и забавено изпълнение на което и да е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 

като усвои такава част от Гаранцията за изпълнение, която съответства на уговорената в Договора 

неустойка за съответния случай на неизпълнение.  

Чл. 20. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи Гаранцията за изпълнение в пълен размер, в 

следните случаи: 

1. ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не започне работа по изпълнение на Договора /изпълнение наконкретна 

заявка/в срок до 10 (десет) дни след Датата на подаване на заявката ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да  

развали Договора на това основание и да задържи пълният размер на гаранцията; 

2. при неизпълнение, представляващо неявяване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ повече от три пъти в посочените 

срокове в  техническото предложение  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали договора и да задържи 

пълният размер на гаранцията.;  

3. при прекратяване на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при обявяването му в несъстоятелност 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати договора и да задържи пълният размер на гаранцията. 

Чл. 21. В всеки случай на задържане на Гаранцията за изпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за задържането и неговото основание. Задържането на Гаранцията за изпълнение 

изцяло или частично не изчерпва правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да търси обезщетение в по-голям 

размер. 

Чл. 22. Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се е удовлетворил от Гаранцията за изпълнение и Договорът 

продължава да е в сила, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок до [[…] (словом)] дни да допълни 

Гаранцията за изпълнение, като внесе усвоената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума по сметката на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или предостави документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или 

нова банкова гаранция, съответно застраховка, така че във всеки момент от действието на Договора 

размерът на Гаранцията за изпълнение да бъде в съответствие с чл.13 от Договора. 

 

Общи условия относно Гаранцията за изпълнение и Гаранцията за авансово предоставени 

средства  

Чл. 24. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва за времето, през което средствата по Гаранцията за 

изпълнение са престояли при него законосъобразно. 

 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

Чл. 25. Изброяването на конкретни права и задължения на Страните в този раздел от Договора е 

неизчерпателно и не засяга действието на други клаузи от Договора или от приложимото право, 

предвиждащи права и/или задължения на която и да е от Страните. 

 

Общи права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Чл. 26. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:  

1. да получи възнаграждение в размера, сроковете и при условията по чл. [8 – 12] от договора; 

2. да иска и да получава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на 

задълженията по този Договор, както и всички необходими документи, информация и данни, пряко 

свързани или необходими за изпълнение на Договора; 

3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право, в 30‐дневен срок да отправи писмено предизвестие за развалянена 

договора, при неизпълнение на някое от задълженията от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Чл.27. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

1. да предостави/предоставя Услугите и да изпълнява задълженията си по този Договор в 

уговорените срокове и качествено, в съответствие с Договора и Приложенията; 
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2.  да информира своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички пречки, възникващи в хода на 

изпълнението на работа, да предложи начин за отстраняването им, като може да поиска от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ указания и/или съдействие за отстраняването им;  

3. да изпълнява всички законосъобразни указания и изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

4. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в чл. 46 от 

Договора;   

5. да не възлага работата или части от нея на подизпълнители, извън посочените в офертата на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ [освен в случаите и при условията, предвидени в ЗОП]] / [да възложи съответна 

част от Услугите на подизпълнителите, посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, и да контролира 

изпълнението на техните задължения (ако е приложимо)]; 
6. Изпълнителят се задължава да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата 

му подизпълнители в срок от 7 дни от сключване на настоящия Договор. В срок до 5(пет) дни от 

сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в 

офертата подизпълнител изпълнителят изпраща копие на договора или на допълнителното 

споразумение на възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 

ЗОП 

7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпрати сервизен специалист за отстраняване на появилите се 

повреди в медицинската техника и апаратура в срок от посочените в Техническото придложение 

часове след уведомяване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

8.  При подписване на настоящият договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави съответен 

документ, че служителят/ите, които са ангажирани пряко да извършват сервизната услуга притежават 

съответната професионална квалификация за извършване на услугата и са преминали обучения или 

квалификация за извършване на ремонт на медицинска апаратура по съответната обособена позиция. 

9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши ремонтната дейност на място в МБАЛ “Д‐р Стамен 

Илиев” АД гр.Монтана , в срока, съгласно техническото предложение, който започва да тече от деня, 

следващ приемането на заявката. Само в изключителни случаи, когато се налага апаратът да бъде 

пренесен в сервизната база на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, срокът се определя от сложността на необходимия 

ремонт. При доставка на резервни части срокът на ремонта се удължава със срока на доставката им. 

10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да вземе необходимите мерки за своевременно отстраняване на 

допуснати грешки и пропуски по отношение качеството на извършваните дейности, за 

коитоВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е отправил устна или писмена забележка. 

11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да издаде фактура –оригинал за извършената работа до края на 

календарния месец. 

12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури сервизна документация на обслужваната техникаи 

апаратура, ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯT не разполага с такава. 

13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава извършените ремонти и профилактики /един път годишно/на 

апаратите да се впишат от сервизния специалист в приложението на Паспорта на съответния апарат 

и/или да издаде сервизен протокол за направените профилактики. 

14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури необходимите резервни части, след констатиранена 

нуждата от такива и да представи ценова оферта, която се утвърждава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури консумативни резервни части /като 

крушки,акумулаторни блокове и други/ и подмяната им. 

16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури гаранционен срок от посочените в Техническото 

предложение месеца, след извършената ремонтна дейност, който важи само за ремонтирания възел и 

детайл, но не по‐малко от 3 месеца. 

17. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава незабавно да достави и монтира нов възел или детайл засвоя 

сметка, при възникване на дефект на такъв в рамките на гаранционния срок. 

18. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да дава указания за правилно използване на медицинската 

техника. 

19. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури специални измервателни инструменти и контролни 

съоръжения, необходими за проверка правилното функциониране на апарата. 

20. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не прехвърля правата и задълженията си, произтичащиот този 

договор, на трети лица. 

21. Извършването на всички дейности по сервизното обслужване се осъществява с транспорт на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ /включен в абонаментната цена  и/или часовата ставка/. 

22. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва ремонта на място в МБАЛ “Д‐р Стамен Илиев” АД 

гр.Монтана и само в изключителни случаи апаратът се пренася в сервизната база на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 

като за това се съставя протокол. В случаи, че се наложи отстраняване на повреда извън лечебното 

заведение, разходите за транспорт са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
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23. Гаранционният срок след извършен ремонт е описан в Техническото предложение за съответната 

обособена позиция и важи само за ремонтирания възел и детайл. Гаранционният срок на вложените 

резервни части не може да бъде по‐кратък от гаранционния срок даден от техния производител. 

 

Общи права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Чл. 28. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

1. да изисква и да получава Услугите в уговорените срокове, количество и качество; 

2. да контролира изпълнението на поетите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ задължения, в т.ч. да иска и да 

получава информация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ през целия Срок на Договора, или да извършва проверки, 

при необходимост и на мястото на изпълнение на Договора, но без с това да пречи на изпълнението; 

3. да изисква, при необходимост и по своя преценка, обосновка от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на 

изготвените от него [отчети/доклади/ разработки/материали] или съответна част от тях; 

4. да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ преработване или доработване на [всеки/всяка] от 

[отчетите/докладите/разработките/материалите], в съответствие с уговореното в чл. [32] от Договора; 

5. да не приеме някои от [отчетите/докладите/разработките/материалите], в съответствие с 

уговореното в чл. 31 от Договора; 

6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право, в 30‐дневен срок да отправи писмено предизвестие, заразваляне на 

договора при неизпълнение на някое от задълженията от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали настоящия договор едностранно и без предизвестие, при 

неявяване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ повече от три пъти в горепосочения срок на подадена заявка. 

8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали настоящия договор едностранно и без предизвестие, при 

забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, за отстраняване на повреда повече от 10 дни. 

9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали настоящия договор едностранно и без предизвестие, ако се 

установи повреда в апаратурата, настъпила в резултат от некачествено изпълнение на работата на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да възложи ремонта на трето лице, изцяло за сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, когато последният не е в състояние да изпълни точно задълженията си по 

осъществяване на ремонтна дейност, в посочените срокове, произтичащи от настоящия договор. 

11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право, ако по време на действие на договора, за конкретна медицинска 

апаратура отпадне необходимостта  от използването и в  работа на лечебното заведение, и/или бъде 

бракувана,  отношенията между страните да  бъдат уредени с анекс, който ще бъде неразделна част от 

настоящия договор, съобразно правилата на чл. 116 от ЗОП. 

12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да упълномощи свой служител, който да присъства при извършване 

на ремонт/профилактика на медицинската апаратура. 

Чл.29. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 

1. да приеме [изпълнението на Услугите за всеки отделен период/етап / всеки от 

отчетите/докладите/разработките/материалите / всяка дейност/етап/задача], когато отговаря на 

договореното, по реда и при условията на този Договор; 

2. да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Цената в размера, по реда и при условията, предвидени в този 

Договор; 

3. да предостави и осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до информацията, необходима за 

извършването на Услугите, предмет на Договора, при спазване на относимите изисквания или 

ограничения съгласно приложимото право; 

4. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в чл. [46] от 

Договора; 

5. да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на този Договор, включително 

и за отстраняване на възникнали пречки пред изпълнението на Договора, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

поиска това; 

6. да освободи представената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Гаранция за изпълнение, съгласно клаузите на чл. 

[18/23] от Договора; 

7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯT се задължава незабавно да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при констатиране на 

повреда в медицинската техника и апаратура, налагаща извършването на ремонт, да нареди незабавно 

преустановяване на работата с нея, както и да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в най‐кратък срок по 

телефон…………..........., факс……….............., или по е‐mail…………......................................................... 

8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯT се задължава да допуска до апаратурата само квалифициран персонал,който е 

обучен да работи с нея. При подписване на настоящият договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да изиска 

от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да  предостави съответен документ, че служителят/ите, които са ангажирани 

пряко да извършват сервизната услуга притежават съответната професионална квалификация за 
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извършване на услугата и са преминали обучения или квалификация за извършване на ремонт на 

медицинска апаратура по съответната обособена позиция или на  сходна със апаратите от съответната 

обособена позиция. 

9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯT се задължава да спазва инструкциите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за правилна 

експлоатация на медицинската техника и апаратура. 

10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯT се задължава да осигури нормални условия за работа на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като 

почистена медицинска техника, добро осветление, нормално ел. захранване, както и другиспецифични 

изисквания. 

 

ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО  

Чл. 30. Предаването на  изпълнението на Услугите за всяка отделена заявка се документира с 

протокол за приемане и предаване, който се подписва от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  в два оригинални екземпляра – по един за всяка от Страните („Приемо-

предавателен протокол“)].  

Чл. 31. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

1. да приеме изпълнението, когато отговаря на договореното; 

2. да поиска преработване и/или допълване на [отчетите/докладите/] в определен от него срок, като в 

такъв случай преработването и/или допълването се извършва в указан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок и е 

изцяло за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ / [когато бъдат установени несъответствия на изпълненото с 

уговореното или бъдат констатирани недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да откаже приемане на 

изпълнението до отстраняване на недостатъците, като даде подходящ срок за отстраняването им за 

сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ]; 

3. да откаже да приеме изпълнението [при съществени отклонения от договореното] / [в случай, че 

констатираните недостатъци са от такова естество, че [не могат да бъдат отстранени в рамките на 

[срока за изпълнение по Договора]/[резултатът от изпълнението става безполезен за 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ]]. 

 

САНКЦИИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл. 32. При просрочване изпълнението на задълженията по този Договор, неизправната Страна дължи 

на изправната неустойка в размер на 0,05% /нула цяло, нула пет на сто/ от Цената за съответната 

[дейност/задача] за всеки ден забава, но не повече от 1% (едно на сто) от Стойността на  съответната 

задача. 

Чл. 33.(1)При констатирано лошо или друго неточно или частично изпълнение на отделна 

[дейност/задача] или при отклонение от изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в [Техническата 

спецификация], ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни изцяло и 

качествено [съответната [дейност/задача], без да дължи допълнително възнаграждение за това. В 

случай, че и повторното изпълнение на услугата е некачествено, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да 

задържи гаранцията за изпълнение и да прекрати договора.  

(2). При повреда в апаратурата, настъпила в резултат от некачествено изпълнение на работата на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, последният дължи неустойка в размер на 50% /петдесет на сто/ от стойността на 

причинената вреда. 

Чл. 34. При разваляне на Договора поради виновно неизпълнение на някоя от Страните, виновната 

Страна дължи неустойка в размер на 0,5% (нула цяло и пет на сто) от Стойността на Договора. 

Чл. 35. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да удържи всяка дължима по този Договор неустойка чрез 

задържане на сума от Гаранцията за изпълнение, като уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за това.   

Чл. 36. Плащането на неустойките, уговорени в този Договор, не ограничава правото на изправната 

Страна да търси реално изпълнение и/или обезщетение за понесени вреди и пропуснати ползи в по-

голям размер, съгласно приложимото право. 

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 37. (1) Този Договор се прекратява: 

1. с изтичане на Срока на Договора / срока по чл.4 от Договора; 

2. с изпълнението на всички задължения на Страните по него;  

3. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство 

засегнатата страна е длъжна да уведоми другата страна в срок до 7 (седем)  дни от настъпване на 

невъзможността и да представи доказателства;  

4. при прекратяване на юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство, по смисъла на 

законодателството на държавата, в която съответното лице е установено; 

5. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСЛ. 

(2) Договорът може да бъде прекратен 
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1. по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма; 

2. когато за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация – по 

искане на всяка от Страните. 

3. С едностранно едномесечно писмено предизвестие до отстрещната страна. 

Чл. 38.(1) Всяка от Страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на съществено 

задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците съгласно чл. 87 и сл. от 

Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено предупреждение от изправната 

Страна до неизправната и определяне на подходящ срок за изпълнение. Разваляне на Договора не се 

допуска, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на 

изправната Страна. 

(2) За целите на този Договор, Страните ще считат за виновно неизпълнение на съществено 

задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всеки от следните случаи:  

1. При неявяване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ повече от три пъти в горепосочения срок на подадена заявка; 

2. При забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, за отстраняване на повреда повече от 10 дни; 

3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал съществено отклонение от [Условията за изпълнение на поръчката / 

Техническата спецификация и Техническото предложение]. 

4. При отказ /писмен или мълчалив/ за изпълнение на договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали Договора само с писмено уведомление до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и 

без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ то е станало 

безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни непременно в уговореното време. 

Чл. 39. Договорът може да бъде прекратен при спиране от експлоатация на апаратура посочена в 

Ценовото предложение на участника. 

Чл. 40. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл. 118, ал.1 от ЗОП, без да дължи 

обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на Договора вреди, освен ако 

прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП.В последния случай, размерът на 

обезщетението се определя в протокол или споразумение, подписано от Страните, а при непостигане 

на съгласие – по реда на клаузата за разрешаване на спорове по този Договор. 

Чл. 41. Във всички случаи на прекратяване на Договора, освен при прекратяване на юридическо лице 

– Страна по Договора без правоприемство: 

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставят констативен протокол за извършената към 

момента на прекратяване работа и размера на евентуално дължимите плащания; и 

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

а) да преустанови предоставянето на Услугите, с изключение на такива дейности, каквито може да 

бъдат необходими и поискани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;  

б) да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички отчети, изготвени от него в изпълнение на Договора до 

датата на прекратяването; и 

в) да върне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи и материали, които са собственост на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са били предоставени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с предмета на Договора. 

Чл. 42. При предсрочно прекратяване на Договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ реално изпълнените и приети по установения ред Услуги.  

 

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

Дефинирани понятия и тълкуване  

Чл. 43. (1) Освен ако са дефинирани изрично по друг начин в този Договор, използваните в него 

понятия имат значението, дадено им в ЗОП, съответно в легалните дефиниции в Допълнителните 

разпоредби на ЗОП или, ако няма такива за някои понятия – според значението, което им се придава в 

основните разпоредби на ЗОП. 

(2) При противоречие между различни разпоредби или условия, съдържащи се в Договора и 

Приложенията, се прилагат следните правила: 

1. специалните разпоредби имат предимство пред общите разпоредби; 

2. разпоредбите на Приложенията имат предимство пред разпоредбите на Договора 

Спазване на приложими норми  

Чл. 44. При изпълнението на Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ [и неговите подизпълнители] е длъжен [са 

длъжни] да спазва[т] всички приложими нормативни актове, разпоредби, стандарти и други 

изисквания, свързани с предмета на Договора, и в частност,   всички приложими правила и 

изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими 

колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово 

право, съгласно Приложение № 10 към чл. 115 от ЗОП. 

Конфиденциалност  
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Чл. 45. (1) Всяка от Страните по този Договор се задължава да пази в поверителност и да не разкрива 

или разпространява информация за другата Страна, станала ѝ известна при или по повод 

изпълнението на Договора („Конфиденциална информация“). Конфиденциална информация 

включва, без да се ограничава до: обстоятелства, свързани с търговската дейност, техническите 

процеси, проекти или финанси на Страните, както и ноу-хау, изобретения, полезни модели или други 

права от подобен характер, свързани с изпълнението на Договора. [Не се смята за конфиденциална 

информацията, касаеща наименованието на изпълнения проект, стойността и предмета на този 

Договор, с оглед бъдещо позоваване на придобит професионален опит от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.] 

 (2) С изключение на случаите, посочени в ал.3 на този член, Конфиденциална информация може да 

бъде разкривана само след предварително писмено одобрение от другата Страна, като това съгласие 

не може да бъде отказано безпричинно. 

(3) Не се счита за нарушение на задълженията за неразкриване на Конфиденциална информация, 

когато: 

1. информацията е станала или става публично достъпна, без нарушаване на този Договор от която и 

да е от Страните; 

2. информацията се изисква по силата на закон, приложим спрямо която и да е от Страните; или 

3. предоставянето на информацията се изисква от регулаторен или друг компетентен орган и 

съответната Страна е длъжна да изпълни такова изискване; 

В случаите по точки 2 или 3 Страната, която следва да предостави информацията, уведомява 

незабавно другата Страна по Договора. 

(4) Задълженията по тази клауза се отнасят до [ИЗПЪЛНИТЕЛЯ/съответната Страна], всички 

[негови/нейни] поделения, контролирани от [него/нея] фирми и организации, всички [негови/нейни] 

служители и наети от [него/нея] физически или юридически лица, като 

[ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ/съответната Страна] отговаря за изпълнението на тези задължения от страна на 

такива лица.  

Задълженията, свързани с неразкриване на Конфиденциалната информация остават в сила и след 

прекратяване на Договора на каквото и да е основание.  

Публични изявления 

Чл. 46. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да дава публични изявления и съобщения, да разкрива или 

разгласява каквато и да е информация, която е получил във връзка с извършване на Услугите, предмет 

на този Договор, независимо дали е въз основа на данни и материали на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на 

резултати от работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без предварителното писмено съгласие на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, което съгласие няма да бъде безпричинно отказано или забавено. 

Авторски права 

Чл. 47. (1) Страните се съгласяват, на основание чл. 42, ал. 1 от Закона за авторското право и сродните 

му права, че авторските права върху всички документи и материали, и всякакви други елементи или 

компоненти, създадени в резултат на или във връзка с изпълнението на Договора, принадлежат изцяло 

на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в същия обем, в който биха принадлежали на автора. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

декларира и гарантира, че трети лица не притежават права върху изготвените документи и други 

резултати от изпълнението на Договора, които могат да бъдат обект на авторско право.  

(2) В случай че бъде установено с влязло в сила съдебно решение или в случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

и/или ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ установят, че с изготвянето, въвеждането и използването на документи или 

други материали, съставени при изпълнението на този Договор, е нарушено авторско право на трето 

лице, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да направи възможно за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ използването им: 

1. чрез промяна на съответния документ или материал; или 

2. чрез замяната на елемент от него със защитени авторски права с друг елемент със същата функция, 

който не нарушава авторските права на трети лица; или 

3. като получи за своя сметка разрешение за ползване на продукта от третото лице, чиито права са 

нарушени. 

(3)ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претенциите за нарушени авторски права от 

страна на трети лица в срок до […] (словом)] дни от узнаването им. В случай, че трети лица предявят 

основателни претенции, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълната отговорност и понася всички щети, 

произтичащи от това. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ привлича ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в евентуален спор за нарушено 

авторско право във връзка с изпълнението по Договора. 

(4)ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ обезщетение за претърпените вреди и 

пропуснатите ползи вследствие на окончателно признато нарушение на авторски права на трети лица. 

Прехвърляне на права и задължения 
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Чл. 48. Никоя от Страните няма право да прехвърля никое от правата и задълженията, произтичащи от 

този Договор, без съгласието на другата Страна.Паричните вземания по Договора [и по договорите за 

подизпълнение] могат да бъдат прехвърляни или залагани съгласно приложимото право. 

Изменения 

Чл. 49. Този Договор може да бъде изменян само с допълнителни споразумения, изготвени в писмена 

форма и подписани от двете Страни, в съответствие с изискванията и ограниченията на ЗОП. 

Непреодолима сила 

Чл. 50. (1) Никоя от Страните по този Договор не отговаря за неизпълнение, причинено от 

непреодолима сила. За целите на този Договор, „непреодолима сила“ има значението на това понятие 

по смисъла на чл.306, ал.2 от Търговския закон. 

(2) Не може да се позовава на непреодолима сила Страна, която е била в забава към момента на 

настъпване на обстоятелството, съставляващо непреодолима сила. 

(3) Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, е длъжна да 

предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените 

вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок до 3 работни дни от настъпването 

на непреодолимата сила, като посочи в какво се състои непреодолимата сила и възможните последици 

от нея за изпълнението на Договора. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това 

вреди. 

(4) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с тях насрещни 

задължения се спира.] 

Нищожност на отделни клаузи 

Чл. 51. В случай, че някоя от клаузите на този Договор е недействителна или неприложима, това не 

засяга останалите клаузи. Недействителната или неприложима клауза се заместват от повелителна 

правна норма, ако има такава.  

Уведомления 

Чл. 52. (1) Всички уведомления между Страните във връзка с този Договор се извършват в писмена 

форма и могат да се предават лично или чрез препоръчано писмо, по куриер, по факс, електронна 

поща. 

(2) За целите на този Договор данните и лицата за контакт на Страните са, както следва: 

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

Адрес за кореспонденция: гр. Монтана 3400 

МБАЛ „Д-р Ст.Илиев” - АД                                  

ул.„Сирма войвода" № 4  

ТБ: Интернешънъл Асет Банк АД 

Сметка: BG71IABG74741001032600 

BIC код на банката :  IABGBGSF 

http://mbalmontana.com     

E-mail: mbalmont@net-surf.net 

Лице за контакт: ……………………….. 

За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:  

Адрес за кореспонденция: …………………. 

Тел.: …………………………………………. 

Факс: ………………………………………… 

e-mail: ……………………………………….. 

Лице за контакт: …………………………………………. 

(3) За дата на уведомлението се счита: 

1. датата на предаването – при лично предаване на уведомлението; 

2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата; 

3.  датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка – при изпращане по куриер; 

3. датата на приемането – при изпращане по факс; 

4. датата на получаване – при изпращане по електронна поща.  

(4) Всяка кореспонденция между Страните ще се счита за валидна, ако е изпратена на посочените по-

горе адреси (в т.ч. електронни), чрез посочените по-горе средства за комуникация и на посочените 

лица за контакт. При промяна на посочените адреси, телефони и други данни за контакт, съответната 

Страна е длъжна да уведоми другата в писмен вид в срок до 7 (седем) дни от настъпване на промяната. 

При неизпълнение на това задължение всяко уведомление ще се счита за валидно връчено, ако е 

изпратено на посочените по-горе адреси, чрез описаните средства за комуникация и на посочените 

лица за контакт. 



  11 

(5) При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието, правноорганизационната 

форма, седалището, адреса на управление, предмета на дейност, срока на съществуване, органите на 

управление и представителство на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият се задължава да уведоми 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяната в срок до7 (седем)] дни от вписването ѝ в съответния регистър. 

Език 

Чл. 54. (1) Този Договор се сключва на български език.  

(2) Приложимият език е задължителен за използване при съставяне на всякакви документи, свързани с 

изпълнението на Договора, в т.ч. уведомления, протоколи, отчети и др., както и при провеждането на 

работни срещи. Всички разходи за превод, ако бъдат необходими за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ [или негови 

представители или служители], са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

Приложимо право 

Чл. 55. Този Договор, в т.ч. Приложенията към него, както и всички произтичащи или свързани с него 

споразумения, и всички свързани с тях права и задължения, ще бъдат подчинени на и ще се тълкуват 

съгласно българското право. 

Разрешаване на спорове 

Чл. 56. Страните се уговорят да разрешават възникналите разногласия относно тълкуването, 

изпълнението и прекратяването на договора посредством споразумение. Ако по пътя на преговорите 

не може да се постигне съгласие, всички спорове ще се решават от компетентния съд, определен по 

правилата на българското законодателство, като на основание чл.117 от ГПК страните се 

споразумяват, че при възникнал имуществен спор между тях компетентен да разгледа спора като 

първа инстанция ще бъде Районен съд гр. Монтана или Окръжен съд гр. Монтана. 

Екземпляри 

Чл. 57. Този Договор се състои от 11 /единадесет/  страници и е изготвен и подписан в 2 /два броя/ 
еднообразни екземпляра – за Възложителя и за Изпълнителя. 

Приложения: 

Чл. 58. Към този Договор се прилагат и са неразделна част от него следните приложения: 

Приложение № 1 – Техническа спецификация; 

Приложение № 2 – Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

Приложение № 3 – Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

Приложение № 4 – Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на 

ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението; 

Приложение № 5 – Гаранция за изпълнение; 

Приложение № 6 – Документи удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от 

процедурата – съгласно чл.112, ал.1, т.2 от ЗОП. 

 

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:           ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

……………П………...                                                           /………П…………./ 

Изпълнителен директор на        

МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД 

……………П…….. 

Главен счетоводител 

МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД 
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Приложение №1 

 

 

Техническа спецификация 

 

 

 

Обособена позиция  №14 – Стерилизационна апаратура 

 

1.Централна стерилизационна система включваща: 

  1.1 Парно-вакуумен стерилизатор – CISA 6410      – 2 бр. 

  1.2 Опаковъчни машини  - GANDUS       – 2 бр. 

  1.3 Система за обратна осмоза        – 1 бр. 

  1.4 Плазмен стерилизатор  – CISA 6464       – 1 бр. 

1.5 Ултразвукова вана – CISA        – 1 бр. 

  1.6 Миялно-дезинфекционна система – CISA 155     – 2 бр. 
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ДОГОВОР № 9 ЗА  ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

АБОНАМЕНТНО СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА 

УНП 00468-2020-0002 

 

Днес, 15.06. 2020г. , в гр.Монтана, 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  

Вега Медикал ЕООД, ЕИК: 201090465 
с адрес: гр. София 1404, район Триадица, бул. България 109, бл. Бизнес цантър Вертиго, ет. 2, ап. 

оф.2.6-2.7, тел: 02 9714008 ; факс: 02 9712085, vodenicharova@vegamedical.bg ,  

представлявано от Димитър Янков Иванов,  

наричано   по-долу за краткост  „ИЗПЪЛНИТЕЛ” , 

 (ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните“, а всеки от тях поотделно 

„Страна“); 

на основание чл.112 от Закона за обществените поръчки и Решение № Р-11 / 26.05.2020г. на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществена поръчка с предмет: „Абонаментно 

сервизно обслужване на медицинска апаратура“ на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД гр. Монтана” 

 се сключи този договор („Договора/Договорът“) за следното: 

 

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извършва, срещу възнаграждение и 

при условията на този Договор, следните услуги: абонаментно сервизно обслужване на медицинска 

техника и апаратура и/или сервизно обслужване при заявка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ както следва: 

1.1. Абонаментно сервизно обслужване на медицинска техника и апаратура включващо 

текущи и/ или основни ремонти, ревизии, профилактични прегледи /не по‐малко от един път 

годишно/, описани в ценовото предложение, представляващо неразделна част от този договор, в 

съответствие с инструкциите за експлоатация на производителя; 

1.2. Сервизно обслужване при заявка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ включва извършване на 

ремонт/профилактика на медицинска техника и апаратура при заявка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по цена 

дадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,описани в ценовото предложение, представляващо неразделна част от този 

договор. Цената включва всички разходи по извършване на услугата в МБАЛ – Монтана труд, 

транспорт,командировъчни. 

наричани за краткост „Услугите“.  

Чл. 2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълнява Услугите в съответствие с Техническата 

спецификация, Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и Ценовото предложение на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, и чрез лицата, посочени в Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, 

съставляващи съответно Приложения № [1, 2, 3 и 4] към този Договор („Приложенията“) и 

представляващи неразделна част от него. 

Чл. [3]. В срок до 7(седем) дни от датата на сключване на Договора, но  най-късно преди започване на 

неговото изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за името, данните за контакт и 

представителите на подизпълнителите, посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всякакви промени в предоставената информация в хода на 

изпълнението на Договора в срок до 7(седем) дни от настъпване на съответното обстоятелство. 
 

СРОК  НА ДОГОВОРА. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл. 4. Настоящият договор е със срок от 12 месеца 

Чл. 5.Договорът влиза в сила от 15.06. 2020г.  и е валиден до 15.06. 2021г. 

Чл. 6. В случай, че към датата на изтичане на срока на договора е открита нова процедура завъзлагане 

на обществена поръчка със същия предмет, която не е приключила, договорът запазва действието си 

при същите условия до приключването й и сключването на нов договор 

Чл. 7. Мястото на изпълнение на Договора е МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД гр.Монтана, ул.”Сирма 

войвода” №4. 
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ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ.  

Чл. 8.(1)За добросъвестно и професионално изпълнение на предмета на договора по чл.1 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплаща цена съобразно класираната оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в 

размер посочен в ценовото предложение неразделна част от настоящия договор. Цената е определена 

при условията на извършване на услугата с включени всички разходи и ДДС и се заплаща на месечни 

абонаментни вноски.Стойността на целия договор се определя от годишната абонаментна цена. 

(2) В Цената по ал. 1 са включени всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на Услугите, 

[включително и разходите за персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на 

ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението [и за неговите подизпълнители], като 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащането на каквито и да е други разноски, направени от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(3) Цената, посочена в ал. 1, е фиксирана/крайна /Единичните цени за отделните дейности по апарати/, 

свързани с изпълнението на сервизирането на медицинската апаратура, посочени в Ценовото 

предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са фиксирани/крайни на изпълнение на Договора и не подлежи [не 

подлежат] на промяна [освен в случаите, изрично уговорени в този Договор и в съответствие с 

разпоредбите на ЗОП].   

Чл. 9. След изпълнение на задълженията по договора от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ му 

изплаща отсрочено, в срок до 60 календарни дни след представяне на фактура, месечните суми по 

банков път с превод. 

Чл. 10. (1) Всяко плащане по този Договор се извършва въз основа на следните документи: 

1. отчет за предоставените Услуги за [съответния [период/етап] / съответната [дейност/задача], 

представен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

2. приемо-предавателен протокол за приемане на Услугите за [съответния [период/етап] / съответната 

[дейност/задача], подписан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ [след получаване на отчета по т. 

1], при съответно спазване на разпоредбите на Раздел VI (Предаване и приемане на изпълнението) от 

Договора; и 

3. фактура за дължимата [сума/част от Цената] за [съответния [период/етап] / съответната 

[дейност/задача], издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представена на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща в отделна фактура предварително утвърдени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

вложените резервни части при техническото обслужване на медицинската техника и апаратура извън 

посочените суми в т.8.1.1 и 8.1.2. Заплащането на вложените резерви части се извършва отложено в  

срок от 60 /шестдесет/ дни, считано от представяне на фактурата и приемно-предавателен протокол  за 

вложена част.  

5. При нужда от извършване на конкретен ремонт с влагане на резервна част ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е 

длъжен да предостави подробна оферта с точно описание и параметри на необходимите резервни 

части и да я предложи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Необходимите ремонтни дейности се извършват след 

одобрение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на предложената оферта. Резервните части се доставят от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, след одобрение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. От своя страна, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва 

правото да закупи необходимата резервна част от друго място, ако условията са по ‐ изгодни от 

предложените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

Чл. 11. (1) Всички плащания по този Договор се извършват в лева чрез банков превод по следната 

банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:  

Банка: […………………………….] 

BIC: […………………………….] 

IBAN: […………………………….]. 

(2) Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено Възложителя за всички последващи промени по ал. 

1 в срок от 7(седем) дни, считано от момента на промяната. В случай, че Изпълнителят не уведоми 

Възложителя в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени. 

Чл.12. (1) Когато за частта от Услугите, която се изпълнява от подизпълнител/ ако е приложимо/, 

изпълнението може да бъде предадено отделно от изпълнението на останалите Услуги, 

подизпълнителят представя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отчет за изпълнението на съответната част от 

Услугите [за [съответния [период/етап] / съответната [дейност/задача], заедно с искане за плащане на 

тази част пряко на подизпълнителя. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ отчета и искането за плащане 

на подизпълнителя в срок до 15 (петнадесет) дни от получаването му, заедно със становище, от което 

да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими. 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема изпълнението на частта от Услугите, при съответно спазване на 

разпоредбите на Раздел VI (Предаване и приемане на изпълнението) от Договора, и заплаща 

възнаграждение за тази част на подизпълнителя в срок до 60 (шестдесет) дни от подписването на 
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приемо-предавателен протокол. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже да извърши плащането, 

когато искането за плащане е оспорено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, до момента на отстраняване на причината 

за отказа. 

 

ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл. 13. При подписването на този Договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

гаранция за изпълнение в размер на 3%  (три на сто) от Стойността на Договора без ДДС, а именно 

90,00 (деветдесет) лева, която служи за обезпечаване на изпълнението на задълженията на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по Договора.  

Чл. 14. (1) В случай на изменение на Договора, извършено в съответствие с този Договор и 

приложимото право, включително когато изменението е свързано с [индексиране на Цената, ], 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предприеме необходимите действия за привеждане на Гаранцията за 

изпълнение в съответствие с изменените условия на Договора, в срок до 7 (седем) дни от подписването 

на допълнително споразумение за изменението. 

(2) Действията за привеждане на Гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените условия на 

Договора могат да включват, по избор на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

1. внасяне на допълнителна парична сума по банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при спазване на 

изискванията на чл. 15 от Договора; и/или; 

2. предоставяне на документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова банкова 

гаранция, при спазване на изискванията на чл. 16 от Договора; и/или 

3.  предоставяне на документ за изменение на първоначалната застраховка или нова застраховка, при 

спазване на изискванията на чл. 17 от Договора. 

Чл. 15. Когато като Гаранция за изпълнение се представя парична сума, сумата се внася по следната 

банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:  

ТБ: Интернешънъл Асет Банк АД 

Сметка: BG71IABG74741001032600 

BIC код на банката :  IABGBGSF 

Чл. 16. (1) Когато като гаранция за изпълнение се представя банкова гаранция, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на банкова гаранция, издадена в полза на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да отговаря на следните изисквания: 

1. да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция, която да съдържа задължение на банката - 

гарант да извърши плащане при първо писмено искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, деклариращ, че е налице 

неизпълнение на задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или друго основание за задържане на Гаранцията за 

изпълнение по този Договор; 

2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 30 (тридесет) дни след 

прекратяването на Договора, като при необходимост срокът на валидност на банковата гаранция се 

удължава или се издава нова. 

(2) Банковите разходи по откриването и поддържането на Гаранцията за изпълнение във формата на 

банкова гаранция, както и по усвояването на средства от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието 

на основание за това,са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл. 17. (1) Когато като Гаранция за изпълнение се представя застраховка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава 

на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на застрахователна полица, издадена в полза на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е посочен като трето ползващо се лице (бенефициер), 

която трябва да отговаря на следните изисквания: 

1. да обезпечава изпълнението на този Договор чрез покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 30 (тридесет) дни след 

прекратяването на Договора.  

(2) Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на 

застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахователно обезщетение в 

полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

Чл. 18. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава Гаранцията за изпълнение в срок до 30 (тридесет) дни 

след прекратяването/приключването на Договора в пълен размер, ако липсват основания за 

задържането от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на каквато и да е сума по нея. 

(2) Освобождаването на Гаранцията за изпълнение се извършва, както следва: 

1. когато е във формата на парична сума – чрез превеждане на сумата по банковата сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочена в чл. 11 от Договора;  

2. когато е във формата на банкова гаранция – чрез връщане на нейния оригинал на представител на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице; 
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3. когато е във формата на застраховка – чрез връщане на оригинала на застрахователната 

полица/застрахователния сертификат на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него 

лице /илиизпращане на писмено уведомление до застрахователя. 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава съответна част от Гаранцията за изпълнение след приключване и 

приемане по реда на чл. [30 и 31] от Договора на всеки отделен [период/етап]. В такъв случай, 

освобождаването се извършва за сума, пропорционална на частта от Стойността на Договора 

[период/етап].  

(4) Гаранцията или съответната част от нея не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса на 

изпълнение на Договора е възникнал спор между Страните относно неизпълнение на задълженията на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ той може да пристъпи към усвояване на гаранциите]. 

Чл. 19. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи съответна част и да се удовлетвори от Гаранцията за 

изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някое от неговите задължения по Договора, както и 

в случаите на лошо, частично и забавено изпълнение на което и да е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 

като усвои такава част от Гаранцията за изпълнение, която съответства на уговорената в Договора 

неустойка за съответния случай на неизпълнение.  

Чл. 20. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи Гаранцията за изпълнение в пълен размер, в 

следните случаи: 

1. ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не започне работа по изпълнение на Договора /изпълнение наконкретна 

заявка/в срок до 10 (десет) дни след Датата на подаване на заявката ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да  

развали Договора на това основание и да задържи пълният размер на гаранцията; 

2. при неизпълнение, представляващо неявяване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ повече от три пъти в посочените 

срокове в  техническото предложение  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали договора и да задържи 

пълният размер на гаранцията.;  

3. при прекратяване на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при обявяването му в несъстоятелност 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати договора и да задържи пълният размер на гаранцията. 

Чл. 21. В всеки случай на задържане на Гаранцията за изпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за задържането и неговото основание. Задържането на Гаранцията за изпълнение 

изцяло или частично не изчерпва правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да търси обезщетение в по-голям 

размер. 

Чл. 22. Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се е удовлетворил от Гаранцията за изпълнение и Договорът 

продължава да е в сила, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок до [[…] (словом)] дни да допълни 

Гаранцията за изпълнение, като внесе усвоената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума по сметката на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или предостави документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или 

нова банкова гаранция, съответно застраховка, така че във всеки момент от действието на Договора 

размерът на Гаранцията за изпълнение да бъде в съответствие с чл.13 от Договора. 

 

Общи условия относно Гаранцията за изпълнение и Гаранцията за авансово предоставени 

средства  

Чл. 24. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва за времето, през което средствата по Гаранцията за 

изпълнение са престояли при него законосъобразно. 

 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

Чл. 25. Изброяването на конкретни права и задължения на Страните в този раздел от Договора е 

неизчерпателно и не засяга действието на други клаузи от Договора или от приложимото право, 

предвиждащи права и/или задължения на която и да е от Страните. 

 

Общи права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Чл. 26. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:  

1. да получи възнаграждение в размера, сроковете и при условията по чл. [8 – 12] от договора; 

2. да иска и да получава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на 

задълженията по този Договор, както и всички необходими документи, информация и данни, пряко 

свързани или необходими за изпълнение на Договора; 

3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право, в 30‐дневен срок да отправи писмено предизвестие за развалянена 

договора, при неизпълнение на някое от задълженията от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Чл.27. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

1. да предостави/предоставя Услугите и да изпълнява задълженията си по този Договор в 

уговорените срокове и качествено, в съответствие с Договора и Приложенията; 



  5 

2.  да информира своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички пречки, възникващи в хода на 

изпълнението на работа, да предложи начин за отстраняването им, като може да поиска от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ указания и/или съдействие за отстраняването им;  

3. да изпълнява всички законосъобразни указания и изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

4. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в чл. 46 от 

Договора;   

5. да не възлага работата или части от нея на подизпълнители, извън посочените в офертата на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ [освен в случаите и при условията, предвидени в ЗОП]] / [да възложи съответна 

част от Услугите на подизпълнителите, посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, и да контролира 

изпълнението на техните задължения (ако е приложимо)]; 
6. Изпълнителят се задължава да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата 

му подизпълнители в срок от 7 дни от сключване на настоящия Договор. В срок до 5(пет) дни от 

сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в 

офертата подизпълнител изпълнителят изпраща копие на договора или на допълнителното 

споразумение на възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 

ЗОП 

7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпрати сервизен специалист за отстраняване на появилите се 

повреди в медицинската техника и апаратура в срок от посочените в Техническото придложение 

часове след уведомяване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

8.  При подписване на настоящият договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави съответен 

документ, че служителят/ите, които са ангажирани пряко да извършват сервизната услуга притежават 

съответната професионална квалификация за извършване на услугата и са преминали обучения или 

квалификация за извършване на ремонт на медицинска апаратура по съответната обособена позиция. 

9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши ремонтната дейност на място в МБАЛ “Д‐р Стамен 

Илиев” АД гр.Монтана , в срока, съгласно техническото предложение, който започва да тече от деня, 

следващ приемането на заявката. Само в изключителни случаи, когато се налага апаратът да бъде 

пренесен в сервизната база на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, срокът се определя от сложността на необходимия 

ремонт. При доставка на резервни части срокът на ремонта се удължава със срока на доставката им. 

10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да вземе необходимите мерки за своевременно отстраняване на 

допуснати грешки и пропуски по отношение качеството на извършваните дейности, за 

коитоВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е отправил устна или писмена забележка. 

11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да издаде фактура –оригинал за извършената работа до края на 

календарния месец. 

12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури сервизна документация на обслужваната техникаи 

апаратура, ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯT не разполага с такава. 

13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава извършените ремонти и профилактики /един път годишно/на 

апаратите да се впишат от сервизния специалист в приложението на Паспорта на съответния апарат 

и/или да издаде сервизен протокол за направените профилактики. 

14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури необходимите резервни части, след констатиранена 

нуждата от такива и да представи ценова оферта, която се утвърждава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури консумативни резервни части /като 

крушки,акумулаторни блокове и други/ и подмяната им. 

16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури гаранционен срок от посочените в Техническото 

предложение месеца, след извършената ремонтна дейност, който важи само за ремонтирания възел и 

детайл, но не по‐малко от 3 месеца. 

17. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава незабавно да достави и монтира нов възел или детайл засвоя 

сметка, при възникване на дефект на такъв в рамките на гаранционния срок. 

18. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да дава указания за правилно използване на медицинската 

техника. 

19. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури специални измервателни инструменти и контролни 

съоръжения, необходими за проверка правилното функциониране на апарата. 

20. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не прехвърля правата и задълженията си, произтичащиот този 

договор, на трети лица. 

21. Извършването на всички дейности по сервизното обслужване се осъществява с транспорт на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ /включен в абонаментната цена  и/или часовата ставка/. 

22. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва ремонта на място в МБАЛ “Д‐р Стамен Илиев” АД 

гр.Монтана и само в изключителни случаи апаратът се пренася в сервизната база на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 

като за това се съставя протокол. В случаи, че се наложи отстраняване на повреда извън лечебното 

заведение, разходите за транспорт са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
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23. Гаранционният срок след извършен ремонт е описан в Техническото предложение за съответната 

обособена позиция и важи само за ремонтирания възел и детайл. Гаранционният срок на вложените 

резервни части не може да бъде по‐кратък от гаранционния срок даден от техния производител. 

 

Общи права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Чл. 28. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

1. да изисква и да получава Услугите в уговорените срокове, количество и качество; 

2. да контролира изпълнението на поетите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ задължения, в т.ч. да иска и да 

получава информация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ през целия Срок на Договора, или да извършва проверки, 

при необходимост и на мястото на изпълнение на Договора, но без с това да пречи на изпълнението; 

3. да изисква, при необходимост и по своя преценка, обосновка от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на 

изготвените от него [отчети/доклади/ разработки/материали] или съответна част от тях; 

4. да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ преработване или доработване на [всеки/всяка] от 

[отчетите/докладите/разработките/материалите], в съответствие с уговореното в чл. [32] от Договора; 

5. да не приеме някои от [отчетите/докладите/разработките/материалите], в съответствие с 

уговореното в чл. 31 от Договора; 

6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право, в 30‐дневен срок да отправи писмено предизвестие, заразваляне на 

договора при неизпълнение на някое от задълженията от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали настоящия договор едностранно и без предизвестие, при 

неявяване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ повече от три пъти в горепосочения срок на подадена заявка. 

8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали настоящия договор едностранно и без предизвестие, при 

забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, за отстраняване на повреда повече от 10 дни. 

9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали настоящия договор едностранно и без предизвестие, ако се 

установи повреда в апаратурата, настъпила в резултат от некачествено изпълнение на работата на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да възложи ремонта на трето лице, изцяло за сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, когато последният не е в състояние да изпълни точно задълженията си по 

осъществяване на ремонтна дейност, в посочените срокове, произтичащи от настоящия договор. 

11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право, ако по време на действие на договора, за конкретна медицинска 

апаратура отпадне необходимостта  от използването и в  работа на лечебното заведение, и/или бъде 

бракувана,  отношенията между страните да  бъдат уредени с анекс, който ще бъде неразделна част от 

настоящия договор, съобразно правилата на чл. 116 от ЗОП. 

12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да упълномощи свой служител, който да присъства при извършване 

на ремонт/профилактика на медицинската апаратура. 

Чл.29. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 

1. да приеме [изпълнението на Услугите за всеки отделен период/етап / всеки от 

отчетите/докладите/разработките/материалите / всяка дейност/етап/задача], когато отговаря на 

договореното, по реда и при условията на този Договор; 

2. да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Цената в размера, по реда и при условията, предвидени в този 

Договор; 

3. да предостави и осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до информацията, необходима за 

извършването на Услугите, предмет на Договора, при спазване на относимите изисквания или 

ограничения съгласно приложимото право; 

4. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в чл. [46] от 

Договора; 

5. да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на този Договор, включително 

и за отстраняване на възникнали пречки пред изпълнението на Договора, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

поиска това; 

6. да освободи представената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Гаранция за изпълнение, съгласно клаузите на чл. 

[18/23] от Договора; 

7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯT се задължава незабавно да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при констатиране на 

повреда в медицинската техника и апаратура, налагаща извършването на ремонт, да нареди незабавно 

преустановяване на работата с нея, както и да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в най‐кратък срок по 

телефон…………..........., факс……….............., или по е‐mail…………......................................................... 

8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯT се задължава да допуска до апаратурата само квалифициран персонал,който е 

обучен да работи с нея. При подписване на настоящият договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да изиска 

от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да  предостави съответен документ, че служителят/ите, които са ангажирани 

пряко да извършват сервизната услуга притежават съответната професионална квалификация за 
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извършване на услугата и са преминали обучения или квалификация за извършване на ремонт на 

медицинска апаратура по съответната обособена позиция или на  сходна със апаратите от съответната 

обособена позиция. 

9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯT се задължава да спазва инструкциите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за правилна 

експлоатация на медицинската техника и апаратура. 

10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯT се задължава да осигури нормални условия за работа на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като 

почистена медицинска техника, добро осветление, нормално ел. захранване, както и другиспецифични 

изисквания. 

 

ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО  

Чл. 30. Предаването на  изпълнението на Услугите за всяка отделена заявка се документира с 

протокол за приемане и предаване, който се подписва от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  в два оригинални екземпляра – по един за всяка от Страните („Приемо-

предавателен протокол“)].  

Чл. 31. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

1. да приеме изпълнението, когато отговаря на договореното; 

2. да поиска преработване и/или допълване на [отчетите/докладите/] в определен от него срок, като в 

такъв случай преработването и/или допълването се извършва в указан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок и е 

изцяло за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ / [когато бъдат установени несъответствия на изпълненото с 

уговореното или бъдат констатирани недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да откаже приемане на 

изпълнението до отстраняване на недостатъците, като даде подходящ срок за отстраняването им за 

сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ]; 

3. да откаже да приеме изпълнението [при съществени отклонения от договореното] / [в случай, че 

констатираните недостатъци са от такова естество, че [не могат да бъдат отстранени в рамките на 

[срока за изпълнение по Договора]/[резултатът от изпълнението става безполезен за 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ]]. 

 

САНКЦИИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл. 32. При просрочване изпълнението на задълженията по този Договор, неизправната Страна дължи 

на изправната неустойка в размер на 0,05% /нула цяло, нула пет на сто/ от Цената за съответната 

[дейност/задача] за всеки ден забава, но не повече от 1% (едно на сто) от Стойността на  съответната 

задача. 

Чл. 33.(1)При констатирано лошо или друго неточно или частично изпълнение на отделна 

[дейност/задача] или при отклонение от изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в [Техническата 

спецификация], ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни изцяло и 

качествено [съответната [дейност/задача], без да дължи допълнително възнаграждение за това. В 

случай, че и повторното изпълнение на услугата е некачествено, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да 

задържи гаранцията за изпълнение и да прекрати договора.  

(2). При повреда в апаратурата, настъпила в резултат от некачествено изпълнение на работата на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, последният дължи неустойка в размер на 50% /петдесет на сто/ от стойността на 

причинената вреда. 

Чл. 34. При разваляне на Договора поради виновно неизпълнение на някоя от Страните, виновната 

Страна дължи неустойка в размер на 0,5% (нула цяло и пет на сто) от Стойността на Договора. 

Чл. 35. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да удържи всяка дължима по този Договор неустойка чрез 

задържане на сума от Гаранцията за изпълнение, като уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за това.   

Чл. 36. Плащането на неустойките, уговорени в този Договор, не ограничава правото на изправната 

Страна да търси реално изпълнение и/или обезщетение за понесени вреди и пропуснати ползи в по-

голям размер, съгласно приложимото право. 

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 37. (1) Този Договор се прекратява: 

1. с изтичане на Срока на Договора / срока по чл.4 от Договора; 

2. с изпълнението на всички задължения на Страните по него;  

3. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство 

засегнатата страна е длъжна да уведоми другата страна в срок до 7 (седем)  дни от настъпване на 

невъзможността и да представи доказателства;  

4. при прекратяване на юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство, по смисъла на 

законодателството на държавата, в която съответното лице е установено; 

5. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСЛ. 

(2) Договорът може да бъде прекратен 
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1. по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма; 

2. когато за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация – по 

искане на всяка от Страните. 

3. С едностранно едномесечно писмено предизвестие до отстрещната страна. 

Чл. 38.(1) Всяка от Страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на съществено 

задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците съгласно чл. 87 и сл. от 

Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено предупреждение от изправната 

Страна до неизправната и определяне на подходящ срок за изпълнение. Разваляне на Договора не се 

допуска, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на 

изправната Страна. 

(2) За целите на този Договор, Страните ще считат за виновно неизпълнение на съществено 

задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всеки от следните случаи:  

1. При неявяване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ повече от три пъти в горепосочения срок на подадена заявка; 

2. При забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, за отстраняване на повреда повече от 10 дни; 

3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал съществено отклонение от [Условията за изпълнение на поръчката / 

Техническата спецификация и Техническото предложение]. 

4. При отказ /писмен или мълчалив/ за изпълнение на договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали Договора само с писмено уведомление до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и 

без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ то е станало 

безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни непременно в уговореното време. 

Чл. 39. Договорът може да бъде прекратен при спиране от експлоатация на апаратура посочена в 

Ценовото предложение на участника. 

Чл. 40. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл. 118, ал.1 от ЗОП, без да дължи 

обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на Договора вреди, освен ако 

прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП.В последния случай, размерът на 

обезщетението се определя в протокол или споразумение, подписано от Страните, а при непостигане 

на съгласие – по реда на клаузата за разрешаване на спорове по този Договор. 

Чл. 41. Във всички случаи на прекратяване на Договора, освен при прекратяване на юридическо лице 

– Страна по Договора без правоприемство: 

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставят констативен протокол за извършената към 

момента на прекратяване работа и размера на евентуално дължимите плащания; и 

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

а) да преустанови предоставянето на Услугите, с изключение на такива дейности, каквито може да 

бъдат необходими и поискани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;  

б) да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички отчети, изготвени от него в изпълнение на Договора до 

датата на прекратяването; и 

в) да върне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи и материали, които са собственост на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са били предоставени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с предмета на Договора. 

Чл. 42. При предсрочно прекратяване на Договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ реално изпълнените и приети по установения ред Услуги.  

 

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

Дефинирани понятия и тълкуване  

Чл. 43. (1) Освен ако са дефинирани изрично по друг начин в този Договор, използваните в него 

понятия имат значението, дадено им в ЗОП, съответно в легалните дефиниции в Допълнителните 

разпоредби на ЗОП или, ако няма такива за някои понятия – според значението, което им се придава в 

основните разпоредби на ЗОП. 

(2) При противоречие между различни разпоредби или условия, съдържащи се в Договора и 

Приложенията, се прилагат следните правила: 

1. специалните разпоредби имат предимство пред общите разпоредби; 

2. разпоредбите на Приложенията имат предимство пред разпоредбите на Договора 

Спазване на приложими норми  

Чл. 44. При изпълнението на Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ [и неговите подизпълнители] е длъжен [са 

длъжни] да спазва[т] всички приложими нормативни актове, разпоредби, стандарти и други 

изисквания, свързани с предмета на Договора, и в частност,   всички приложими правила и 

изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими 

колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово 

право, съгласно Приложение № 10 към чл. 115 от ЗОП. 

Конфиденциалност  
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Чл. 45. (1) Всяка от Страните по този Договор се задължава да пази в поверителност и да не разкрива 

или разпространява информация за другата Страна, станала ѝ известна при или по повод 

изпълнението на Договора („Конфиденциална информация“). Конфиденциална информация 

включва, без да се ограничава до: обстоятелства, свързани с търговската дейност, техническите 

процеси, проекти или финанси на Страните, както и ноу-хау, изобретения, полезни модели или други 

права от подобен характер, свързани с изпълнението на Договора. [Не се смята за конфиденциална 

информацията, касаеща наименованието на изпълнения проект, стойността и предмета на този 

Договор, с оглед бъдещо позоваване на придобит професионален опит от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.] 

 (2) С изключение на случаите, посочени в ал.3 на този член, Конфиденциална информация може да 

бъде разкривана само след предварително писмено одобрение от другата Страна, като това съгласие 

не може да бъде отказано безпричинно. 

(3) Не се счита за нарушение на задълженията за неразкриване на Конфиденциална информация, 

когато: 

1. информацията е станала или става публично достъпна, без нарушаване на този Договор от която и 

да е от Страните; 

2. информацията се изисква по силата на закон, приложим спрямо която и да е от Страните; или 

3. предоставянето на информацията се изисква от регулаторен или друг компетентен орган и 

съответната Страна е длъжна да изпълни такова изискване; 

В случаите по точки 2 или 3 Страната, която следва да предостави информацията, уведомява 

незабавно другата Страна по Договора. 

(4) Задълженията по тази клауза се отнасят до [ИЗПЪЛНИТЕЛЯ/съответната Страна], всички 

[негови/нейни] поделения, контролирани от [него/нея] фирми и организации, всички [негови/нейни] 

служители и наети от [него/нея] физически или юридически лица, като 

[ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ/съответната Страна] отговаря за изпълнението на тези задължения от страна на 

такива лица.  

Задълженията, свързани с неразкриване на Конфиденциалната информация остават в сила и след 

прекратяване на Договора на каквото и да е основание.  

Публични изявления 

Чл. 46. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да дава публични изявления и съобщения, да разкрива или 

разгласява каквато и да е информация, която е получил във връзка с извършване на Услугите, предмет 

на този Договор, независимо дали е въз основа на данни и материали на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на 

резултати от работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без предварителното писмено съгласие на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, което съгласие няма да бъде безпричинно отказано или забавено. 

Авторски права 

Чл. 47. (1) Страните се съгласяват, на основание чл. 42, ал. 1 от Закона за авторското право и сродните 

му права, че авторските права върху всички документи и материали, и всякакви други елементи или 

компоненти, създадени в резултат на или във връзка с изпълнението на Договора, принадлежат изцяло 

на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в същия обем, в който биха принадлежали на автора. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

декларира и гарантира, че трети лица не притежават права върху изготвените документи и други 

резултати от изпълнението на Договора, които могат да бъдат обект на авторско право.  

(2) В случай че бъде установено с влязло в сила съдебно решение или в случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

и/или ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ установят, че с изготвянето, въвеждането и използването на документи или 

други материали, съставени при изпълнението на този Договор, е нарушено авторско право на трето 

лице, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да направи възможно за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ използването им: 

1. чрез промяна на съответния документ или материал; или 

2. чрез замяната на елемент от него със защитени авторски права с друг елемент със същата функция, 

който не нарушава авторските права на трети лица; или 

3. като получи за своя сметка разрешение за ползване на продукта от третото лице, чиито права са 

нарушени. 

(3)ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претенциите за нарушени авторски права от 

страна на трети лица в срок до […] (словом)] дни от узнаването им. В случай, че трети лица предявят 

основателни претенции, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълната отговорност и понася всички щети, 

произтичащи от това. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ привлича ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в евентуален спор за нарушено 

авторско право във връзка с изпълнението по Договора. 

(4)ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ обезщетение за претърпените вреди и 

пропуснатите ползи вследствие на окончателно признато нарушение на авторски права на трети лица. 

Прехвърляне на права и задължения 
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Чл. 48. Никоя от Страните няма право да прехвърля никое от правата и задълженията, произтичащи от 

този Договор, без съгласието на другата Страна.Паричните вземания по Договора [и по договорите за 

подизпълнение] могат да бъдат прехвърляни или залагани съгласно приложимото право. 

Изменения 

Чл. 49. Този Договор може да бъде изменян само с допълнителни споразумения, изготвени в писмена 

форма и подписани от двете Страни, в съответствие с изискванията и ограниченията на ЗОП. 

Непреодолима сила 

Чл. 50. (1) Никоя от Страните по този Договор не отговаря за неизпълнение, причинено от 

непреодолима сила. За целите на този Договор, „непреодолима сила“ има значението на това понятие 

по смисъла на чл.306, ал.2 от Търговския закон. 

(2) Не може да се позовава на непреодолима сила Страна, която е била в забава към момента на 

настъпване на обстоятелството, съставляващо непреодолима сила. 

(3) Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, е длъжна да 

предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените 

вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок до 3 работни дни от настъпването 

на непреодолимата сила, като посочи в какво се състои непреодолимата сила и възможните последици 

от нея за изпълнението на Договора. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това 

вреди. 

(4) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с тях насрещни 

задължения се спира.] 

Нищожност на отделни клаузи 

Чл. 51. В случай, че някоя от клаузите на този Договор е недействителна или неприложима, това не 

засяга останалите клаузи. Недействителната или неприложима клауза се заместват от повелителна 

правна норма, ако има такава.  

Уведомления 

Чл. 52. (1) Всички уведомления между Страните във връзка с този Договор се извършват в писмена 

форма и могат да се предават лично или чрез препоръчано писмо, по куриер, по факс, електронна 

поща. 

(2) За целите на този Договор данните и лицата за контакт на Страните са, както следва: 

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

Адрес за кореспонденция: гр. Монтана 3400 

МБАЛ „Д-р Ст.Илиев” - АД                                  

ул.„Сирма войвода" № 4  

ТБ: Интернешънъл Асет Банк АД 

Сметка: BG71IABG74741001032600 

BIC код на банката :  IABGBGSF 

http://mbalmontana.com     

E-mail: mbalmont@net-surf.net 

Лице за контакт: ……………………….. 

За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:  

Адрес за кореспонденция: …………………. 

Тел.: …………………………………………. 

Факс: ………………………………………… 

e-mail: ……………………………………….. 

Лице за контакт: …………………………………………. 

(3) За дата на уведомлението се счита: 

1. датата на предаването – при лично предаване на уведомлението; 

2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата; 

3.  датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка – при изпращане по куриер; 

3. датата на приемането – при изпращане по факс; 

4. датата на получаване – при изпращане по електронна поща.  

(4) Всяка кореспонденция между Страните ще се счита за валидна, ако е изпратена на посочените по-

горе адреси (в т.ч. електронни), чрез посочените по-горе средства за комуникация и на посочените 

лица за контакт. При промяна на посочените адреси, телефони и други данни за контакт, съответната 

Страна е длъжна да уведоми другата в писмен вид в срок до 7 (седем) дни от настъпване на промяната. 

При неизпълнение на това задължение всяко уведомление ще се счита за валидно връчено, ако е 

изпратено на посочените по-горе адреси, чрез описаните средства за комуникация и на посочените 

лица за контакт. 
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(5) При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието, правноорганизационната 

форма, седалището, адреса на управление, предмета на дейност, срока на съществуване, органите на 

управление и представителство на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият се задължава да уведоми 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяната в срок до7 (седем)] дни от вписването ѝ в съответния регистър. 

Език 

Чл. 54. (1) Този Договор се сключва на български език.  

(2) Приложимият език е задължителен за използване при съставяне на всякакви документи, свързани с 

изпълнението на Договора, в т.ч. уведомления, протоколи, отчети и др., както и при провеждането на 

работни срещи. Всички разходи за превод, ако бъдат необходими за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ [или негови 

представители или служители], са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

Приложимо право 

Чл. 55. Този Договор, в т.ч. Приложенията към него, както и всички произтичащи или свързани с него 

споразумения, и всички свързани с тях права и задължения, ще бъдат подчинени на и ще се тълкуват 

съгласно българското право. 

Разрешаване на спорове 

Чл. 56. Страните се уговорят да разрешават възникналите разногласия относно тълкуването, 

изпълнението и прекратяването на договора посредством споразумение. Ако по пътя на преговорите 

не може да се постигне съгласие, всички спорове ще се решават от компетентния съд, определен по 

правилата на българското законодателство, като на основание чл.117 от ГПК страните се 

споразумяват, че при възникнал имуществен спор между тях компетентен да разгледа спора като 

първа инстанция ще бъде Районен съд гр. Монтана или Окръжен съд гр. Монтана. 

Екземпляри 

Чл. 57. Този Договор се състои от 11 /единадесет/  страници и е изготвен и подписан в 2 /два броя/ 
еднообразни екземпляра – за Възложителя и за Изпълнителя. 

Приложения: 

Чл. 58. Към този Договор се прилагат и са неразделна част от него следните приложения: 

Приложение № 1 – Техническа спецификация; 

Приложение № 2 – Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

Приложение № 3 – Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

Приложение № 4 – Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на 

ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението; 

Приложение № 5 – Гаранция за изпълнение; 

Приложение № 6 – Документи удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от 

процедурата – съгласно чл.112, ал.1, т.2 от ЗОП. 

 

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:           ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

……………П………...                                                           /………П…………./ 

Изпълнителен директор на        

МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД 

……………П…….. 

Главен счетоводител 

МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД 
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Приложение №1 

 

 

Техническа спецификация 

 

 

 

Обособена позиция  №15 – Апаратура за изкуствена белодробна вентилация 

 

1. Апарат за белодробна вентилация „Servo-I       – 3 бр. 
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ДОГОВОР № 10 ЗА  ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

АБОНАМЕНТНО СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА 

УНП 00468-2020-0002 

 

Днес, 15.06. 2020г. , в гр.Монтана, 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  

Дъчмед Интернешанъл ЕООД, ЕИК: 130928543 
с адрес: гр. София 1164, район Лозенец, ул. Бигла 48, ет. 5, тел. 02 9200123, факс: 02 9200384,  

info@dutchmed.bg ,  

представлявано от Карел Николаас Йозефус Мария Ван Билдербеек,  
наричано   по-долу за краткост  „ИЗПЪЛНИТЕЛ” , 

 (ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните“, а всеки от тях поотделно 

„Страна“); 

на основание чл.112 от Закона за обществените поръчки и Решение № Р-11 / 26.05.2020г. на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществена поръчка с предмет: „Абонаментно 

сервизно обслужване на медицинска апаратура“ на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД гр. Монтана” 

 се сключи този договор („Договора/Договорът“) за следното: 

 

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извършва, срещу възнаграждение и 

при условията на този Договор, следните услуги: абонаментно сервизно обслужване на медицинска 
техника и апаратура и/или сервизно обслужване при заявка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ както следва: 

1.1. Абонаментно сервизно обслужване на медицинска техника и апаратура включващо 

текущи и/ или основни ремонти, ревизии, профилактични прегледи /не по‐малко от един път 
годишно/, описани в ценовото предложение, представляващо неразделна част от този договор, в 
съответствие с инструкциите за експлоатация на производителя; 

1.2. Сервизно обслужване при заявка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ включва извършване на 
ремонт/профилактика на медицинска техника и апаратура при заявка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по цена 
дадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,описани в ценовото предложение, представляващо неразделна част от този 

договор. Цената включва всички разходи по извършване на услугата в МБАЛ – Монтана труд, 

транспорт,командировъчни. 

наричани за краткост „Услугите“.  

Чл. 2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълнява Услугите в съответствие с Техническата 
спецификация, Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и Ценовото предложение на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, и чрез лицата, посочени в Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, 
съставляващи съответно Приложения № [1, 2, 3 и 4] към този Договор („Приложенията“) и 

представляващи неразделна част от него. 

Чл. [3]. В срок до 7(седем) дни от датата на сключване на Договора, но  най-късно преди започване на 
неговото изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за името, данните за контакт и 

представителите на подизпълнителите, посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всякакви промени в предоставената информация в хода на 
изпълнението на Договора в срок до 7(седем) дни от настъпване на съответното обстоятелство. 
 

СРОК  НА ДОГОВОРА. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл. 4. Настоящият договор е със срок от 12 месеца 
Чл. 5.Договорът влиза в сила от 15.06. 2020г.  и е валиден до 15.06. 2021г. 
Чл. 6. В случай, че към датата на изтичане на срока на договора е открита нова процедура завъзлагане 
на обществена поръчка със същия предмет, която не е приключила, договорът запазва действието си 

при същите условия до приключването й и сключването на нов договор 

Чл. 7. Мястото на изпълнение на Договора е МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД гр.Монтана, ул.”Сирма 
войвода” №4. 
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ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ.  

Чл. 8.(1)За добросъвестно и професионално изпълнение на предмета на договора по чл.1 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплаща цена съобразно класираната оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в 
размер посочен в ценовото предложение неразделна част от настоящия договор. Цената е определена 
при условията на извършване на услугата с включени всички разходи и ДДС и се заплаща на месечни 

абонаментни вноски.Стойността на целия договор се определя от годишната абонаментна цена. 
(2) В Цената по ал. 1 са включени всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на Услугите, 
[включително и разходите за персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на 
ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението [и за неговите подизпълнители], като 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащането на каквито и да е други разноски, направени от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(3) Цената, посочена в ал. 1, е фиксирана/крайна /Единичните цени за отделните дейности по апарати/, 

свързани с изпълнението на сервизирането на медицинската апаратура, посочени в Ценовото 

предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са фиксирани/крайни на изпълнение на Договора и не подлежи [не 
подлежат] на промяна [освен в случаите, изрично уговорени в този Договор и в съответствие с 
разпоредбите на ЗОП].   

Чл. 9. След изпълнение на задълженията по договора от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ му 

изплаща отсрочено, в срок до 60 календарни дни след представяне на фактура, месечните суми по 

банков път с превод. 

Чл. 10. (1) Всяко плащане по този Договор се извършва въз основа на следните документи: 

1. отчет за предоставените Услуги за [съответния [период/етап] / съответната [дейност/задача], 
представен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

2. приемо-предавателен протокол за приемане на Услугите за [съответния [период/етап] / съответната 
[дейност/задача], подписан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ [след получаване на отчета по т. 
1], при съответно спазване на разпоредбите на Раздел VI (Предаване и приемане на изпълнението) от 
Договора; и 

3. фактура за дължимата [сума/част от Цената] за [съответния [период/етап] / съответната 
[дейност/задача], издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представена на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща в отделна фактура предварително утвърдени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

вложените резервни части при техническото обслужване на медицинската техника и апаратура извън 

посочените суми в т.8.1.1 и 8.1.2. Заплащането на вложените резерви части се извършва отложено в  
срок от 60 /шестдесет/ дни, считано от представяне на фактурата и приемно-предавателен протокол  за 
вложена част.  
5. При нужда от извършване на конкретен ремонт с влагане на резервна част ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е 
длъжен да предостави подробна оферта с точно описание и параметри на необходимите резервни 

части и да я предложи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Необходимите ремонтни дейности се извършват след 

одобрение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на предложената оферта. Резервните части се доставят от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, след одобрение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. От своя страна, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва 
правото да закупи необходимата резервна част от друго място, ако условията са по ‐ изгодни от 
предложените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

Чл. 11. (1) Всички плащания по този Договор се извършват в лева чрез банков превод по следната 
банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:  

Банка: […………………………….] 

BIC: […………………………….] 

IBAN: […………………………….]. 

(2) Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено Възложителя за всички последващи промени по ал. 

1 в срок от 7(седем) дни, считано от момента на промяната. В случай, че Изпълнителят не уведоми 

Възложителя в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени. 

Чл.12. (1) Когато за частта от Услугите, която се изпълнява от подизпълнител/ ако е приложимо/, 

изпълнението може да бъде предадено отделно от изпълнението на останалите Услуги, 

подизпълнителят представя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отчет за изпълнението на съответната част от 
Услугите [за [съответния [период/етап] / съответната [дейност/задача], заедно с искане за плащане на 
тази част пряко на подизпълнителя. 
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ отчета и искането за плащане 
на подизпълнителя в срок до 15 (петнадесет) дни от получаването му, заедно със становище, от което 

да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими. 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема изпълнението на частта от Услугите, при съответно спазване на 
разпоредбите на Раздел VI (Предаване и приемане на изпълнението) от Договора, и заплаща 
възнаграждение за тази част на подизпълнителя в срок до 60 (шестдесет) дни от подписването на 
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приемо-предавателен протокол. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже да извърши плащането, 

когато искането за плащане е оспорено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, до момента на отстраняване на причината 
за отказа. 
 

ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл. 13. При подписването на този Договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

гаранция за изпълнение в размер на 3%  (три на сто) от Стойността на Договора без ДДС, а именно 

29,70 (двадесет и девет 0,70) лева, която служи за обезпечаване на изпълнението на задълженията на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по Договора.  
Чл. 14. (1) В случай на изменение на Договора, извършено в съответствие с този Договор и 

приложимото право, включително когато изменението е свързано с [индексиране на Цената, ], 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предприеме необходимите действия за привеждане на Гаранцията за 
изпълнение в съответствие с изменените условия на Договора, в срок до 7 (седем) дни от подписването 

на допълнително споразумение за изменението. 

(2) Действията за привеждане на Гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените условия на 
Договора могат да включват, по избор на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

1. внасяне на допълнителна парична сума по банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при спазване на 
изискванията на чл. 15 от Договора; и/или; 

2. предоставяне на документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова банкова 
гаранция, при спазване на изискванията на чл. 16 от Договора; и/или 

3.  предоставяне на документ за изменение на първоначалната застраховка или нова застраховка, при 

спазване на изискванията на чл. 17 от Договора. 
Чл. 15. Когато като Гаранция за изпълнение се представя парична сума, сумата се внася по следната 
банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:  

ТБ: Интернешънъл Асет Банк АД 

Сметка: BG71IABG74741001032600 

BIC код на банката :  IABGBGSF 

Чл. 16. (1) Когато като гаранция за изпълнение се представя банкова гаранция, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на банкова гаранция, издадена в полза на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да отговаря на следните изисквания: 
1. да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция, която да съдържа задължение на банката - 
гарант да извърши плащане при първо писмено искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, деклариращ, че е налице 
неизпълнение на задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или друго основание за задържане на Гаранцията за 
изпълнение по този Договор; 

2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 30 (тридесет) дни след 

прекратяването на Договора, като при необходимост срокът на валидност на банковата гаранция се 
удължава или се издава нова. 
(2) Банковите разходи по откриването и поддържането на Гаранцията за изпълнение във формата на 
банкова гаранция, както и по усвояването на средства от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието 

на основание за това,са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл. 17. (1) Когато като Гаранция за изпълнение се представя застраховка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава 
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на застрахователна полица, издадена в полза на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е посочен като трето ползващо се лице (бенефициер), 

която трябва да отговаря на следните изисквания: 
1. да обезпечава изпълнението на този Договор чрез покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 30 (тридесет) дни след 

прекратяването на Договора.  
(2) Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на 
застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахователно обезщетение в 
полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

Чл. 18. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава Гаранцията за изпълнение в срок до 30 (тридесет) дни 

след прекратяването/приключването на Договора в пълен размер, ако липсват основания за 
задържането от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на каквато и да е сума по нея. 
(2) Освобождаването на Гаранцията за изпълнение се извършва, както следва: 
1. когато е във формата на парична сума – чрез превеждане на сумата по банковата сметка на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочена в чл. 11 от Договора;  
2. когато е във формата на банкова гаранция – чрез връщане на нейния оригинал на представител на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице; 
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3. когато е във формата на застраховка – чрез връщане на оригинала на застрахователната 
полица/застрахователния сертификат на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него 

лице /илиизпращане на писмено уведомление до застрахователя. 
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава съответна част от Гаранцията за изпълнение след приключване и 

приемане по реда на чл. [30 и 31] от Договора на всеки отделен [период/етап]. В такъв случай, 

освобождаването се извършва за сума, пропорционална на частта от Стойността на Договора 
[период/етап].  

(4) Гаранцията или съответната част от нея не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса на 
изпълнение на Договора е възникнал спор между Страните относно неизпълнение на задълженията на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ той може да пристъпи към усвояване на гаранциите]. 
Чл. 19. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи съответна част и да се удовлетвори от Гаранцията за 
изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някое от неговите задължения по Договора, както и 

в случаите на лошо, частично и забавено изпълнение на което и да е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 

като усвои такава част от Гаранцията за изпълнение, която съответства на уговорената в Договора 
неустойка за съответния случай на неизпълнение.  
Чл. 20. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи Гаранцията за изпълнение в пълен размер, в 
следните случаи: 

1. ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не започне работа по изпълнение на Договора /изпълнение наконкретна 
заявка/в срок до 10 (десет) дни след Датата на подаване на заявката ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да  
развали Договора на това основание и да задържи пълният размер на гаранцията; 
2. при неизпълнение, представляващо неявяване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ повече от три пъти в посочените 
срокове в  техническото предложение  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали договора и да задържи 

пълният размер на гаранцията.;  
3. при прекратяване на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при обявяването му в несъстоятелност 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати договора и да задържи пълният размер на гаранцията. 
Чл. 21. В всеки случай на задържане на Гаранцията за изпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за задържането и неговото основание. Задържането на Гаранцията за изпълнение 
изцяло или частично не изчерпва правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да търси обезщетение в по-голям 

размер. 

Чл. 22. Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се е удовлетворил от Гаранцията за изпълнение и Договорът 
продължава да е в сила, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок до [[…] (словом)] дни да допълни 

Гаранцията за изпълнение, като внесе усвоената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума по сметката на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или предостави документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или 

нова банкова гаранция, съответно застраховка, така че във всеки момент от действието на Договора 
размерът на Гаранцията за изпълнение да бъде в съответствие с чл.13 от Договора. 
 

Общи условия относно Гаранцията за изпълнение и Гаранцията за авансово предоставени 

средства  

Чл. 24. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва за времето, през което средствата по Гаранцията за 
изпълнение са престояли при него законосъобразно. 

 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

Чл. 25. Изброяването на конкретни права и задължения на Страните в този раздел от Договора е 
неизчерпателно и не засяга действието на други клаузи от Договора или от приложимото право, 

предвиждащи права и/или задължения на която и да е от Страните. 
 

Общи права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Чл. 26. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:  

1. да получи възнаграждение в размера, сроковете и при условията по чл. [8 – 12] от договора; 
2. да иска и да получава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на 
задълженията по този Договор, както и всички необходими документи, информация и данни, пряко 

свързани или необходими за изпълнение на Договора; 
3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право, в 30‐дневен срок да отправи писмено предизвестие за развалянена 
договора, при неизпълнение на някое от задълженията от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Чл.27. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

1. да предостави/предоставя Услугите и да изпълнява задълженията си по този Договор в 
уговорените срокове и качествено, в съответствие с Договора и Приложенията; 
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2.  да информира своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички пречки, възникващи в хода на 
изпълнението на работа, да предложи начин за отстраняването им, като може да поиска от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ указания и/или съдействие за отстраняването им;  

3. да изпълнява всички законосъобразни указания и изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

4. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в чл. 46 от 
Договора;   
5. да не възлага работата или части от нея на подизпълнители, извън посочените в офертата на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ [освен в случаите и при условията, предвидени в ЗОП]] / [да възложи съответна 
част от Услугите на подизпълнителите, посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, и да контролира 
изпълнението на техните задължения (ако е приложимо)]; 
6. Изпълнителят се задължава да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата 
му подизпълнители в срок от 7 дни от сключване на настоящия Договор. В срок до 5(пет) дни от 
сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в 
офертата подизпълнител изпълнителят изпраща копие на договора или на допълнителното 

споразумение на възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 

ЗОП 

7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпрати сервизен специалист за отстраняване на появилите се 
повреди в медицинската техника и апаратура в срок от посочените в Техническото придложение 
часове след уведомяване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

8.  При подписване на настоящият договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави съответен 

документ, че служителят/ите, които са ангажирани пряко да извършват сервизната услуга притежават 
съответната професионална квалификация за извършване на услугата и са преминали обучения или 

квалификация за извършване на ремонт на медицинска апаратура по съответната обособена позиция. 
9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши ремонтната дейност на място в МБАЛ “Д‐р Стамен 

Илиев” АД гр.Монтана , в срока, съгласно техническото предложение, който започва да тече от деня, 
следващ приемането на заявката. Само в изключителни случаи, когато се налага апаратът да бъде 
пренесен в сервизната база на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, срокът се определя от сложността на необходимия 
ремонт. При доставка на резервни части срокът на ремонта се удължава със срока на доставката им. 

10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да вземе необходимите мерки за своевременно отстраняване на 
допуснати грешки и пропуски по отношение качеството на извършваните дейности, за 
коитоВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е отправил устна или писмена забележка. 
11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да издаде фактура –оригинал за извършената работа до края на 
календарния месец. 

12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури сервизна документация на обслужваната техникаи 

апаратура, ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯT не разполага с такава. 
13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава извършените ремонти и профилактики /един път годишно/на 
апаратите да се впишат от сервизния специалист в приложението на Паспорта на съответния апарат 
и/или да издаде сервизен протокол за направените профилактики. 

14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури необходимите резервни части, след констатиранена 
нуждата от такива и да представи ценова оферта, която се утвърждава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури консумативни резервни части /като 

крушки,акумулаторни блокове и други/ и подмяната им. 

16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури гаранционен срок от посочените в Техническото 

предложение месеца, след извършената ремонтна дейност, който важи само за ремонтирания възел и 

детайл, но не по‐малко от 3 месеца. 
17. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава незабавно да достави и монтира нов възел или детайл засвоя 
сметка, при възникване на дефект на такъв в рамките на гаранционния срок. 

18. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да дава указания за правилно използване на медицинската 
техника. 
19. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури специални измервателни инструменти и контролни 

съоръжения, необходими за проверка правилното функциониране на апарата. 
20. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не прехвърля правата и задълженията си, произтичащиот този 

договор, на трети лица. 
21. Извършването на всички дейности по сервизното обслужване се осъществява с транспорт на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ /включен в абонаментната цена  и/или часовата ставка/. 
22. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва ремонта на място в МБАЛ “Д‐р Стамен Илиев” АД 

гр.Монтана и само в изключителни случаи апаратът се пренася в сервизната база на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 

като за това се съставя протокол. В случаи, че се наложи отстраняване на повреда извън лечебното 

заведение, разходите за транспорт са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 



  6 

23. Гаранционният срок след извършен ремонт е описан в Техническото предложение за съответната 
обособена позиция и важи само за ремонтирания възел и детайл. Гаранционният срок на вложените 
резервни части не може да бъде по‐кратък от гаранционния срок даден от техния производител. 

 

Общи права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Чл. 28. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

1. да изисква и да получава Услугите в уговорените срокове, количество и качество; 

2. да контролира изпълнението на поетите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ задължения, в т.ч. да иска и да 
получава информация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ през целия Срок на Договора, или да извършва проверки, 

при необходимост и на мястото на изпълнение на Договора, но без с това да пречи на изпълнението; 

3. да изисква, при необходимост и по своя преценка, обосновка от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на 
изготвените от него [отчети/доклади/ разработки/материали] или съответна част от тях; 

4. да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ преработване или доработване на [всеки/всяка] от 
[отчетите/докладите/разработките/материалите], в съответствие с уговореното в чл. [32] от Договора; 
5. да не приеме някои от [отчетите/докладите/разработките/материалите], в съответствие с 
уговореното в чл. 31 от Договора; 
6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право, в 30‐дневен срок да отправи писмено предизвестие, заразваляне на 
договора при неизпълнение на някое от задълженията от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали настоящия договор едностранно и без предизвестие, при 

неявяване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ повече от три пъти в горепосочения срок на подадена заявка. 
8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали настоящия договор едностранно и без предизвестие, при 

забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, за отстраняване на повреда повече от 10 дни. 

9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали настоящия договор едностранно и без предизвестие, ако се 
установи повреда в апаратурата, настъпила в резултат от некачествено изпълнение на работата на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да възложи ремонта на трето лице, изцяло за сметка на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, когато последният не е в състояние да изпълни точно задълженията си по 

осъществяване на ремонтна дейност, в посочените срокове, произтичащи от настоящия договор. 

11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право, ако по време на действие на договора, за конкретна медицинска 
апаратура отпадне необходимостта  от използването и в  работа на лечебното заведение, и/или бъде 
бракувана,  отношенията между страните да  бъдат уредени с анекс, който ще бъде неразделна част от 
настоящия договор, съобразно правилата на чл. 116 от ЗОП. 

12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да упълномощи свой служител, който да присъства при извършване 
на ремонт/профилактика на медицинската апаратура. 
Чл.29. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 

1. да приеме [изпълнението на Услугите за всеки отделен период/етап / всеки от 
отчетите/докладите/разработките/материалите / всяка дейност/етап/задача], когато отговаря на 
договореното, по реда и при условията на този Договор; 

2. да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Цената в размера, по реда и при условията, предвидени в този 

Договор; 

3. да предостави и осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до информацията, необходима за 
извършването на Услугите, предмет на Договора, при спазване на относимите изисквания или 

ограничения съгласно приложимото право; 

4. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в чл. [46] от 
Договора; 
5. да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на този Договор, включително 

и за отстраняване на възникнали пречки пред изпълнението на Договора, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

поиска това; 
6. да освободи представената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Гаранция за изпълнение, съгласно клаузите на чл. 

[18/23] от Договора; 
7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯT се задължава незабавно да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при констатиране на 
повреда в медицинската техника и апаратура, налагаща извършването на ремонт, да нареди незабавно 

преустановяване на работата с нея, както и да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в най‐кратък срок по 

телефон…………..........., факс……….............., или по е‐mail…………......................................................... 

8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯT се задължава да допуска до апаратурата само квалифициран персонал,който е 
обучен да работи с нея. При подписване на настоящият договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да изиска 
от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да  предостави съответен документ, че служителят/ите, които са ангажирани 

пряко да извършват сервизната услуга притежават съответната професионална квалификация за 
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извършване на услугата и са преминали обучения или квалификация за извършване на ремонт на 
медицинска апаратура по съответната обособена позиция или на  сходна със апаратите от съответната 
обособена позиция. 
9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯT се задължава да спазва инструкциите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за правилна 
експлоатация на медицинската техника и апаратура. 
10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯT се задължава да осигури нормални условия за работа на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като 

почистена медицинска техника, добро осветление, нормално ел. захранване, както и другиспецифични 

изисквания. 
 

ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО  

Чл. 30. Предаването на  изпълнението на Услугите за всяка отделена заявка се документира с 
протокол за приемане и предаване, който се подписва от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  в два оригинални екземпляра – по един за всяка от Страните („Приемо-

предавателен протокол“)].  

Чл. 31. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

1. да приеме изпълнението, когато отговаря на договореното; 

2. да поиска преработване и/или допълване на [отчетите/докладите/] в определен от него срок, като в 
такъв случай преработването и/или допълването се извършва в указан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок и е 
изцяло за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ / [когато бъдат установени несъответствия на изпълненото с 
уговореното или бъдат констатирани недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да откаже приемане на 
изпълнението до отстраняване на недостатъците, като даде подходящ срок за отстраняването им за 
сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ]; 

3. да откаже да приеме изпълнението [при съществени отклонения от договореното] / [в случай, че 
констатираните недостатъци са от такова естество, че [не могат да бъдат отстранени в рамките на 
[срока за изпълнение по Договора]/[резултатът от изпълнението става безполезен за 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ]]. 

 

САНКЦИИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл. 32. При просрочване изпълнението на задълженията по този Договор, неизправната Страна дължи 

на изправната неустойка в размер на 0,05% /нула цяло, нула пет на сто/ от Цената за съответната 
[дейност/задача] за всеки ден забава, но не повече от 1% (едно на сто) от Стойността на  съответната 
задача. 
Чл. 33.(1)При констатирано лошо или друго неточно или частично изпълнение на отделна 
[дейност/задача] или при отклонение от изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в [Техническата 
спецификация], ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни изцяло и 

качествено [съответната [дейност/задача], без да дължи допълнително възнаграждение за това. В 

случай, че и повторното изпълнение на услугата е некачествено, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да 
задържи гаранцията за изпълнение и да прекрати договора.  
(2). При повреда в апаратурата, настъпила в резултат от некачествено изпълнение на работата на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, последният дължи неустойка в размер на 50% /петдесет на сто/ от стойността на 
причинената вреда. 
Чл. 34. При разваляне на Договора поради виновно неизпълнение на някоя от Страните, виновната 
Страна дължи неустойка в размер на 0,5% (нула цяло и пет на сто) от Стойността на Договора. 
Чл. 35. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да удържи всяка дължима по този Договор неустойка чрез 
задържане на сума от Гаранцията за изпълнение, като уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за това.   
Чл. 36. Плащането на неустойките, уговорени в този Договор, не ограничава правото на изправната 
Страна да търси реално изпълнение и/или обезщетение за понесени вреди и пропуснати ползи в по-

голям размер, съгласно приложимото право. 

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 37. (1) Този Договор се прекратява: 
1. с изтичане на Срока на Договора / срока по чл.4 от Договора; 
2. с изпълнението на всички задължения на Страните по него;  

3. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство 

засегнатата страна е длъжна да уведоми другата страна в срок до 7 (седем)  дни от настъпване на 
невъзможността и да представи доказателства;  
4. при прекратяване на юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство, по смисъла на 
законодателството на държавата, в която съответното лице е установено; 

5. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСЛ. 

(2) Договорът може да бъде прекратен 
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1. по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма; 
2. когато за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация – по 

искане на всяка от Страните. 
3. С едностранно едномесечно писмено предизвестие до отстрещната страна. 
Чл. 38.(1) Всяка от Страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на съществено 

задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците съгласно чл. 87 и сл. от 
Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено предупреждение от изправната 
Страна до неизправната и определяне на подходящ срок за изпълнение. Разваляне на Договора не се 
допуска, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на 
изправната Страна. 
(2) За целите на този Договор, Страните ще считат за виновно неизпълнение на съществено 

задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всеки от следните случаи:  

1. При неявяване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ повече от три пъти в горепосочения срок на подадена заявка; 
2. При забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, за отстраняване на повреда повече от 10 дни; 

3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал съществено отклонение от [Условията за изпълнение на поръчката / 
Техническата спецификация и Техническото предложение]. 
4. При отказ /писмен или мълчалив/ за изпълнение на договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали Договора само с писмено уведомление до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и 

без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ то е станало 

безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни непременно в уговореното време. 
Чл. 39. Договорът може да бъде прекратен при спиране от експлоатация на апаратура посочена в 
Ценовото предложение на участника. 
Чл. 40. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл. 118, ал.1 от ЗОП, без да дължи 

обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на Договора вреди, освен ако 

прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП.В последния случай, размерът на 
обезщетението се определя в протокол или споразумение, подписано от Страните, а при непостигане 
на съгласие – по реда на клаузата за разрешаване на спорове по този Договор. 

Чл. 41. Във всички случаи на прекратяване на Договора, освен при прекратяване на юридическо лице 
– Страна по Договора без правоприемство: 

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставят констативен протокол за извършената към 

момента на прекратяване работа и размера на евентуално дължимите плащания; и 

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 
а) да преустанови предоставянето на Услугите, с изключение на такива дейности, каквито може да 
бъдат необходими и поискани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;  

б) да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички отчети, изготвени от него в изпълнение на Договора до 

датата на прекратяването; и 

в) да върне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи и материали, които са собственост на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са били предоставени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с предмета на Договора. 
Чл. 42. При предсрочно прекратяване на Договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ реално изпълнените и приети по установения ред Услуги.  

 

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

Дефинирани понятия и тълкуване  
Чл. 43. (1) Освен ако са дефинирани изрично по друг начин в този Договор, използваните в него 

понятия имат значението, дадено им в ЗОП, съответно в легалните дефиниции в Допълнителните 
разпоредби на ЗОП или, ако няма такива за някои понятия – според значението, което им се придава в 
основните разпоредби на ЗОП. 

(2) При противоречие между различни разпоредби или условия, съдържащи се в Договора и 

Приложенията, се прилагат следните правила: 
1. специалните разпоредби имат предимство пред общите разпоредби; 

2. разпоредбите на Приложенията имат предимство пред разпоредбите на Договора 
Спазване на приложими норми  

Чл. 44. При изпълнението на Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ [и неговите подизпълнители] е длъжен [са 
длъжни] да спазва[т] всички приложими нормативни актове, разпоредби, стандарти и други 

изисквания, свързани с предмета на Договора, и в частност,   всички приложими правила и 

изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими 

колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово 

право, съгласно Приложение № 10 към чл. 115 от ЗОП. 

Конфиденциалност  
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Чл. 45. (1) Всяка от Страните по този Договор се задължава да пази в поверителност и да не разкрива 
или разпространява информация за другата Страна, станала ѝ известна при или по повод 

изпълнението на Договора („Конфиденциална информация“). Конфиденциална информация 
включва, без да се ограничава до: обстоятелства, свързани с търговската дейност, техническите 
процеси, проекти или финанси на Страните, както и ноу-хау, изобретения, полезни модели или други 

права от подобен характер, свързани с изпълнението на Договора. [Не се смята за конфиденциална 
информацията, касаеща наименованието на изпълнения проект, стойността и предмета на този 

Договор, с оглед бъдещо позоваване на придобит професионален опит от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.] 

 (2) С изключение на случаите, посочени в ал.3 на този член, Конфиденциална информация може да 
бъде разкривана само след предварително писмено одобрение от другата Страна, като това съгласие 
не може да бъде отказано безпричинно. 

(3) Не се счита за нарушение на задълженията за неразкриване на Конфиденциална информация, 
когато: 

1. информацията е станала или става публично достъпна, без нарушаване на този Договор от която и 

да е от Страните; 
2. информацията се изисква по силата на закон, приложим спрямо която и да е от Страните; или 

3. предоставянето на информацията се изисква от регулаторен или друг компетентен орган и 

съответната Страна е длъжна да изпълни такова изискване; 
В случаите по точки 2 или 3 Страната, която следва да предостави информацията, уведомява 
незабавно другата Страна по Договора. 
(4) Задълженията по тази клауза се отнасят до [ИЗПЪЛНИТЕЛЯ/съответната Страна], всички 

[негови/нейни] поделения, контролирани от [него/нея] фирми и организации, всички [негови/нейни] 

служители и наети от [него/нея] физически или юридически лица, като 

[ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ/съответната Страна] отговаря за изпълнението на тези задължения от страна на 
такива лица.  
Задълженията, свързани с неразкриване на Конфиденциалната информация остават в сила и след 

прекратяване на Договора на каквото и да е основание.  
Публични изявления 
Чл. 46. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да дава публични изявления и съобщения, да разкрива или 

разгласява каквато и да е информация, която е получил във връзка с извършване на Услугите, предмет 
на този Договор, независимо дали е въз основа на данни и материали на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на 
резултати от работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без предварителното писмено съгласие на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, което съгласие няма да бъде безпричинно отказано или забавено. 

Авторски права 
Чл. 47. (1) Страните се съгласяват, на основание чл. 42, ал. 1 от Закона за авторското право и сродните 
му права, че авторските права върху всички документи и материали, и всякакви други елементи или 

компоненти, създадени в резултат на или във връзка с изпълнението на Договора, принадлежат изцяло 

на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в същия обем, в който биха принадлежали на автора. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

декларира и гарантира, че трети лица не притежават права върху изготвените документи и други 

резултати от изпълнението на Договора, които могат да бъдат обект на авторско право.  

(2) В случай че бъде установено с влязло в сила съдебно решение или в случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

и/или ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ установят, че с изготвянето, въвеждането и използването на документи или 

други материали, съставени при изпълнението на този Договор, е нарушено авторско право на трето 

лице, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да направи възможно за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ използването им: 

1. чрез промяна на съответния документ или материал; или 

2. чрез замяната на елемент от него със защитени авторски права с друг елемент със същата функция, 
който не нарушава авторските права на трети лица; или 

3. като получи за своя сметка разрешение за ползване на продукта от третото лице, чиито права са 
нарушени. 

(3)ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претенциите за нарушени авторски права от 
страна на трети лица в срок до […] (словом)] дни от узнаването им. В случай, че трети лица предявят 
основателни претенции, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълната отговорност и понася всички щети, 

произтичащи от това. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ привлича ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в евентуален спор за нарушено 

авторско право във връзка с изпълнението по Договора. 
(4)ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ обезщетение за претърпените вреди и 

пропуснатите ползи вследствие на окончателно признато нарушение на авторски права на трети лица. 
Прехвърляне на права и задължения 
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Чл. 48. Никоя от Страните няма право да прехвърля никое от правата и задълженията, произтичащи от 
този Договор, без съгласието на другата Страна.Паричните вземания по Договора [и по договорите за 
подизпълнение] могат да бъдат прехвърляни или залагани съгласно приложимото право. 

Изменения 
Чл. 49. Този Договор може да бъде изменян само с допълнителни споразумения, изготвени в писмена 
форма и подписани от двете Страни, в съответствие с изискванията и ограниченията на ЗОП. 

Непреодолима сила 
Чл. 50. (1) Никоя от Страните по този Договор не отговаря за неизпълнение, причинено от 
непреодолима сила. За целите на този Договор, „непреодолима сила“ има значението на това понятие 
по смисъла на чл.306, ал.2 от Търговския закон. 

(2) Не може да се позовава на непреодолима сила Страна, която е била в забава към момента на 
настъпване на обстоятелството, съставляващо непреодолима сила. 
(3) Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, е длъжна да 
предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените 
вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок до 3 работни дни от настъпването 

на непреодолимата сила, като посочи в какво се състои непреодолимата сила и възможните последици 

от нея за изпълнението на Договора. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това 
вреди. 

(4) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с тях насрещни 

задължения се спира.] 
Нищожност на отделни клаузи 

Чл. 51. В случай, че някоя от клаузите на този Договор е недействителна или неприложима, това не 
засяга останалите клаузи. Недействителната или неприложима клауза се заместват от повелителна 
правна норма, ако има такава.  
Уведомления 
Чл. 52. (1) Всички уведомления между Страните във връзка с този Договор се извършват в писмена 
форма и могат да се предават лично или чрез препоръчано писмо, по куриер, по факс, електронна 
поща. 
(2) За целите на този Договор данните и лицата за контакт на Страните са, както следва: 
За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

Адрес за кореспонденция: гр. Монтана 3400 

МБАЛ „Д-р Ст.Илиев” - АД                                  

ул.„Сирма войвода" № 4  

ТБ: Интернешънъл Асет Банк АД 

Сметка: BG71IABG74741001032600 

BIC код на банката :  IABGBGSF 

http://mbalmontana.com     

E-mail: mbalmont@net-surf.net 

Лице за контакт: ……………………….. 

За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:  

Адрес за кореспонденция: …………………. 

Тел.: …………………………………………. 

Факс: ………………………………………… 

e-mail: ……………………………………….. 

Лице за контакт: …………………………………………. 

(3) За дата на уведомлението се счита: 
1. датата на предаването – при лично предаване на уведомлението; 

2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата; 
3.  датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка – при изпращане по куриер; 

3. датата на приемането – при изпращане по факс; 
4. датата на получаване – при изпращане по електронна поща.  
(4) Всяка кореспонденция между Страните ще се счита за валидна, ако е изпратена на посочените по-

горе адреси (в т.ч. електронни), чрез посочените по-горе средства за комуникация и на посочените 
лица за контакт. При промяна на посочените адреси, телефони и други данни за контакт, съответната 
Страна е длъжна да уведоми другата в писмен вид в срок до 7 (седем) дни от настъпване на промяната. 
При неизпълнение на това задължение всяко уведомление ще се счита за валидно връчено, ако е 
изпратено на посочените по-горе адреси, чрез описаните средства за комуникация и на посочените 
лица за контакт. 
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(5) При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието, правноорганизационната 
форма, седалището, адреса на управление, предмета на дейност, срока на съществуване, органите на 
управление и представителство на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият се задължава да уведоми 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяната в срок до7 (седем)] дни от вписването ѝ в съответния регистър. 

Език 

Чл. 54. (1) Този Договор се сключва на български език.  

(2) Приложимият език е задължителен за използване при съставяне на всякакви документи, свързани с 
изпълнението на Договора, в т.ч. уведомления, протоколи, отчети и др., както и при провеждането на 
работни срещи. Всички разходи за превод, ако бъдат необходими за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ [или негови 

представители или служители], са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

Приложимо право 

Чл. 55. Този Договор, в т.ч. Приложенията към него, както и всички произтичащи или свързани с него 

споразумения, и всички свързани с тях права и задължения, ще бъдат подчинени на и ще се тълкуват 
съгласно българското право. 

Разрешаване на спорове 
Чл. 56. Страните се уговорят да разрешават възникналите разногласия относно тълкуването, 

изпълнението и прекратяването на договора посредством споразумение. Ако по пътя на преговорите 
не може да се постигне съгласие, всички спорове ще се решават от компетентния съд, определен по 

правилата на българското законодателство, като на основание чл.117 от ГПК страните се 
споразумяват, че при възникнал имуществен спор между тях компетентен да разгледа спора като 

първа инстанция ще бъде Районен съд гр. Монтана или Окръжен съд гр. Монтана. 
Екземпляри 

Чл. 57. Този Договор се състои от 11 /единадесет/  страници и е изготвен и подписан в 2 /два броя/ 
еднообразни екземпляра – за Възложителя и за Изпълнителя. 
Приложения: 
Чл. 58. Към този Договор се прилагат и са неразделна част от него следните приложения: 
Приложение № 1 – Техническа спецификация; 
Приложение № 2 – Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

Приложение № 3 – Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

Приложение № 4 – Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на 
ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението; 

Приложение № 5 – Гаранция за изпълнение; 
Приложение № 6 – Документи удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от 

процедурата – съгласно чл.112, ал.1, т.2 от ЗОП. 

 

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:           ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

……………П………...                                                           /………П…………./ 

Изпълнителен директор на        

МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД 

……………П…….. 

Главен счетоводител 

МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД 
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Приложение №1 

 

 

Техническа спецификация 

 

 

 

 

Обособена позиция  №16 – Апаратура за дихателна реанимация 

 

1. Апарат за постоянно положително налягане в дихателните  
пътища – „Fabian Therapy evolution“       – 1 бр. 
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ДОГОВОР № 11 ЗА  ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

АБОНАМЕНТНО СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА 

УНП 00468-2020-0002 

 

Днес, 15.06. 2020г. , в гр.Монтана, 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  

Дрегер Медикал България ЕООД, ЕИК: 040463419 
с адрес: гр. София 1164, район Лозенец, ул.Джеймс Баучер 2, тел: 02 9634403, факс : 02 9630664,  

silvia.boinovska@draeger.com ,  

представлявано от Евгени Симеонов Панчев,  

наричано   по-долу за краткост  „ИЗПЪЛНИТЕЛ” , 

 (ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните“, а всеки от тях поотделно 

„Страна“); 

на основание чл.112 от Закона за обществените поръчки и Решение № Р-11 / 26.05.2020г. на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществена поръчка с предмет: „Абонаментно 

сервизно обслужване на медицинска апаратура“ на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД гр. Монтана” 

 се сключи този договор („Договора/Договорът“) за следното: 

 

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извършва, срещу възнаграждение и 

при условията на този Договор, следните услуги: абонаментно сервизно обслужване на медицинска 

техника и апаратура и/или сервизно обслужване при заявка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ както следва: 

1.1. Абонаментно сервизно обслужване на медицинска техника и апаратура включващо 

текущи и/ или основни ремонти, ревизии, профилактични прегледи /не по‐малко от един път 

годишно/, описани в ценовото предложение, представляващо неразделна част от този договор, в 

съответствие с инструкциите за експлоатация на производителя; 

1.2. Сервизно обслужване при заявка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ включва извършване на 

ремонт/профилактика на медицинска техника и апаратура при заявка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по цена 

дадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,описани в ценовото предложение, представляващо неразделна част от този 

договор. Цената включва всички разходи по извършване на услугата в МБАЛ – Монтана труд, 

транспорт,командировъчни. 

наричани за краткост „Услугите“.  

Чл. 2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълнява Услугите в съответствие с Техническата 

спецификация, Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и Ценовото предложение на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, и чрез лицата, посочени в Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, 

съставляващи съответно Приложения № [1, 2, 3 и 4] към този Договор („Приложенията“) и 

представляващи неразделна част от него. 

Чл. [3]. В срок до 7(седем) дни от датата на сключване на Договора, но  най-късно преди започване на 

неговото изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за името, данните за контакт и 

представителите на подизпълнителите, посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всякакви промени в предоставената информация в хода на 

изпълнението на Договора в срок до 7(седем) дни от настъпване на съответното обстоятелство. 
 

СРОК  НА ДОГОВОРА. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл. 4. Настоящият договор е със срок от 12 месеца 

Чл. 5.Договорът влиза в сила от 15.06. 2020г.  и е валиден до 15.06. 2021г. 

Чл. 6. В случай, че към датата на изтичане на срока на договора е открита нова процедура завъзлагане 

на обществена поръчка със същия предмет, която не е приключила, договорът запазва действието си 

при същите условия до приключването й и сключването на нов договор 

Чл. 7. Мястото на изпълнение на Договора е МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД гр.Монтана, ул.”Сирма 

войвода” №4. 
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ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ.  

Чл. 8.(1)За добросъвестно и професионално изпълнение на предмета на договора по чл.1 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплаща цена съобразно класираната оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в 

размер посочен в ценовото предложение неразделна част от настоящия договор. Цената е определена 

при условията на извършване на услугата с включени всички разходи и ДДС и се заплаща на месечни 

абонаментни вноски.Стойността на целия договор се определя от годишната абонаментна цена. 

(2) В Цената по ал. 1 са включени всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на Услугите, 

[включително и разходите за персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на 

ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението [и за неговите подизпълнители], като 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащането на каквито и да е други разноски, направени от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(3) Цената, посочена в ал. 1, е фиксирана/крайна /Единичните цени за отделните дейности по апарати/, 

свързани с изпълнението на сервизирането на медицинската апаратура, посочени в Ценовото 

предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са фиксирани/крайни на изпълнение на Договора и не подлежи [не 

подлежат] на промяна [освен в случаите, изрично уговорени в този Договор и в съответствие с 

разпоредбите на ЗОП].   

Чл. 9. След изпълнение на задълженията по договора от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ му 

изплаща отсрочено, в срок до 60 календарни дни след представяне на фактура, месечните суми по 

банков път с превод. 

Чл. 10. (1) Всяко плащане по този Договор се извършва въз основа на следните документи: 

1. отчет за предоставените Услуги за [съответния [период/етап] / съответната [дейност/задача], 

представен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

2. приемо-предавателен протокол за приемане на Услугите за [съответния [период/етап] / съответната 

[дейност/задача], подписан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ [след получаване на отчета по т. 

1], при съответно спазване на разпоредбите на Раздел VI (Предаване и приемане на изпълнението) от 

Договора; и 

3. фактура за дължимата [сума/част от Цената] за [съответния [период/етап] / съответната 

[дейност/задача], издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представена на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща в отделна фактура предварително утвърдени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

вложените резервни части при техническото обслужване на медицинската техника и апаратура извън 

посочените суми в т.8.1.1 и 8.1.2. Заплащането на вложените резерви части се извършва отложено в  

срок от 60 /шестдесет/ дни, считано от представяне на фактурата и приемно-предавателен протокол  за 

вложена част.  

5. При нужда от извършване на конкретен ремонт с влагане на резервна част ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е 

длъжен да предостави подробна оферта с точно описание и параметри на необходимите резервни 

части и да я предложи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Необходимите ремонтни дейности се извършват след 

одобрение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на предложената оферта. Резервните части се доставят от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, след одобрение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. От своя страна, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва 

правото да закупи необходимата резервна част от друго място, ако условията са по ‐ изгодни от 

предложените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

Чл. 11. (1) Всички плащания по този Договор се извършват в лева чрез банков превод по следната 

банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:  

Банка: […………………………….] 

BIC: […………………………….] 

IBAN: […………………………….]. 

(2) Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено Възложителя за всички последващи промени по ал. 

1 в срок от 7(седем) дни, считано от момента на промяната. В случай, че Изпълнителят не уведоми 

Възложителя в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени. 

Чл.12. (1) Когато за частта от Услугите, която се изпълнява от подизпълнител/ ако е приложимо/, 

изпълнението може да бъде предадено отделно от изпълнението на останалите Услуги, 

подизпълнителят представя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отчет за изпълнението на съответната част от 

Услугите [за [съответния [период/етап] / съответната [дейност/задача], заедно с искане за плащане на 

тази част пряко на подизпълнителя. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ отчета и искането за плащане 

на подизпълнителя в срок до 15 (петнадесет) дни от получаването му, заедно със становище, от което 

да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими. 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема изпълнението на частта от Услугите, при съответно спазване на 

разпоредбите на Раздел VI (Предаване и приемане на изпълнението) от Договора, и заплаща 

възнаграждение за тази част на подизпълнителя в срок до 60 (шестдесет) дни от подписването на 
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приемо-предавателен протокол. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже да извърши плащането, 

когато искането за плащане е оспорено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, до момента на отстраняване на причината 

за отказа. 

 

ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл. 13. При подписването на този Договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

гаранция за изпълнение в размер на 3%  (три на сто) от Стойността на Договора без ДДС, а именно 

29,99 (двадесет и девет 0,99) лева, която служи за обезпечаване на изпълнението на задълженията на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по Договора.  

Чл. 14. (1) В случай на изменение на Договора, извършено в съответствие с този Договор и 

приложимото право, включително когато изменението е свързано с [индексиране на Цената, ], 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предприеме необходимите действия за привеждане на Гаранцията за 

изпълнение в съответствие с изменените условия на Договора, в срок до 7 (седем) дни от подписването 

на допълнително споразумение за изменението. 

(2) Действията за привеждане на Гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените условия на 

Договора могат да включват, по избор на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

1. внасяне на допълнителна парична сума по банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при спазване на 

изискванията на чл. 15 от Договора; и/или; 

2. предоставяне на документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова банкова 

гаранция, при спазване на изискванията на чл. 16 от Договора; и/или 

3.  предоставяне на документ за изменение на първоначалната застраховка или нова застраховка, при 

спазване на изискванията на чл. 17 от Договора. 

Чл. 15. Когато като Гаранция за изпълнение се представя парична сума, сумата се внася по следната 

банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:  

ТБ: Интернешънъл Асет Банк АД 

Сметка: BG71IABG74741001032600 

BIC код на банката :  IABGBGSF 

Чл. 16. (1) Когато като гаранция за изпълнение се представя банкова гаранция, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на банкова гаранция, издадена в полза на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да отговаря на следните изисквания: 

1. да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция, която да съдържа задължение на банката - 

гарант да извърши плащане при първо писмено искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, деклариращ, че е налице 

неизпълнение на задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или друго основание за задържане на Гаранцията за 

изпълнение по този Договор; 

2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 30 (тридесет) дни след 

прекратяването на Договора, като при необходимост срокът на валидност на банковата гаранция се 

удължава или се издава нова. 

(2) Банковите разходи по откриването и поддържането на Гаранцията за изпълнение във формата на 

банкова гаранция, както и по усвояването на средства от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието 

на основание за това,са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл. 17. (1) Когато като Гаранция за изпълнение се представя застраховка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава 

на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на застрахователна полица, издадена в полза на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е посочен като трето ползващо се лице (бенефициер), 

която трябва да отговаря на следните изисквания: 

1. да обезпечава изпълнението на този Договор чрез покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 30 (тридесет) дни след 

прекратяването на Договора.  

(2) Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на 

застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахователно обезщетение в 

полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

Чл. 18. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава Гаранцията за изпълнение в срок до 30 (тридесет) дни 

след прекратяването/приключването на Договора в пълен размер, ако липсват основания за 

задържането от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на каквато и да е сума по нея. 

(2) Освобождаването на Гаранцията за изпълнение се извършва, както следва: 

1. когато е във формата на парична сума – чрез превеждане на сумата по банковата сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочена в чл. 11 от Договора;  

2. когато е във формата на банкова гаранция – чрез връщане на нейния оригинал на представител на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице; 
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3. когато е във формата на застраховка – чрез връщане на оригинала на застрахователната 

полица/застрахователния сертификат на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него 

лице /илиизпращане на писмено уведомление до застрахователя. 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава съответна част от Гаранцията за изпълнение след приключване и 

приемане по реда на чл. [30 и 31] от Договора на всеки отделен [период/етап]. В такъв случай, 

освобождаването се извършва за сума, пропорционална на частта от Стойността на Договора 

[период/етап].  

(4) Гаранцията или съответната част от нея не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса на 

изпълнение на Договора е възникнал спор между Страните относно неизпълнение на задълженията на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ той може да пристъпи към усвояване на гаранциите]. 

Чл. 19. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи съответна част и да се удовлетвори от Гаранцията за 

изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някое от неговите задължения по Договора, както и 

в случаите на лошо, частично и забавено изпълнение на което и да е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 

като усвои такава част от Гаранцията за изпълнение, която съответства на уговорената в Договора 

неустойка за съответния случай на неизпълнение.  

Чл. 20. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи Гаранцията за изпълнение в пълен размер, в 

следните случаи: 

1. ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не започне работа по изпълнение на Договора /изпълнение наконкретна 

заявка/в срок до 10 (десет) дни след Датата на подаване на заявката ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да  

развали Договора на това основание и да задържи пълният размер на гаранцията; 

2. при неизпълнение, представляващо неявяване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ повече от три пъти в посочените 

срокове в  техническото предложение  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали договора и да задържи 

пълният размер на гаранцията.;  

3. при прекратяване на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при обявяването му в несъстоятелност 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати договора и да задържи пълният размер на гаранцията. 

Чл. 21. В всеки случай на задържане на Гаранцията за изпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за задържането и неговото основание. Задържането на Гаранцията за изпълнение 

изцяло или частично не изчерпва правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да търси обезщетение в по-голям 

размер. 

Чл. 22. Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се е удовлетворил от Гаранцията за изпълнение и Договорът 

продължава да е в сила, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок до [[…] (словом)] дни да допълни 

Гаранцията за изпълнение, като внесе усвоената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума по сметката на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или предостави документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или 

нова банкова гаранция, съответно застраховка, така че във всеки момент от действието на Договора 

размерът на Гаранцията за изпълнение да бъде в съответствие с чл.13 от Договора. 

 

Общи условия относно Гаранцията за изпълнение и Гаранцията за авансово предоставени 

средства  

Чл. 24. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва за времето, през което средствата по Гаранцията за 

изпълнение са престояли при него законосъобразно. 

 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

Чл. 25. Изброяването на конкретни права и задължения на Страните в този раздел от Договора е 

неизчерпателно и не засяга действието на други клаузи от Договора или от приложимото право, 

предвиждащи права и/или задължения на която и да е от Страните. 

 

Общи права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Чл. 26. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:  

1. да получи възнаграждение в размера, сроковете и при условията по чл. [8 – 12] от договора; 

2. да иска и да получава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на 

задълженията по този Договор, както и всички необходими документи, информация и данни, пряко 

свързани или необходими за изпълнение на Договора; 

3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право, в 30‐дневен срок да отправи писмено предизвестие за развалянена 

договора, при неизпълнение на някое от задълженията от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Чл.27. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

1. да предостави/предоставя Услугите и да изпълнява задълженията си по този Договор в 

уговорените срокове и качествено, в съответствие с Договора и Приложенията; 
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2.  да информира своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички пречки, възникващи в хода на 

изпълнението на работа, да предложи начин за отстраняването им, като може да поиска от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ указания и/или съдействие за отстраняването им;  

3. да изпълнява всички законосъобразни указания и изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

4. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в чл. 46 от 

Договора;   

5. да не възлага работата или части от нея на подизпълнители, извън посочените в офертата на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ [освен в случаите и при условията, предвидени в ЗОП]] / [да възложи съответна 

част от Услугите на подизпълнителите, посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, и да контролира 

изпълнението на техните задължения (ако е приложимо)]; 
6. Изпълнителят се задължава да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата 

му подизпълнители в срок от 7 дни от сключване на настоящия Договор. В срок до 5(пет) дни от 

сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в 

офертата подизпълнител изпълнителят изпраща копие на договора или на допълнителното 

споразумение на възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 

ЗОП 

7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпрати сервизен специалист за отстраняване на появилите се 

повреди в медицинската техника и апаратура в срок от посочените в Техническото придложение 

часове след уведомяване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

8.  При подписване на настоящият договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави съответен 

документ, че служителят/ите, които са ангажирани пряко да извършват сервизната услуга притежават 

съответната професионална квалификация за извършване на услугата и са преминали обучения или 

квалификация за извършване на ремонт на медицинска апаратура по съответната обособена позиция. 

9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши ремонтната дейност на място в МБАЛ “Д‐р Стамен 

Илиев” АД гр.Монтана , в срока, съгласно техническото предложение, който започва да тече от деня, 

следващ приемането на заявката. Само в изключителни случаи, когато се налага апаратът да бъде 

пренесен в сервизната база на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, срокът се определя от сложността на необходимия 

ремонт. При доставка на резервни части срокът на ремонта се удължава със срока на доставката им. 

10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да вземе необходимите мерки за своевременно отстраняване на 

допуснати грешки и пропуски по отношение качеството на извършваните дейности, за 

коитоВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е отправил устна или писмена забележка. 

11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да издаде фактура –оригинал за извършената работа до края на 

календарния месец. 

12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури сервизна документация на обслужваната техникаи 

апаратура, ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯT не разполага с такава. 

13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава извършените ремонти и профилактики /един път годишно/на 

апаратите да се впишат от сервизния специалист в приложението на Паспорта на съответния апарат 

и/или да издаде сервизен протокол за направените профилактики. 

14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури необходимите резервни части, след констатиранена 

нуждата от такива и да представи ценова оферта, която се утвърждава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури консумативни резервни части /като 

крушки,акумулаторни блокове и други/ и подмяната им. 

16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури гаранционен срок от посочените в Техническото 

предложение месеца, след извършената ремонтна дейност, който важи само за ремонтирания възел и 

детайл, но не по‐малко от 3 месеца. 

17. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава незабавно да достави и монтира нов възел или детайл засвоя 

сметка, при възникване на дефект на такъв в рамките на гаранционния срок. 

18. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да дава указания за правилно използване на медицинската 

техника. 

19. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури специални измервателни инструменти и контролни 

съоръжения, необходими за проверка правилното функциониране на апарата. 

20. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не прехвърля правата и задълженията си, произтичащиот този 

договор, на трети лица. 

21. Извършването на всички дейности по сервизното обслужване се осъществява с транспорт на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ /включен в абонаментната цена  и/или часовата ставка/. 

22. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва ремонта на място в МБАЛ “Д‐р Стамен Илиев” АД 

гр.Монтана и само в изключителни случаи апаратът се пренася в сервизната база на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 

като за това се съставя протокол. В случаи, че се наложи отстраняване на повреда извън лечебното 

заведение, разходите за транспорт са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
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23. Гаранционният срок след извършен ремонт е описан в Техническото предложение за съответната 

обособена позиция и важи само за ремонтирания възел и детайл. Гаранционният срок на вложените 

резервни части не може да бъде по‐кратък от гаранционния срок даден от техния производител. 

 

Общи права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Чл. 28. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

1. да изисква и да получава Услугите в уговорените срокове, количество и качество; 

2. да контролира изпълнението на поетите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ задължения, в т.ч. да иска и да 

получава информация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ през целия Срок на Договора, или да извършва проверки, 

при необходимост и на мястото на изпълнение на Договора, но без с това да пречи на изпълнението; 

3. да изисква, при необходимост и по своя преценка, обосновка от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на 

изготвените от него [отчети/доклади/ разработки/материали] или съответна част от тях; 

4. да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ преработване или доработване на [всеки/всяка] от 

[отчетите/докладите/разработките/материалите], в съответствие с уговореното в чл. [32] от Договора; 

5. да не приеме някои от [отчетите/докладите/разработките/материалите], в съответствие с 

уговореното в чл. 31 от Договора; 

6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право, в 30‐дневен срок да отправи писмено предизвестие, заразваляне на 

договора при неизпълнение на някое от задълженията от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали настоящия договор едностранно и без предизвестие, при 

неявяване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ повече от три пъти в горепосочения срок на подадена заявка. 

8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали настоящия договор едностранно и без предизвестие, при 

забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, за отстраняване на повреда повече от 10 дни. 

9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали настоящия договор едностранно и без предизвестие, ако се 

установи повреда в апаратурата, настъпила в резултат от некачествено изпълнение на работата на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да възложи ремонта на трето лице, изцяло за сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, когато последният не е в състояние да изпълни точно задълженията си по 

осъществяване на ремонтна дейност, в посочените срокове, произтичащи от настоящия договор. 

11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право, ако по време на действие на договора, за конкретна медицинска 

апаратура отпадне необходимостта  от използването и в  работа на лечебното заведение, и/или бъде 

бракувана,  отношенията между страните да  бъдат уредени с анекс, който ще бъде неразделна част от 

настоящия договор, съобразно правилата на чл. 116 от ЗОП. 

12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да упълномощи свой служител, който да присъства при извършване 

на ремонт/профилактика на медицинската апаратура. 

Чл.29. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 

1. да приеме [изпълнението на Услугите за всеки отделен период/етап / всеки от 

отчетите/докладите/разработките/материалите / всяка дейност/етап/задача], когато отговаря на 

договореното, по реда и при условията на този Договор; 

2. да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Цената в размера, по реда и при условията, предвидени в този 

Договор; 

3. да предостави и осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до информацията, необходима за 

извършването на Услугите, предмет на Договора, при спазване на относимите изисквания или 

ограничения съгласно приложимото право; 

4. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в чл. [46] от 

Договора; 

5. да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на този Договор, включително 

и за отстраняване на възникнали пречки пред изпълнението на Договора, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

поиска това; 

6. да освободи представената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Гаранция за изпълнение, съгласно клаузите на чл. 

[18/23] от Договора; 

7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯT се задължава незабавно да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при констатиране на 

повреда в медицинската техника и апаратура, налагаща извършването на ремонт, да нареди незабавно 

преустановяване на работата с нея, както и да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в най‐кратък срок по 

телефон…………..........., факс……….............., или по е‐mail…………......................................................... 

8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯT се задължава да допуска до апаратурата само квалифициран персонал,който е 

обучен да работи с нея. При подписване на настоящият договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да изиска 

от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да  предостави съответен документ, че служителят/ите, които са ангажирани 

пряко да извършват сервизната услуга притежават съответната професионална квалификация за 
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извършване на услугата и са преминали обучения или квалификация за извършване на ремонт на 

медицинска апаратура по съответната обособена позиция или на  сходна със апаратите от съответната 

обособена позиция. 

9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯT се задължава да спазва инструкциите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за правилна 

експлоатация на медицинската техника и апаратура. 

10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯT се задължава да осигури нормални условия за работа на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като 

почистена медицинска техника, добро осветление, нормално ел. захранване, както и другиспецифични 

изисквания. 

 

ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО  

Чл. 30. Предаването на  изпълнението на Услугите за всяка отделена заявка се документира с 

протокол за приемане и предаване, който се подписва от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  в два оригинални екземпляра – по един за всяка от Страните („Приемо-

предавателен протокол“)].  

Чл. 31. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

1. да приеме изпълнението, когато отговаря на договореното; 

2. да поиска преработване и/или допълване на [отчетите/докладите/] в определен от него срок, като в 

такъв случай преработването и/или допълването се извършва в указан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок и е 

изцяло за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ / [когато бъдат установени несъответствия на изпълненото с 

уговореното или бъдат констатирани недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да откаже приемане на 

изпълнението до отстраняване на недостатъците, като даде подходящ срок за отстраняването им за 

сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ]; 

3. да откаже да приеме изпълнението [при съществени отклонения от договореното] / [в случай, че 

констатираните недостатъци са от такова естество, че [не могат да бъдат отстранени в рамките на 

[срока за изпълнение по Договора]/[резултатът от изпълнението става безполезен за 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ]]. 

 

САНКЦИИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл. 32. При просрочване изпълнението на задълженията по този Договор, неизправната Страна дължи 

на изправната неустойка в размер на 0,05% /нула цяло, нула пет на сто/ от Цената за съответната 

[дейност/задача] за всеки ден забава, но не повече от 1% (едно на сто) от Стойността на  съответната 

задача. 

Чл. 33.(1)При констатирано лошо или друго неточно или частично изпълнение на отделна 

[дейност/задача] или при отклонение от изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в [Техническата 

спецификация], ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни изцяло и 

качествено [съответната [дейност/задача], без да дължи допълнително възнаграждение за това. В 

случай, че и повторното изпълнение на услугата е некачествено, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да 

задържи гаранцията за изпълнение и да прекрати договора.  

(2). При повреда в апаратурата, настъпила в резултат от некачествено изпълнение на работата на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, последният дължи неустойка в размер на 50% /петдесет на сто/ от стойността на 

причинената вреда. 

Чл. 34. При разваляне на Договора поради виновно неизпълнение на някоя от Страните, виновната 

Страна дължи неустойка в размер на 0,5% (нула цяло и пет на сто) от Стойността на Договора. 

Чл. 35. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да удържи всяка дължима по този Договор неустойка чрез 

задържане на сума от Гаранцията за изпълнение, като уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за това.   

Чл. 36. Плащането на неустойките, уговорени в този Договор, не ограничава правото на изправната 

Страна да търси реално изпълнение и/или обезщетение за понесени вреди и пропуснати ползи в по-

голям размер, съгласно приложимото право. 

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 37. (1) Този Договор се прекратява: 

1. с изтичане на Срока на Договора / срока по чл.4 от Договора; 

2. с изпълнението на всички задължения на Страните по него;  

3. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство 

засегнатата страна е длъжна да уведоми другата страна в срок до 7 (седем)  дни от настъпване на 

невъзможността и да представи доказателства;  

4. при прекратяване на юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство, по смисъла на 

законодателството на държавата, в която съответното лице е установено; 

5. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСЛ. 

(2) Договорът може да бъде прекратен 
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1. по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма; 

2. когато за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация – по 

искане на всяка от Страните. 

3. С едностранно едномесечно писмено предизвестие до отстрещната страна. 

Чл. 38.(1) Всяка от Страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на съществено 

задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците съгласно чл. 87 и сл. от 

Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено предупреждение от изправната 

Страна до неизправната и определяне на подходящ срок за изпълнение. Разваляне на Договора не се 

допуска, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на 

изправната Страна. 

(2) За целите на този Договор, Страните ще считат за виновно неизпълнение на съществено 

задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всеки от следните случаи:  

1. При неявяване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ повече от три пъти в горепосочения срок на подадена заявка; 

2. При забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, за отстраняване на повреда повече от 10 дни; 

3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал съществено отклонение от [Условията за изпълнение на поръчката / 

Техническата спецификация и Техническото предложение]. 

4. При отказ /писмен или мълчалив/ за изпълнение на договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали Договора само с писмено уведомление до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и 

без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ то е станало 

безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни непременно в уговореното време. 

Чл. 39. Договорът може да бъде прекратен при спиране от експлоатация на апаратура посочена в 

Ценовото предложение на участника. 

Чл. 40. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл. 118, ал.1 от ЗОП, без да дължи 

обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на Договора вреди, освен ако 

прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП.В последния случай, размерът на 

обезщетението се определя в протокол или споразумение, подписано от Страните, а при непостигане 

на съгласие – по реда на клаузата за разрешаване на спорове по този Договор. 

Чл. 41. Във всички случаи на прекратяване на Договора, освен при прекратяване на юридическо лице 

– Страна по Договора без правоприемство: 

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставят констативен протокол за извършената към 

момента на прекратяване работа и размера на евентуално дължимите плащания; и 

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

а) да преустанови предоставянето на Услугите, с изключение на такива дейности, каквито може да 

бъдат необходими и поискани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;  

б) да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички отчети, изготвени от него в изпълнение на Договора до 

датата на прекратяването; и 

в) да върне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи и материали, които са собственост на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са били предоставени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с предмета на Договора. 

Чл. 42. При предсрочно прекратяване на Договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ реално изпълнените и приети по установения ред Услуги.  

 

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

Дефинирани понятия и тълкуване  

Чл. 43. (1) Освен ако са дефинирани изрично по друг начин в този Договор, използваните в него 

понятия имат значението, дадено им в ЗОП, съответно в легалните дефиниции в Допълнителните 

разпоредби на ЗОП или, ако няма такива за някои понятия – според значението, което им се придава в 

основните разпоредби на ЗОП. 

(2) При противоречие между различни разпоредби или условия, съдържащи се в Договора и 

Приложенията, се прилагат следните правила: 

1. специалните разпоредби имат предимство пред общите разпоредби; 

2. разпоредбите на Приложенията имат предимство пред разпоредбите на Договора 

Спазване на приложими норми  

Чл. 44. При изпълнението на Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ [и неговите подизпълнители] е длъжен [са 

длъжни] да спазва[т] всички приложими нормативни актове, разпоредби, стандарти и други 

изисквания, свързани с предмета на Договора, и в частност,   всички приложими правила и 

изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими 

колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово 

право, съгласно Приложение № 10 към чл. 115 от ЗОП. 

Конфиденциалност  
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Чл. 45. (1) Всяка от Страните по този Договор се задължава да пази в поверителност и да не разкрива 

или разпространява информация за другата Страна, станала ѝ известна при или по повод 

изпълнението на Договора („Конфиденциална информация“). Конфиденциална информация 

включва, без да се ограничава до: обстоятелства, свързани с търговската дейност, техническите 

процеси, проекти или финанси на Страните, както и ноу-хау, изобретения, полезни модели или други 

права от подобен характер, свързани с изпълнението на Договора. [Не се смята за конфиденциална 

информацията, касаеща наименованието на изпълнения проект, стойността и предмета на този 

Договор, с оглед бъдещо позоваване на придобит професионален опит от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.] 

 (2) С изключение на случаите, посочени в ал.3 на този член, Конфиденциална информация може да 

бъде разкривана само след предварително писмено одобрение от другата Страна, като това съгласие 

не може да бъде отказано безпричинно. 

(3) Не се счита за нарушение на задълженията за неразкриване на Конфиденциална информация, 

когато: 

1. информацията е станала или става публично достъпна, без нарушаване на този Договор от която и 

да е от Страните; 

2. информацията се изисква по силата на закон, приложим спрямо която и да е от Страните; или 

3. предоставянето на информацията се изисква от регулаторен или друг компетентен орган и 

съответната Страна е длъжна да изпълни такова изискване; 

В случаите по точки 2 или 3 Страната, която следва да предостави информацията, уведомява 

незабавно другата Страна по Договора. 

(4) Задълженията по тази клауза се отнасят до [ИЗПЪЛНИТЕЛЯ/съответната Страна], всички 

[негови/нейни] поделения, контролирани от [него/нея] фирми и организации, всички [негови/нейни] 

служители и наети от [него/нея] физически или юридически лица, като 

[ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ/съответната Страна] отговаря за изпълнението на тези задължения от страна на 

такива лица.  

Задълженията, свързани с неразкриване на Конфиденциалната информация остават в сила и след 

прекратяване на Договора на каквото и да е основание.  

Публични изявления 

Чл. 46. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да дава публични изявления и съобщения, да разкрива или 

разгласява каквато и да е информация, която е получил във връзка с извършване на Услугите, предмет 

на този Договор, независимо дали е въз основа на данни и материали на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на 

резултати от работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без предварителното писмено съгласие на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, което съгласие няма да бъде безпричинно отказано или забавено. 

Авторски права 

Чл. 47. (1) Страните се съгласяват, на основание чл. 42, ал. 1 от Закона за авторското право и сродните 

му права, че авторските права върху всички документи и материали, и всякакви други елементи или 

компоненти, създадени в резултат на или във връзка с изпълнението на Договора, принадлежат изцяло 

на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в същия обем, в който биха принадлежали на автора. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

декларира и гарантира, че трети лица не притежават права върху изготвените документи и други 

резултати от изпълнението на Договора, които могат да бъдат обект на авторско право.  

(2) В случай че бъде установено с влязло в сила съдебно решение или в случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

и/или ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ установят, че с изготвянето, въвеждането и използването на документи или 

други материали, съставени при изпълнението на този Договор, е нарушено авторско право на трето 

лице, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да направи възможно за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ използването им: 

1. чрез промяна на съответния документ или материал; или 

2. чрез замяната на елемент от него със защитени авторски права с друг елемент със същата функция, 

който не нарушава авторските права на трети лица; или 

3. като получи за своя сметка разрешение за ползване на продукта от третото лице, чиито права са 

нарушени. 

(3)ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претенциите за нарушени авторски права от 

страна на трети лица в срок до […] (словом)] дни от узнаването им. В случай, че трети лица предявят 

основателни претенции, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълната отговорност и понася всички щети, 

произтичащи от това. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ привлича ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в евентуален спор за нарушено 

авторско право във връзка с изпълнението по Договора. 

(4)ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ обезщетение за претърпените вреди и 

пропуснатите ползи вследствие на окончателно признато нарушение на авторски права на трети лица. 

Прехвърляне на права и задължения 
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Чл. 48. Никоя от Страните няма право да прехвърля никое от правата и задълженията, произтичащи от 

този Договор, без съгласието на другата Страна.Паричните вземания по Договора [и по договорите за 

подизпълнение] могат да бъдат прехвърляни или залагани съгласно приложимото право. 

Изменения 

Чл. 49. Този Договор може да бъде изменян само с допълнителни споразумения, изготвени в писмена 

форма и подписани от двете Страни, в съответствие с изискванията и ограниченията на ЗОП. 

Непреодолима сила 

Чл. 50. (1) Никоя от Страните по този Договор не отговаря за неизпълнение, причинено от 

непреодолима сила. За целите на този Договор, „непреодолима сила“ има значението на това понятие 

по смисъла на чл.306, ал.2 от Търговския закон. 

(2) Не може да се позовава на непреодолима сила Страна, която е била в забава към момента на 

настъпване на обстоятелството, съставляващо непреодолима сила. 

(3) Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, е длъжна да 

предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените 

вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок до 3 работни дни от настъпването 

на непреодолимата сила, като посочи в какво се състои непреодолимата сила и възможните последици 

от нея за изпълнението на Договора. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това 

вреди. 

(4) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с тях насрещни 

задължения се спира.] 

Нищожност на отделни клаузи 

Чл. 51. В случай, че някоя от клаузите на този Договор е недействителна или неприложима, това не 

засяга останалите клаузи. Недействителната или неприложима клауза се заместват от повелителна 

правна норма, ако има такава.  

Уведомления 

Чл. 52. (1) Всички уведомления между Страните във връзка с този Договор се извършват в писмена 

форма и могат да се предават лично или чрез препоръчано писмо, по куриер, по факс, електронна 

поща. 

(2) За целите на този Договор данните и лицата за контакт на Страните са, както следва: 

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

Адрес за кореспонденция: гр. Монтана 3400 

МБАЛ „Д-р Ст.Илиев” - АД                                  

ул.„Сирма войвода" № 4  

ТБ: Интернешънъл Асет Банк АД 

Сметка: BG71IABG74741001032600 

BIC код на банката :  IABGBGSF 

http://mbalmontana.com     

E-mail: mbalmont@net-surf.net 

Лице за контакт: ……………………….. 

За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:  

Адрес за кореспонденция: …………………. 

Тел.: …………………………………………. 

Факс: ………………………………………… 

e-mail: ……………………………………….. 

Лице за контакт: …………………………………………. 

(3) За дата на уведомлението се счита: 

1. датата на предаването – при лично предаване на уведомлението; 

2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата; 

3.  датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка – при изпращане по куриер; 

3. датата на приемането – при изпращане по факс; 

4. датата на получаване – при изпращане по електронна поща.  

(4) Всяка кореспонденция между Страните ще се счита за валидна, ако е изпратена на посочените по-

горе адреси (в т.ч. електронни), чрез посочените по-горе средства за комуникация и на посочените 

лица за контакт. При промяна на посочените адреси, телефони и други данни за контакт, съответната 

Страна е длъжна да уведоми другата в писмен вид в срок до 7 (седем) дни от настъпване на промяната. 

При неизпълнение на това задължение всяко уведомление ще се счита за валидно връчено, ако е 

изпратено на посочените по-горе адреси, чрез описаните средства за комуникация и на посочените 

лица за контакт. 
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(5) При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието, правноорганизационната 

форма, седалището, адреса на управление, предмета на дейност, срока на съществуване, органите на 

управление и представителство на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият се задължава да уведоми 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяната в срок до7 (седем)] дни от вписването ѝ в съответния регистър. 

Език 

Чл. 54. (1) Този Договор се сключва на български език.  

(2) Приложимият език е задължителен за използване при съставяне на всякакви документи, свързани с 

изпълнението на Договора, в т.ч. уведомления, протоколи, отчети и др., както и при провеждането на 

работни срещи. Всички разходи за превод, ако бъдат необходими за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ [или негови 

представители или служители], са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

Приложимо право 

Чл. 55. Този Договор, в т.ч. Приложенията към него, както и всички произтичащи или свързани с него 

споразумения, и всички свързани с тях права и задължения, ще бъдат подчинени на и ще се тълкуват 

съгласно българското право. 

Разрешаване на спорове 

Чл. 56. Страните се уговорят да разрешават възникналите разногласия относно тълкуването, 

изпълнението и прекратяването на договора посредством споразумение. Ако по пътя на преговорите 

не може да се постигне съгласие, всички спорове ще се решават от компетентния съд, определен по 

правилата на българското законодателство, като на основание чл.117 от ГПК страните се 

споразумяват, че при възникнал имуществен спор между тях компетентен да разгледа спора като 

първа инстанция ще бъде Районен съд гр. Монтана или Окръжен съд гр. Монтана. 

Екземпляри 

Чл. 57. Този Договор се състои от 11 /единадесет/  страници и е изготвен и подписан в 2 /два броя/ 
еднообразни екземпляра – за Възложителя и за Изпълнителя. 

Приложения: 

Чл. 58. Към този Договор се прилагат и са неразделна част от него следните приложения: 

Приложение № 1 – Техническа спецификация; 

Приложение № 2 – Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

Приложение № 3 – Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

Приложение № 4 – Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на 

ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението; 

Приложение № 5 – Гаранция за изпълнение; 

Приложение № 6 – Документи удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от 

процедурата – съгласно чл.112, ал.1, т.2 от ЗОП. 

 

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:           ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

……………П………...                                                           /………П…………./ 

Изпълнителен директор на        

МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД 

……………П…….. 

Главен счетоводител 

МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД 
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Приложение №1 

 

 

Техническа спецификация 

 

 
 

 

Обособена позиция  №17 – Неонатологична апаратура 

 

1. Инкубатор за интензивна грижа за новородени и недоносени -  

Draeger Isolette – C 2000             – 6 бр. 

2. Монитор за основни жизнени функции с пулсоксиметър    – 1 бр. 
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ДОГОВОР № 12 ЗА  ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

АБОНАМЕНТНО СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА 

УНП 00468-2020-0002 

 

Днес, 15.06. 2020г. , в гр.Монтана, 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  

Софтуерна Компания ЕООД, ЕИК: 121131146 
с адрес: гр. София 1784, район Младост, Цариградско шосе, 7-ми км, тел.: 02 421 9133, факс 02 

4219132, valentin_andreev@novotika.com ,  

представлявано от Николай Йорданов Пълов,  
наричано   по-долу за краткост  „ИЗПЪЛНИТЕЛ” , 

 (ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните“, а всеки от тях поотделно 

„Страна“); 

на основание чл.112 от Закона за обществените поръчки и Решение № Р-11 / 26.05.2020г. на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществена поръчка с предмет: „Абонаментно 

сервизно обслужване на медицинска апаратура“ на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД гр. Монтана” 

 се сключи този договор („Договора/Договорът“) за следното: 

 

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извършва, срещу възнаграждение и 

при условията на този Договор, следните услуги: абонаментно сервизно обслужване на медицинска 
техника и апаратура и/или сервизно обслужване при заявка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ както следва: 

1.1. Абонаментно сервизно обслужване на медицинска техника и апаратура включващо 

текущи и/ или основни ремонти, ревизии, профилактични прегледи /не по‐малко от един път 
годишно/, описани в ценовото предложение, представляващо неразделна част от този договор, в 
съответствие с инструкциите за експлоатация на производителя; 

1.2. Сервизно обслужване при заявка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ включва извършване на 
ремонт/профилактика на медицинска техника и апаратура при заявка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по цена 
дадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,описани в ценовото предложение, представляващо неразделна част от този 

договор. Цената включва всички разходи по извършване на услугата в МБАЛ – Монтана труд, 

транспорт,командировъчни. 

наричани за краткост „Услугите“.  

Чл. 2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълнява Услугите в съответствие с Техническата 
спецификация, Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и Ценовото предложение на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, и чрез лицата, посочени в Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, 
съставляващи съответно Приложения № [1, 2, 3 и 4] към този Договор („Приложенията“) и 

представляващи неразделна част от него. 

Чл. [3]. В срок до 7(седем) дни от датата на сключване на Договора, но  най-късно преди започване на 
неговото изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за името, данните за контакт и 

представителите на подизпълнителите, посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всякакви промени в предоставената информация в хода на 
изпълнението на Договора в срок до 7(седем) дни от настъпване на съответното обстоятелство. 
 

СРОК  НА ДОГОВОРА. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл. 4. Настоящият договор е със срок от 12 месеца 
Чл. 5.Договорът влиза в сила от 15.06. 2020г.  и е валиден до 15.06. 2021г. 
Чл. 6. В случай, че към датата на изтичане на срока на договора е открита нова процедура завъзлагане 
на обществена поръчка със същия предмет, която не е приключила, договорът запазва действието си 

при същите условия до приключването й и сключването на нов договор 

Чл. 7. Мястото на изпълнение на Договора е МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД гр.Монтана, ул.”Сирма 
войвода” №4. 
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ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ.  

Чл. 8.(1)За добросъвестно и професионално изпълнение на предмета на договора по чл.1 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплаща цена съобразно класираната оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в 
размер посочен в ценовото предложение неразделна част от настоящия договор. Цената е определена 
при условията на извършване на услугата с включени всички разходи и ДДС и се заплаща на месечни 

абонаментни вноски.Стойността на целия договор се определя от годишната абонаментна цена. 
(2) В Цената по ал. 1 са включени всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на Услугите, 
[включително и разходите за персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на 
ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението [и за неговите подизпълнители], като 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащането на каквито и да е други разноски, направени от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(3) Цената, посочена в ал. 1, е фиксирана/крайна /Единичните цени за отделните дейности по апарати/, 

свързани с изпълнението на сервизирането на медицинската апаратура, посочени в Ценовото 

предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са фиксирани/крайни на изпълнение на Договора и не подлежи [не 
подлежат] на промяна [освен в случаите, изрично уговорени в този Договор и в съответствие с 
разпоредбите на ЗОП].   

Чл. 9. След изпълнение на задълженията по договора от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ му 

изплаща отсрочено, в срок до 60 календарни дни след представяне на фактура, месечните суми по 

банков път с превод. 

Чл. 10. (1) Всяко плащане по този Договор се извършва въз основа на следните документи: 

1. отчет за предоставените Услуги за [съответния [период/етап] / съответната [дейност/задача], 
представен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

2. приемо-предавателен протокол за приемане на Услугите за [съответния [период/етап] / съответната 
[дейност/задача], подписан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ [след получаване на отчета по т. 
1], при съответно спазване на разпоредбите на Раздел VI (Предаване и приемане на изпълнението) от 
Договора; и 

3. фактура за дължимата [сума/част от Цената] за [съответния [период/етап] / съответната 
[дейност/задача], издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представена на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща в отделна фактура предварително утвърдени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

вложените резервни части при техническото обслужване на медицинската техника и апаратура извън 

посочените суми в т.8.1.1 и 8.1.2. Заплащането на вложените резерви части се извършва отложено в  
срок от 60 /шестдесет/ дни, считано от представяне на фактурата и приемно-предавателен протокол  за 
вложена част.  
5. При нужда от извършване на конкретен ремонт с влагане на резервна част ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е 
длъжен да предостави подробна оферта с точно описание и параметри на необходимите резервни 

части и да я предложи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Необходимите ремонтни дейности се извършват след 

одобрение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на предложената оферта. Резервните части се доставят от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, след одобрение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. От своя страна, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва 
правото да закупи необходимата резервна част от друго място, ако условията са по ‐ изгодни от 
предложените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

Чл. 11. (1) Всички плащания по този Договор се извършват в лева чрез банков превод по следната 
банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:  

Банка: […………………………….] 

BIC: […………………………….] 

IBAN: […………………………….]. 

(2) Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено Възложителя за всички последващи промени по ал. 

1 в срок от 7(седем) дни, считано от момента на промяната. В случай, че Изпълнителят не уведоми 

Възложителя в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени. 

Чл.12. (1) Когато за частта от Услугите, която се изпълнява от подизпълнител/ ако е приложимо/, 

изпълнението може да бъде предадено отделно от изпълнението на останалите Услуги, 

подизпълнителят представя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отчет за изпълнението на съответната част от 
Услугите [за [съответния [период/етап] / съответната [дейност/задача], заедно с искане за плащане на 
тази част пряко на подизпълнителя. 
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ отчета и искането за плащане 
на подизпълнителя в срок до 15 (петнадесет) дни от получаването му, заедно със становище, от което 

да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими. 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема изпълнението на частта от Услугите, при съответно спазване на 
разпоредбите на Раздел VI (Предаване и приемане на изпълнението) от Договора, и заплаща 
възнаграждение за тази част на подизпълнителя в срок до 60 (шестдесет) дни от подписването на 
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приемо-предавателен протокол. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже да извърши плащането, 

когато искането за плащане е оспорено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, до момента на отстраняване на причината 
за отказа. 
 

ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл. 13. При подписването на този Договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

гаранция за изпълнение в размер на 3%  (три на сто) от Стойността на Договора без ДДС, а именно 

600,00 (шестстотин) лева, която служи за обезпечаване на изпълнението на задълженията на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по Договора.  
Чл. 14. (1) В случай на изменение на Договора, извършено в съответствие с този Договор и 

приложимото право, включително когато изменението е свързано с [индексиране на Цената, ], 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предприеме необходимите действия за привеждане на Гаранцията за 
изпълнение в съответствие с изменените условия на Договора, в срок до 7 (седем) дни от подписването 

на допълнително споразумение за изменението. 

(2) Действията за привеждане на Гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените условия на 
Договора могат да включват, по избор на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

1. внасяне на допълнителна парична сума по банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при спазване на 
изискванията на чл. 15 от Договора; и/или; 

2. предоставяне на документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова банкова 
гаранция, при спазване на изискванията на чл. 16 от Договора; и/или 

3.  предоставяне на документ за изменение на първоначалната застраховка или нова застраховка, при 

спазване на изискванията на чл. 17 от Договора. 
Чл. 15. Когато като Гаранция за изпълнение се представя парична сума, сумата се внася по следната 
банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:  

ТБ: Интернешънъл Асет Банк АД 

Сметка: BG71IABG74741001032600 

BIC код на банката :  IABGBGSF 

Чл. 16. (1) Когато като гаранция за изпълнение се представя банкова гаранция, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на банкова гаранция, издадена в полза на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да отговаря на следните изисквания: 
1. да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция, която да съдържа задължение на банката - 
гарант да извърши плащане при първо писмено искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, деклариращ, че е налице 
неизпълнение на задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или друго основание за задържане на Гаранцията за 
изпълнение по този Договор; 

2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 30 (тридесет) дни след 

прекратяването на Договора, като при необходимост срокът на валидност на банковата гаранция се 
удължава или се издава нова. 
(2) Банковите разходи по откриването и поддържането на Гаранцията за изпълнение във формата на 
банкова гаранция, както и по усвояването на средства от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието 

на основание за това,са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл. 17. (1) Когато като Гаранция за изпълнение се представя застраховка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава 
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на застрахователна полица, издадена в полза на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е посочен като трето ползващо се лице (бенефициер), 

която трябва да отговаря на следните изисквания: 
1. да обезпечава изпълнението на този Договор чрез покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 30 (тридесет) дни след 

прекратяването на Договора.  
(2) Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на 
застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахователно обезщетение в 
полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

Чл. 18. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава Гаранцията за изпълнение в срок до 30 (тридесет) дни 

след прекратяването/приключването на Договора в пълен размер, ако липсват основания за 
задържането от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на каквато и да е сума по нея. 
(2) Освобождаването на Гаранцията за изпълнение се извършва, както следва: 
1. когато е във формата на парична сума – чрез превеждане на сумата по банковата сметка на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочена в чл. 11 от Договора;  
2. когато е във формата на банкова гаранция – чрез връщане на нейния оригинал на представител на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице; 
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3. когато е във формата на застраховка – чрез връщане на оригинала на застрахователната 
полица/застрахователния сертификат на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него 

лице /илиизпращане на писмено уведомление до застрахователя. 
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава съответна част от Гаранцията за изпълнение след приключване и 

приемане по реда на чл. [30 и 31] от Договора на всеки отделен [период/етап]. В такъв случай, 

освобождаването се извършва за сума, пропорционална на частта от Стойността на Договора 
[период/етап].  

(4) Гаранцията или съответната част от нея не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса на 
изпълнение на Договора е възникнал спор между Страните относно неизпълнение на задълженията на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ той може да пристъпи към усвояване на гаранциите]. 
Чл. 19. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи съответна част и да се удовлетвори от Гаранцията за 
изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някое от неговите задължения по Договора, както и 

в случаите на лошо, частично и забавено изпълнение на което и да е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 

като усвои такава част от Гаранцията за изпълнение, която съответства на уговорената в Договора 
неустойка за съответния случай на неизпълнение.  
Чл. 20. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи Гаранцията за изпълнение в пълен размер, в 
следните случаи: 

1. ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не започне работа по изпълнение на Договора /изпълнение наконкретна 
заявка/в срок до 10 (десет) дни след Датата на подаване на заявката ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да  
развали Договора на това основание и да задържи пълният размер на гаранцията; 
2. при неизпълнение, представляващо неявяване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ повече от три пъти в посочените 
срокове в  техническото предложение  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали договора и да задържи 

пълният размер на гаранцията.;  
3. при прекратяване на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при обявяването му в несъстоятелност 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати договора и да задържи пълният размер на гаранцията. 
Чл. 21. В всеки случай на задържане на Гаранцията за изпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за задържането и неговото основание. Задържането на Гаранцията за изпълнение 
изцяло или частично не изчерпва правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да търси обезщетение в по-голям 

размер. 

Чл. 22. Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се е удовлетворил от Гаранцията за изпълнение и Договорът 
продължава да е в сила, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок до [[…] (словом)] дни да допълни 

Гаранцията за изпълнение, като внесе усвоената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума по сметката на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или предостави документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или 

нова банкова гаранция, съответно застраховка, така че във всеки момент от действието на Договора 
размерът на Гаранцията за изпълнение да бъде в съответствие с чл.13 от Договора. 
 

Общи условия относно Гаранцията за изпълнение и Гаранцията за авансово предоставени 

средства  

Чл. 24. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва за времето, през което средствата по Гаранцията за 
изпълнение са престояли при него законосъобразно. 

 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

Чл. 25. Изброяването на конкретни права и задължения на Страните в този раздел от Договора е 
неизчерпателно и не засяга действието на други клаузи от Договора или от приложимото право, 

предвиждащи права и/или задължения на която и да е от Страните. 
 

Общи права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Чл. 26. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:  

1. да получи възнаграждение в размера, сроковете и при условията по чл. [8 – 12] от договора; 
2. да иска и да получава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на 
задълженията по този Договор, както и всички необходими документи, информация и данни, пряко 

свързани или необходими за изпълнение на Договора; 
3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право, в 30‐дневен срок да отправи писмено предизвестие за развалянена 
договора, при неизпълнение на някое от задълженията от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Чл.27. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

1. да предостави/предоставя Услугите и да изпълнява задълженията си по този Договор в 
уговорените срокове и качествено, в съответствие с Договора и Приложенията; 



  5 

2.  да информира своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички пречки, възникващи в хода на 
изпълнението на работа, да предложи начин за отстраняването им, като може да поиска от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ указания и/или съдействие за отстраняването им;  

3. да изпълнява всички законосъобразни указания и изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

4. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в чл. 46 от 
Договора;   
5. да не възлага работата или части от нея на подизпълнители, извън посочените в офертата на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ [освен в случаите и при условията, предвидени в ЗОП]] / [да възложи съответна 
част от Услугите на подизпълнителите, посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, и да контролира 
изпълнението на техните задължения (ако е приложимо)]; 
6. Изпълнителят се задължава да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата 
му подизпълнители в срок от 7 дни от сключване на настоящия Договор. В срок до 5(пет) дни от 
сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в 
офертата подизпълнител изпълнителят изпраща копие на договора или на допълнителното 

споразумение на възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 

ЗОП 

7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпрати сервизен специалист за отстраняване на появилите се 
повреди в медицинската техника и апаратура в срок от посочените в Техническото придложение 
часове след уведомяване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

8.  При подписване на настоящият договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави съответен 

документ, че служителят/ите, които са ангажирани пряко да извършват сервизната услуга притежават 
съответната професионална квалификация за извършване на услугата и са преминали обучения или 

квалификация за извършване на ремонт на медицинска апаратура по съответната обособена позиция. 
9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши ремонтната дейност на място в МБАЛ “Д‐р Стамен 

Илиев” АД гр.Монтана , в срока, съгласно техническото предложение, който започва да тече от деня, 
следващ приемането на заявката. Само в изключителни случаи, когато се налага апаратът да бъде 
пренесен в сервизната база на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, срокът се определя от сложността на необходимия 
ремонт. При доставка на резервни части срокът на ремонта се удължава със срока на доставката им. 

10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да вземе необходимите мерки за своевременно отстраняване на 
допуснати грешки и пропуски по отношение качеството на извършваните дейности, за 
коитоВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е отправил устна или писмена забележка. 
11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да издаде фактура –оригинал за извършената работа до края на 
календарния месец. 

12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури сервизна документация на обслужваната техникаи 

апаратура, ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯT не разполага с такава. 
13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава извършените ремонти и профилактики /един път годишно/на 
апаратите да се впишат от сервизния специалист в приложението на Паспорта на съответния апарат 
и/или да издаде сервизен протокол за направените профилактики. 

14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури необходимите резервни части, след констатиранена 
нуждата от такива и да представи ценова оферта, която се утвърждава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури консумативни резервни части /като 

крушки,акумулаторни блокове и други/ и подмяната им. 

16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури гаранционен срок от посочените в Техническото 

предложение месеца, след извършената ремонтна дейност, който важи само за ремонтирания възел и 

детайл, но не по‐малко от 3 месеца. 
17. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава незабавно да достави и монтира нов възел или детайл засвоя 
сметка, при възникване на дефект на такъв в рамките на гаранционния срок. 

18. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да дава указания за правилно използване на медицинската 
техника. 
19. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури специални измервателни инструменти и контролни 

съоръжения, необходими за проверка правилното функциониране на апарата. 
20. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не прехвърля правата и задълженията си, произтичащиот този 

договор, на трети лица. 
21. Извършването на всички дейности по сервизното обслужване се осъществява с транспорт на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ /включен в абонаментната цена  и/или часовата ставка/. 
22. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва ремонта на място в МБАЛ “Д‐р Стамен Илиев” АД 

гр.Монтана и само в изключителни случаи апаратът се пренася в сервизната база на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 

като за това се съставя протокол. В случаи, че се наложи отстраняване на повреда извън лечебното 

заведение, разходите за транспорт са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
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23. Гаранционният срок след извършен ремонт е описан в Техническото предложение за съответната 
обособена позиция и важи само за ремонтирания възел и детайл. Гаранционният срок на вложените 
резервни части не може да бъде по‐кратък от гаранционния срок даден от техния производител. 

 

Общи права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Чл. 28. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

1. да изисква и да получава Услугите в уговорените срокове, количество и качество; 

2. да контролира изпълнението на поетите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ задължения, в т.ч. да иска и да 
получава информация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ през целия Срок на Договора, или да извършва проверки, 

при необходимост и на мястото на изпълнение на Договора, но без с това да пречи на изпълнението; 

3. да изисква, при необходимост и по своя преценка, обосновка от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на 
изготвените от него [отчети/доклади/ разработки/материали] или съответна част от тях; 

4. да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ преработване или доработване на [всеки/всяка] от 
[отчетите/докладите/разработките/материалите], в съответствие с уговореното в чл. [32] от Договора; 
5. да не приеме някои от [отчетите/докладите/разработките/материалите], в съответствие с 
уговореното в чл. 31 от Договора; 
6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право, в 30‐дневен срок да отправи писмено предизвестие, заразваляне на 
договора при неизпълнение на някое от задълженията от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали настоящия договор едностранно и без предизвестие, при 

неявяване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ повече от три пъти в горепосочения срок на подадена заявка. 
8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали настоящия договор едностранно и без предизвестие, при 

забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, за отстраняване на повреда повече от 10 дни. 

9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали настоящия договор едностранно и без предизвестие, ако се 
установи повреда в апаратурата, настъпила в резултат от некачествено изпълнение на работата на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да възложи ремонта на трето лице, изцяло за сметка на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, когато последният не е в състояние да изпълни точно задълженията си по 

осъществяване на ремонтна дейност, в посочените срокове, произтичащи от настоящия договор. 

11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право, ако по време на действие на договора, за конкретна медицинска 
апаратура отпадне необходимостта  от използването и в  работа на лечебното заведение, и/или бъде 
бракувана,  отношенията между страните да  бъдат уредени с анекс, който ще бъде неразделна част от 
настоящия договор, съобразно правилата на чл. 116 от ЗОП. 

12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да упълномощи свой служител, който да присъства при извършване 
на ремонт/профилактика на медицинската апаратура. 
Чл.29. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 

1. да приеме [изпълнението на Услугите за всеки отделен период/етап / всеки от 
отчетите/докладите/разработките/материалите / всяка дейност/етап/задача], когато отговаря на 
договореното, по реда и при условията на този Договор; 

2. да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Цената в размера, по реда и при условията, предвидени в този 

Договор; 

3. да предостави и осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до информацията, необходима за 
извършването на Услугите, предмет на Договора, при спазване на относимите изисквания или 

ограничения съгласно приложимото право; 

4. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в чл. [46] от 
Договора; 
5. да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на този Договор, включително 

и за отстраняване на възникнали пречки пред изпълнението на Договора, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

поиска това; 
6. да освободи представената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Гаранция за изпълнение, съгласно клаузите на чл. 

[18/23] от Договора; 
7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯT се задължава незабавно да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при констатиране на 
повреда в медицинската техника и апаратура, налагаща извършването на ремонт, да нареди незабавно 

преустановяване на работата с нея, както и да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в най‐кратък срок по 

телефон…………..........., факс……….............., или по е‐mail…………......................................................... 

8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯT се задължава да допуска до апаратурата само квалифициран персонал,който е 
обучен да работи с нея. При подписване на настоящият договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да изиска 
от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да  предостави съответен документ, че служителят/ите, които са ангажирани 

пряко да извършват сервизната услуга притежават съответната професионална квалификация за 
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извършване на услугата и са преминали обучения или квалификация за извършване на ремонт на 
медицинска апаратура по съответната обособена позиция или на  сходна със апаратите от съответната 
обособена позиция. 
9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯT се задължава да спазва инструкциите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за правилна 
експлоатация на медицинската техника и апаратура. 
10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯT се задължава да осигури нормални условия за работа на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като 

почистена медицинска техника, добро осветление, нормално ел. захранване, както и другиспецифични 

изисквания. 
 

ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО  

Чл. 30. Предаването на  изпълнението на Услугите за всяка отделена заявка се документира с 
протокол за приемане и предаване, който се подписва от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  в два оригинални екземпляра – по един за всяка от Страните („Приемо-

предавателен протокол“)].  

Чл. 31. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

1. да приеме изпълнението, когато отговаря на договореното; 

2. да поиска преработване и/или допълване на [отчетите/докладите/] в определен от него срок, като в 
такъв случай преработването и/или допълването се извършва в указан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок и е 
изцяло за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ / [когато бъдат установени несъответствия на изпълненото с 
уговореното или бъдат констатирани недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да откаже приемане на 
изпълнението до отстраняване на недостатъците, като даде подходящ срок за отстраняването им за 
сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ]; 

3. да откаже да приеме изпълнението [при съществени отклонения от договореното] / [в случай, че 
констатираните недостатъци са от такова естество, че [не могат да бъдат отстранени в рамките на 
[срока за изпълнение по Договора]/[резултатът от изпълнението става безполезен за 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ]]. 

 

САНКЦИИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл. 32. При просрочване изпълнението на задълженията по този Договор, неизправната Страна дължи 

на изправната неустойка в размер на 0,05% /нула цяло, нула пет на сто/ от Цената за съответната 
[дейност/задача] за всеки ден забава, но не повече от 1% (едно на сто) от Стойността на  съответната 
задача. 
Чл. 33.(1)При констатирано лошо или друго неточно или частично изпълнение на отделна 
[дейност/задача] или при отклонение от изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в [Техническата 
спецификация], ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни изцяло и 

качествено [съответната [дейност/задача], без да дължи допълнително възнаграждение за това. В 

случай, че и повторното изпълнение на услугата е некачествено, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да 
задържи гаранцията за изпълнение и да прекрати договора.  
(2). При повреда в апаратурата, настъпила в резултат от некачествено изпълнение на работата на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, последният дължи неустойка в размер на 50% /петдесет на сто/ от стойността на 
причинената вреда. 
Чл. 34. При разваляне на Договора поради виновно неизпълнение на някоя от Страните, виновната 
Страна дължи неустойка в размер на 0,5% (нула цяло и пет на сто) от Стойността на Договора. 
Чл. 35. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да удържи всяка дължима по този Договор неустойка чрез 
задържане на сума от Гаранцията за изпълнение, като уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за това.   
Чл. 36. Плащането на неустойките, уговорени в този Договор, не ограничава правото на изправната 
Страна да търси реално изпълнение и/или обезщетение за понесени вреди и пропуснати ползи в по-

голям размер, съгласно приложимото право. 

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 37. (1) Този Договор се прекратява: 
1. с изтичане на Срока на Договора / срока по чл.4 от Договора; 
2. с изпълнението на всички задължения на Страните по него;  

3. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство 

засегнатата страна е длъжна да уведоми другата страна в срок до 7 (седем)  дни от настъпване на 
невъзможността и да представи доказателства;  
4. при прекратяване на юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство, по смисъла на 
законодателството на държавата, в която съответното лице е установено; 

5. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСЛ. 

(2) Договорът може да бъде прекратен 
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1. по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма; 
2. когато за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация – по 

искане на всяка от Страните. 
3. С едностранно едномесечно писмено предизвестие до отстрещната страна. 
Чл. 38.(1) Всяка от Страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на съществено 

задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците съгласно чл. 87 и сл. от 
Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено предупреждение от изправната 
Страна до неизправната и определяне на подходящ срок за изпълнение. Разваляне на Договора не се 
допуска, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на 
изправната Страна. 
(2) За целите на този Договор, Страните ще считат за виновно неизпълнение на съществено 

задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всеки от следните случаи:  

1. При неявяване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ повече от три пъти в горепосочения срок на подадена заявка; 
2. При забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, за отстраняване на повреда повече от 10 дни; 

3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал съществено отклонение от [Условията за изпълнение на поръчката / 
Техническата спецификация и Техническото предложение]. 
4. При отказ /писмен или мълчалив/ за изпълнение на договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали Договора само с писмено уведомление до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и 

без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ то е станало 

безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни непременно в уговореното време. 
Чл. 39. Договорът може да бъде прекратен при спиране от експлоатация на апаратура посочена в 
Ценовото предложение на участника. 
Чл. 40. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл. 118, ал.1 от ЗОП, без да дължи 

обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на Договора вреди, освен ако 

прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП.В последния случай, размерът на 
обезщетението се определя в протокол или споразумение, подписано от Страните, а при непостигане 
на съгласие – по реда на клаузата за разрешаване на спорове по този Договор. 

Чл. 41. Във всички случаи на прекратяване на Договора, освен при прекратяване на юридическо лице 
– Страна по Договора без правоприемство: 

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставят констативен протокол за извършената към 

момента на прекратяване работа и размера на евентуално дължимите плащания; и 

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 
а) да преустанови предоставянето на Услугите, с изключение на такива дейности, каквито може да 
бъдат необходими и поискани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;  

б) да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички отчети, изготвени от него в изпълнение на Договора до 

датата на прекратяването; и 

в) да върне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи и материали, които са собственост на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са били предоставени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с предмета на Договора. 
Чл. 42. При предсрочно прекратяване на Договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ реално изпълнените и приети по установения ред Услуги.  

 

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

Дефинирани понятия и тълкуване  
Чл. 43. (1) Освен ако са дефинирани изрично по друг начин в този Договор, използваните в него 

понятия имат значението, дадено им в ЗОП, съответно в легалните дефиниции в Допълнителните 
разпоредби на ЗОП или, ако няма такива за някои понятия – според значението, което им се придава в 
основните разпоредби на ЗОП. 

(2) При противоречие между различни разпоредби или условия, съдържащи се в Договора и 

Приложенията, се прилагат следните правила: 
1. специалните разпоредби имат предимство пред общите разпоредби; 

2. разпоредбите на Приложенията имат предимство пред разпоредбите на Договора 
Спазване на приложими норми  

Чл. 44. При изпълнението на Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ [и неговите подизпълнители] е длъжен [са 
длъжни] да спазва[т] всички приложими нормативни актове, разпоредби, стандарти и други 

изисквания, свързани с предмета на Договора, и в частност,   всички приложими правила и 

изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими 

колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово 

право, съгласно Приложение № 10 към чл. 115 от ЗОП. 

Конфиденциалност  
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Чл. 45. (1) Всяка от Страните по този Договор се задължава да пази в поверителност и да не разкрива 
или разпространява информация за другата Страна, станала ѝ известна при или по повод 

изпълнението на Договора („Конфиденциална информация“). Конфиденциална информация 
включва, без да се ограничава до: обстоятелства, свързани с търговската дейност, техническите 
процеси, проекти или финанси на Страните, както и ноу-хау, изобретения, полезни модели или други 

права от подобен характер, свързани с изпълнението на Договора. [Не се смята за конфиденциална 
информацията, касаеща наименованието на изпълнения проект, стойността и предмета на този 

Договор, с оглед бъдещо позоваване на придобит професионален опит от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.] 

 (2) С изключение на случаите, посочени в ал.3 на този член, Конфиденциална информация може да 
бъде разкривана само след предварително писмено одобрение от другата Страна, като това съгласие 
не може да бъде отказано безпричинно. 

(3) Не се счита за нарушение на задълженията за неразкриване на Конфиденциална информация, 
когато: 

1. информацията е станала или става публично достъпна, без нарушаване на този Договор от която и 

да е от Страните; 
2. информацията се изисква по силата на закон, приложим спрямо която и да е от Страните; или 

3. предоставянето на информацията се изисква от регулаторен или друг компетентен орган и 

съответната Страна е длъжна да изпълни такова изискване; 
В случаите по точки 2 или 3 Страната, която следва да предостави информацията, уведомява 
незабавно другата Страна по Договора. 
(4) Задълженията по тази клауза се отнасят до [ИЗПЪЛНИТЕЛЯ/съответната Страна], всички 

[негови/нейни] поделения, контролирани от [него/нея] фирми и организации, всички [негови/нейни] 

служители и наети от [него/нея] физически или юридически лица, като 

[ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ/съответната Страна] отговаря за изпълнението на тези задължения от страна на 
такива лица.  
Задълженията, свързани с неразкриване на Конфиденциалната информация остават в сила и след 

прекратяване на Договора на каквото и да е основание.  
Публични изявления 
Чл. 46. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да дава публични изявления и съобщения, да разкрива или 

разгласява каквато и да е информация, която е получил във връзка с извършване на Услугите, предмет 
на този Договор, независимо дали е въз основа на данни и материали на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на 
резултати от работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без предварителното писмено съгласие на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, което съгласие няма да бъде безпричинно отказано или забавено. 

Авторски права 
Чл. 47. (1) Страните се съгласяват, на основание чл. 42, ал. 1 от Закона за авторското право и сродните 
му права, че авторските права върху всички документи и материали, и всякакви други елементи или 

компоненти, създадени в резултат на или във връзка с изпълнението на Договора, принадлежат изцяло 

на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в същия обем, в който биха принадлежали на автора. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

декларира и гарантира, че трети лица не притежават права върху изготвените документи и други 

резултати от изпълнението на Договора, които могат да бъдат обект на авторско право.  

(2) В случай че бъде установено с влязло в сила съдебно решение или в случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

и/или ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ установят, че с изготвянето, въвеждането и използването на документи или 

други материали, съставени при изпълнението на този Договор, е нарушено авторско право на трето 

лице, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да направи възможно за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ използването им: 

1. чрез промяна на съответния документ или материал; или 

2. чрез замяната на елемент от него със защитени авторски права с друг елемент със същата функция, 
който не нарушава авторските права на трети лица; или 

3. като получи за своя сметка разрешение за ползване на продукта от третото лице, чиито права са 
нарушени. 

(3)ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претенциите за нарушени авторски права от 
страна на трети лица в срок до […] (словом)] дни от узнаването им. В случай, че трети лица предявят 
основателни претенции, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълната отговорност и понася всички щети, 

произтичащи от това. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ привлича ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в евентуален спор за нарушено 

авторско право във връзка с изпълнението по Договора. 
(4)ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ обезщетение за претърпените вреди и 

пропуснатите ползи вследствие на окончателно признато нарушение на авторски права на трети лица. 
Прехвърляне на права и задължения 
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Чл. 48. Никоя от Страните няма право да прехвърля никое от правата и задълженията, произтичащи от 
този Договор, без съгласието на другата Страна.Паричните вземания по Договора [и по договорите за 
подизпълнение] могат да бъдат прехвърляни или залагани съгласно приложимото право. 

Изменения 
Чл. 49. Този Договор може да бъде изменян само с допълнителни споразумения, изготвени в писмена 
форма и подписани от двете Страни, в съответствие с изискванията и ограниченията на ЗОП. 

Непреодолима сила 
Чл. 50. (1) Никоя от Страните по този Договор не отговаря за неизпълнение, причинено от 
непреодолима сила. За целите на този Договор, „непреодолима сила“ има значението на това понятие 
по смисъла на чл.306, ал.2 от Търговския закон. 

(2) Не може да се позовава на непреодолима сила Страна, която е била в забава към момента на 
настъпване на обстоятелството, съставляващо непреодолима сила. 
(3) Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, е длъжна да 
предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените 
вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок до 3 работни дни от настъпването 

на непреодолимата сила, като посочи в какво се състои непреодолимата сила и възможните последици 

от нея за изпълнението на Договора. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това 
вреди. 

(4) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с тях насрещни 

задължения се спира.] 
Нищожност на отделни клаузи 

Чл. 51. В случай, че някоя от клаузите на този Договор е недействителна или неприложима, това не 
засяга останалите клаузи. Недействителната или неприложима клауза се заместват от повелителна 
правна норма, ако има такава.  
Уведомления 
Чл. 52. (1) Всички уведомления между Страните във връзка с този Договор се извършват в писмена 
форма и могат да се предават лично или чрез препоръчано писмо, по куриер, по факс, електронна 
поща. 
(2) За целите на този Договор данните и лицата за контакт на Страните са, както следва: 
За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

Адрес за кореспонденция: гр. Монтана 3400 

МБАЛ „Д-р Ст.Илиев” - АД                                  

ул.„Сирма войвода" № 4  

ТБ: Интернешънъл Асет Банк АД 

Сметка: BG71IABG74741001032600 

BIC код на банката :  IABGBGSF 

http://mbalmontana.com     

E-mail: mbalmont@net-surf.net 

Лице за контакт: ……………………….. 

За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:  

Адрес за кореспонденция: …………………. 

Тел.: …………………………………………. 

Факс: ………………………………………… 

e-mail: ……………………………………….. 

Лице за контакт: …………………………………………. 

(3) За дата на уведомлението се счита: 
1. датата на предаването – при лично предаване на уведомлението; 

2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата; 
3.  датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка – при изпращане по куриер; 

3. датата на приемането – при изпращане по факс; 
4. датата на получаване – при изпращане по електронна поща.  
(4) Всяка кореспонденция между Страните ще се счита за валидна, ако е изпратена на посочените по-

горе адреси (в т.ч. електронни), чрез посочените по-горе средства за комуникация и на посочените 
лица за контакт. При промяна на посочените адреси, телефони и други данни за контакт, съответната 
Страна е длъжна да уведоми другата в писмен вид в срок до 7 (седем) дни от настъпване на промяната. 
При неизпълнение на това задължение всяко уведомление ще се счита за валидно връчено, ако е 
изпратено на посочените по-горе адреси, чрез описаните средства за комуникация и на посочените 
лица за контакт. 
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(5) При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието, правноорганизационната 
форма, седалището, адреса на управление, предмета на дейност, срока на съществуване, органите на 
управление и представителство на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият се задължава да уведоми 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяната в срок до7 (седем)] дни от вписването ѝ в съответния регистър. 

Език 

Чл. 54. (1) Този Договор се сключва на български език.  

(2) Приложимият език е задължителен за използване при съставяне на всякакви документи, свързани с 
изпълнението на Договора, в т.ч. уведомления, протоколи, отчети и др., както и при провеждането на 
работни срещи. Всички разходи за превод, ако бъдат необходими за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ [или негови 

представители или служители], са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

Приложимо право 

Чл. 55. Този Договор, в т.ч. Приложенията към него, както и всички произтичащи или свързани с него 

споразумения, и всички свързани с тях права и задължения, ще бъдат подчинени на и ще се тълкуват 
съгласно българското право. 

Разрешаване на спорове 
Чл. 56. Страните се уговорят да разрешават възникналите разногласия относно тълкуването, 

изпълнението и прекратяването на договора посредством споразумение. Ако по пътя на преговорите 
не може да се постигне съгласие, всички спорове ще се решават от компетентния съд, определен по 

правилата на българското законодателство, като на основание чл.117 от ГПК страните се 
споразумяват, че при възникнал имуществен спор между тях компетентен да разгледа спора като 

първа инстанция ще бъде Районен съд гр. Монтана или Окръжен съд гр. Монтана. 
Екземпляри 

Чл. 57. Този Договор се състои от 11 /единадесет/  страници и е изготвен и подписан в 2 /два броя/ 
еднообразни екземпляра – за Възложителя и за Изпълнителя. 
Приложения: 
Чл. 58. Към този Договор се прилагат и са неразделна част от него следните приложения: 
Приложение № 1 – Техническа спецификация; 
Приложение № 2 – Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

Приложение № 3 – Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

Приложение № 4 – Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на 
ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението; 

Приложение № 5 – Гаранция за изпълнение; 
Приложение № 6 – Документи удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от 

процедурата – съгласно чл.112, ал.1, т.2 от ЗОП. 

 

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:           ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

……………П………...                                                           /………П…………./ 

Изпълнителен директор на        

МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД 

……………П…….. 

Главен счетоводител 

МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД 
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Приложение №1 

 

 

Техническа спецификация 

 

 
 

 

Обособена позиция  №19 – Система за архивиране и разпространение на образи 

/PACS/ 

 

1. Работна станция Dell OptiPlex 3010MT         1 бр. 

2. Сървър Dell PowerEdge T310          1 бр. 

3. Комбайн за архивиране на CD/DVD/ марка Codonics       1 бр. 

4. Медицински монитори за работна станция – DICOM – 5Mp      2 бр. 

5. Медицински монитори за работна станция – DICOM – 19”      1 бр. 

6. UPS захранване APC Back UPS Pro LCD 900        1 бр. 

7. Лиценз за DICOM PACS Server с вкючени модули       1 бр. 

8. Лиценз за DICOM PACS Viewer          50 бр. 

9. Лиценз за едновременен достъп - DICOM PACS Viewer       10 бр. 

10. Лиценз LimiCal за медицински монитори         1бр. 
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