ДОГОВОР № 1 ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
АБОНАМЕНТНО СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА
Днес, 07.06. 2019г. , 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 3400, ул.„Сирма войвода” 4, тел: 096 305142 , 0887 749439,
medim_montana@abv.bg,
представлявано от Емил Господинов Коцов,
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-15 / 21.05.2019г. 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”, УНП 00468-2019-0003, 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 07.06.2019г. и е валиден до 07.06.2020г.
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 :
8.1.1 При абонаментно сервизно обслужване/чл.1.1/ 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.
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(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,
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
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:
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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;
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
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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;
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.
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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.
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
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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 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 („Приемопредавателен 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 поголям 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;
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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
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;
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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
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.
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(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
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:
1. 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: ………………………..
2. 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;
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4. датата на получаване – при изпращане по електронна поща.
(4) Всяка кореспонденция между Страните ще се счита за валидна, ако е изпратена на посочените погоре 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.
(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.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Заличено обстоятелство съгласно чл.36а, ал.3
от ЗОП във връзка с чл.2 от ЗЗЛД
Изпълнителен директор на
МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД
Заличено обстоятелство съгласно чл.36а, ал.3
от ЗОП във връзка с чл.2 от ЗЗЛД
Главен счетоводител
МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Заличено обстоятелство съгласно чл.36а, ал.3
от ЗОП във връзка с чл.2 от ЗЗЛД
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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.
– 1 бр.
14. Анестезиологичен апарат Draeger Fabius Plus
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.
– 1 бр.
19. Респиратор преносим OXYLOG BW
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.
– 1 бр.
24. Респиратор преносим PNEU – PAC
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.
– 1 бр.
29. Респиратор CARAT 1
30. Анестезиологичен апарат Megamed 707
– 1 бр.
31. Респиратор BIRD 8400 ST
– 1 бр.
32. Велоергометър ES 560
– 1 бр.
– 2 бр.
33. Дефибрилатор Hellige Cardioserv
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.
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48. Пациентен монитор PC 5000
49. Операторски стол – TAKAGI
50. Операционен микроскоп – ОМS-75
51. Биомикроскоп SL 1000
52. Компютърен периметър – OPTOPOL-PTS 910
53. Компютърен рефрактометър KR 8900
54. Безконтактен тонометър CT 80 A
55. Биомикроскоп TAKAGI 330-2
56. Касетъчен автоклав STATIM 2000
57. Дигитален ехокардиограф ACUSON X300
58. Ехограф FUKUDA UF-850 XTD
59. Ехокардиограф FUKUDA UF 870 AG
60. Ехограф FUKUDA UF 750 XT
61.Автоматичен глюкоанализатор KABE
62. Автоматичен хематологичен анализатор Abacus 380
63. Кръвно газов анализатор Easy Stat
64. Микроскоп micros
65. Микроскоп Laboval
66. Микроскоп Leica
67. Лабораторна центрофуга – Т 52
68. Лабораторна центрофуга Diamed ID
69. Лабораторна центрофуга Heidolph
70. Лабораторна центрофуга Thermo SL 16 R
71. Лабораторна центрофуга MPW 340
72. Ултразвукова вана
73. Водна баня ВМ 302
74. Полуавтом. микробиологичен анализатор Multiskan EX
75. Шейкър SHR 2D
76. Ротационен микротом RМ 2235 Leica
77. Замразяващ микротом Reichert
78. Ендоскопска урологична система включваща:
- Ендоскопска камера
- Светлинен източник
- Пневматичен литотриптер
- Биполярен резектоскоп
- Електронож Spektrum
79. Електронож Soring MBC
80. Електронож Berchtold 530
81. Електрохирургична станция Gyrus ACMI
82. Eлектронож KLS Martin
83. Електронож ERBE – ICC 300
84. Eлектронож Kentamed RF – B
85. Електрическа операционна маса
86. Гинекологична електрическа маса
87. Операционна маса хидравлична
88. Операционна лампа CM 40
89. Операционна лампа Heal Force
90. Операционна лампа MACH 380
91. Операционна лампа MACH 400
92. Лампа тип кокиче
93. Стерилизатор DS 116
94. Стерилизатор ССЕЕ 40
95. Стерилизатор /сух/ Binder

– 1 бр.
– 1 бр.
– 1 бр.
– 1 бр.
– 1 бр.
– 1 бр.
– 1 бр.
– 1 бр.
– 1 бр.
– 1 бр.
– 1 бр.
– 1 бр.
– 1 бр.
– 1 бр.
– 1 бр.
– 1 бр.
– 1 бр.
– 4 бр.
– 3 бр.
– 4 бр.
– 1 бр.
– 1 бр.
– 1 бр
– 1 бр.
– 1 бр.
– 1 бр.
– 1 бр.
– 1 бр.
– 1 бр.
– 1 бр.
– 1 бр.
– 1 бр.
– 1 бр.
– 1 бр.
– 1 бр.
– 4 бр.
– 1 бр.
– 1 бр.
– 1 бр.
– 1 бр.
– 1 бр.
– 8 бр.
– 1 бр.
– 5 бр.
– 5 бр.
– 4 бр.
– 1 бр.
– 1 бр.
– 4 бр.
–1 бр.
– 11 бр.
– 1 бр.
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96. Стерилизатор /сух/
97. Стерилизатор Gimmed 50
98. Автоклав – Melag TYP 17
99. Автоклав ВК 75
100. Термостат ТБ 150
101. Термостат
102. Термостат EN – 500
103.Термостат ТБ 50
104. Автоклав Systec VX65
105. Сушилня Heraeus
106. Дестилатор
107. Ламинарен бокс HERA Safe
108. Галваностат
109. Радар ЛУЧ 58
110. Ултразвуков апарат УВЧ 66
111. Ултразвуков апарат КWI 5
112. Ултразвуков апарат TUR US 6
113. Ултразвуков апарат TUR RS 10
114. Ултразвуков апарат Sonomed V
115. Бипулсатор Тонус
116. Апарат за НЧ токове Амплипулс
117. Апарат за НЧ токове Simulator HV1
118. Апарат за НЧ токове Интерференц ИФМ
119. Апарат за НЧ токове Stimul S
120. Апарат за НЧ токове Stimul 1
121. Апарат за НЧ токове Interfer
122. Апарат за ВЧ токове Искра 1
123. Магнит Н 80
124. Кварцова лампа Слънце 400
125. Лампа Солукс
126. Перфузор ИП 2/50
127. Перфузор Compact S
128. Инфузионна помпа Infusomat FM S
129. Перфузор Pilot B
130. Перфузор Sep 10 S
131. Инфузионна помпа Graseby 3500
132. Аспирационна помпа New Askir 30
133. Аспирационна помпа JE-DX 23
134. Аспирационна помпа Hospivac CA-MI
135. Аспирационна помпа JE 2000
136. Аспирационна помпа Аtmos C 361
137. Аспирационна помпа Atmos C 401
138. ЕЕГ Neurowerk EEG 23
139. ЕМГ Newro-EMG-micro
140. ЕМГ – Medtronic
141. Инхалатор Pari Turbo Boy SX
142. Инхалатор Systam LS 290
143. Инхалатор ултразвуков Ultrasonic
144. УНГ юнит Mediteck
145. Аудиометър Maico MA 40
146. Тимпанометър Oscila TSM 300
147. Електронистагмограф АТ 200
148. Дефибрилатор CU-ER5

– 5 бр
– 2 бр.
– 1 бр.
– 3 бр.
– 1 бр.
– 1 бр.
– 1 бр.
– 3 бр
– 1 бр.
– 1 бр.
– 5 бр.
– 2 бр.
– 4 бр.
– 1 бр.
– 1 бр.
– 1 бр.
– 3 бр.
– 2 бр.
– 1 бр.
– 4 бр.
– 2 бр.
– 1 бр.
– 2 бр.
– 1 бр.
– 1 бр.
– 1 бр.
– 1 бр.
– 3 бр.
– 1 бр.
– 1 бр.
– 37 бр.
– 5 бр.
– 2 бр.
– 1 бр.
– 4 бр.
– 1 бр.
– 2 бр.
– 7 бр.
– 2 бр.
– 1 бр.
– 1 бр.
– 1 бр.
– 1 бр.
– 1 бр.
– 1 бр.
– 4 бр.
– 1 бр.
– 1 бр.
– 1 бр.
– 1 бр.
– 1 бр.
– 1 бр.
– 2 бр.
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149. Видеоколпоскоп Alltion
150. Вакуум помпа
151. Коагулатор ДК 3-1
152. Ларингоскоп Heine
153. Кардиостимулатор дефибрилатор WDS 5011
154. Инфузионна помпа JYM PUMP JZB-1800
155. Перфузор – Compac S
156. ЕКГ – 12 канално SME 12 A
157. Пациентен монитор PM 12
158. Имунологичен анализатор – iChroma II
159. Дигитален ехографски апарат Acuson X 300
160. Дигитален ехокардиограф – Acuson NX3 Elite

– 1 бр.
– 32 бр.
– 1 бр.
– 4 комплекта
– 1 бр.
– 10 бр.
– 8 бр.
– 4 бр.
– 6 бр.
– 1 бр.
– 1 бр.
– 1 бр.
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ДОГОВОР № 2 ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
АБОНАМЕНТНО СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА
Днес, 07.06. 2019г. , 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-15 / 21.05.2019г. 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”, УНП 00468-2019-0003, 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 07.06.2019г. и е валиден до 07.06.2020г.
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 :
8.1.1 При абонаментно сервизно обслужване/чл.1.1/ 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.
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(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,
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
144.00 (сто четиридесет 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:
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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;
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
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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;
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.
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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.
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

6

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 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 („Приемопредавателен 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 поголям 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;
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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
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;
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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
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.
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(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
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:
1. 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: ………………………..
2. 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;
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4. датата на получаване – при изпращане по електронна поща.
(4) Всяка кореспонденция между Страните ще се счита за валидна, ако е изпратена на посочените погоре 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.
(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.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Заличено обстоятелство съгласно чл.36а, ал.3
от ЗОП във връзка с чл.2 от ЗЗЛД
Изпълнителен директор на
МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД
Заличено обстоятелство съгласно чл.36а, ал.3
от ЗОП във връзка с чл.2 от ЗЗЛД
Главен счетоводител
МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Заличено обстоятелство съгласно чл.36а, ал.3
от ЗОП във връзка с чл.2 от ЗЗЛД
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Приложение №1

Техническа спецификация

Обособена позиция №4 – Рентгенова апаратура
1. Рентгенова уретба за графии TUR D800
2. Рентгенова уретба скопии Klinomat V 97
3. Рентгенова уретба за графии Statix BS 45 с приставка BT-Tomo
4. Мобилна рентгенова уретба за графии – Арман 9Л5
5. Мобилна рентгенова уретба за графии - TXL-Plus 4
6. Мобилна рентгенова уретба за скопии тип С-рамо – Philips BV Pulsera

– 1 бр.
– 1 бр.
– 1 бр.
– 1 бр.
– 1 бр.
– 1 бр.
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ДОГОВОР № 3 ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
АБОНАМЕНТНО СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА
Днес, 07.06. 2019г. , 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 1404, жк Стрелбище, бл.35 А, вх.Б, ап.29, тел : 0897 862441; факс : 02 8263538,
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-15 / 21.05.2019г. 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”, УНП 00468-2019-0003, 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 07.06.2019г. и е валиден до 07.06.2020г.
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.

1

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 :
8.1.1 При абонаментно сервизно обслужване/чл.1.1/ 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.
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(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,
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
292.50 (двеста деветдесет и два 0,50) 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:
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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;
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
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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;
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.
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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.
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
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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 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 („Приемопредавателен 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 поголям 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;
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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
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;
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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
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.
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(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
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:
1. 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: ………………………..
2. 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;
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4. датата на получаване – при изпращане по електронна поща.
(4) Всяка кореспонденция между Страните ще се счита за валидна, ако е изпратена на посочените погоре 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.
(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.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Заличено обстоятелство съгласно чл.36а, ал.3
от ЗОП във връзка с чл.2 от ЗЗЛД
Изпълнителен директор на
МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД
Заличено обстоятелство съгласно чл.36а, ал.3
от ЗОП във връзка с чл.2 от ЗЗЛД
Главен счетоводител
МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Заличено обстоятелство съгласно чл.36а, ал.3
от ЗОП във връзка с чл.2 от ЗЗЛД
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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.

1.

Обособена позиция №6 - Компютър томографска апаратура /от 03.07.2019/
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 бр.
1.3 Трансформаторен шкаф
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 бр.
1.8 Разговорна уредба
1.9 Допълнителна самостоятелна мултимодална работна станция
за постобработка и архивиране- Singo Via в архитектура клиентсървър
- 1 бр.
1.10 Мултимодална работна станция в арх. Клиент – сървър
- 1 бр.
- 2 бр.
1.11 Монитор EIZO 24.1” MX241W
1.12 Двуглав инжектор за КТ- EMPOWER CTA
- 1 бр.

2. Дигитален мамограф модел MAMMOMAT Inspiration
2.1 Основна конзола с LCD монитор
2.2 Диагностична станция Singo MammoReport
2.3 LCD монитор за описание и документооборот
2.4 Двоен LCD монитор за преглед и разчитане на образи

- 1 бр.
- 1 бр.
- 1 бр.
- 1 бр.
- 1 бр.

12

prloxelae

J\t2 ,,-.

lf:,?"trttr'ilt
orrot"u*t

TEXItAqEC(O

n?fJf,Imrglrf :A t3Ill'JIItXHUE

pfl4

HA nOP't'!II{t-Ta

pr
A6o!!u{qrxo cefqlrtro o6cJry,rcase Fll'lle'rfi utllt'l{a inirparJ
xr MFA"rr.A-p ft'Me't U,lres AA' I p-Moslana
3t Oi04.o6eE. rr@nqtl{ J\{- ftomnrofl'p rouorpaoc*8 atliplayp'!

no^n caHxrr: Eoptc Maptrros Vap

HoB

s (a.a{o{soro etaqa ynpaSi4rer
sa

r Meatfl'n l{MeirxxHr'C5pur:" OOf -

(Hd@ercsgue

Y

MA(AEMI' &A.M}I

H

HzYrcnwtu)

TOCIOAA'

C Raolouqoro, gs flpqncraB,Me Halrero rexrtt{qec(o npenroxelltS

3a }I3nhnn€Hvo

lla

o69sellatroTBacll1mlle4/pa3aB}3]t4IEneB4do]:llecTBer'naopT}qKacnpeAjvcltj'A6otafiexTHo
Crai{es ltrr$ce') AA'
ccpsEr!$ o6crry.xDllle fi! Meaf,qrr{rr(e au4drypa" nt MBAI "'{_p

rp.MqalrliDa

ycJlosn,l:
ir"nIIJrAf AMn AA n30Sli]IgM$oirbqKAaA rPu crF"ryrl{Tr

xs&l'xshoBp3A8
:, cpo$ ,o oa3ostBrtt€ nr c€pBtlritre cneqtxjrrrcfn trs{
cn€u,|an$'rt|npn aBaput/nospeAar rn
flpeA,.ldryMe cpot( aa or3oDaEare ltll cepBtr3flrrc
Mellr{ffrcl(ata rexHl,(d It anapa'rypa or O6{qo6eDalt Jto3lrltfi:
24 lar9',
4 q*an ('lp cr]j&r, Ita cneulr{ocr),
c{ltTafio qt qaca Hol$oef$nBalle ua 3atBxa:'a peMogf'
m 06acueto

,",'a-A.*

;;:;;;;;

noea4'{tt - He ntr'eae on 0'3 at'
I-"2 do It'18 - hP rLd/\' on 21 eaB:
r."ot"
"^
;;i';i"'. -4!2 do ]tutt (nw c\rca, tua cne t'kht) -tc'6ece,on 1'nc'.

lL fapaEqro$er cpolr 3a $tsr'pltralr ]'Monr':
npo,qmraMe rapas{uiiall cpok 3a BccKn Ilt'Br'F$!n

pouorlT na M€alll{T Ho(a rexFl|Ka x

yqaorsaldo B npoq€nypara I pa3Mop
alapar4u no o6oco6ellala no3ljryrt m noplqKal4 no Ko,rm
l] €*cnnosrttrlltt Fa ol pcn{ol1'fi{paHara
sa 3 /cJroBoM rpr! / Meceqr! crrrlqtto vr aardm Ita nl]9(are

uennr*nrctara ltnnnxa/ llaparypa cneA peMotrra
npe,n@)laHtttm 2apdtnfmle| cpo( 3a ws''WeH

pe

oam

xe

outp

i't

6bde no-Kpant'< bm 3

I
3atueeeo a6.n@nercnso

3on

tuaac9. et 36a a'

M.PsG.q

2om

33tA

3 o

Ir'i

Ul:9et!{1l8Ts&q leDr8{trklr'dx'rgEorlo,n36mnoto'l(et$!l:
S{dtwo nr{3t':d
./Eq&&oDs{rdf

l'&{qdF
rP.:fl{9gsl.

,r.ot$gt q!!q,c4*!!!it&

re$

^

qer!1lq-B!!tg9aEo ,!a aeffn6,& f&'-&Aisgfq II4 napsqra1q

*,..rgn,D'iilitsalr|d&gcci$lit*go

6bra

r rpal lllonXra.

t4,,'dttort wt@

- w' 1116
r Jero.[flf&,saerla g.]t;6
l(arit

cr,n$€.Frdra

. ....Fna$!s$rq?*!6&l*tt
0ars.$rf4a3**3

ry-49

..

e.Intk&l*diielg

,&$**r,'coQr*m]. e!..Pslry*tll**,&f{ri !!}adna,, }e 3

l{l1&. {e e aex]Itgapa p:{a,JleB!Ps!r o6irooromld'
cid|4bnarit {ll' $S ra}jax63alt@rxrxg$.

8*c0&

..

&$lLAP

xqr orroso$&il no

satu@b oat @ren d@
ch.tacio 4n,33a. at.3 on 3On 6a

.prtxtcv

0

utetu odcnosmrfi@ 6da@o er,g6a. a.g
3On .b6

.pw

c sr.2 on

33nt

M

.2on 33M

OBPA3f,U lTs5

TT]xM!IC*O

,1

flPEAJIO)Kf,}ItrT 3A T{3II5!!HI]BI{6 AA TOPbqftATA

Addf&irellff,o.ccpomBo o6eny,$r{€ lr }realuLxg&t imparyp*
nN IIBA"I .,n-p CraMes t'l,rrcs" M. rp'Morraua
O6o.o{*s! &rr!s{s . eg(oMntorrli ro!'&rpaoc(&;i1rrnrvpa /or 03.o7'2019/

no,!nEcaHn'T: 6o'p'lc MapvHos Mapt,l}jos
B KaqecTBoTo er{. l{a Y[paBaTeJr
qa ,, MeatrK,''ll

.!lira[!x!rHr CapBrB" OOA- .,
hawa@rt- rat4tu$rrM)

YBA'fAEMU AAMJ,I S TOCNOAA,
Cg{.erotnlJtilrlripoAcraBtMe rafiem rexrlrlleq(O Il.p€I,rotq{ltle3a

fia
'3llaJrHesne

o6sBen&a oT Bac Itporlea)?a 3a B}sjrarase lra o6l!eo:ii6n! noprq(a c flpe/iMer: ,rA6oHa elflHo
.craM€:I nnreB" A'{'
aepB@9.O6rryrss{9 nt Mea{ql{ncxa araptrypdr{OMBAJl
"A.p

rp.MoHrcEh

Npf,,4JIATAME AA X3N6JIHI4M IIOP\I'I{ITA TPl{ C"M.4IUTf, YC"{OtrUS:
I Cpo* ra orroeanane H& ce. pB!3'Inre cneq atlrstt npn aBipllt/troBl'€aa
Ilpollaraua Qnx ra or":os!!t!ts :rl cepBE3trnre crerlllanricrt ltl'l tBapnelas.blene,
Meau{vRcKara re} fiaa H anapar}pa or c6oco6eHam rrorurrll,:

-

,
24
"a.ca,
4 qrca frlpr otlqax

cql{tago m

.
.

Ha

rra cneurHocr).

qaca ga tocrSnBaEe Ea 3aJrBXa 3a peMonr'

3a O6oco6eqa

hotua8.Vll - ne

osece

on 0,5,!aq

doJb18 - ne noseqe ollt$ qsa;
3r o6ata6eau notu4uu on lt!2 do jt!18 (np cDn.lr txt,cter. ocm)
On3oaattatlemo aacepst3dvn ttauurcfiu e d$t t a Aa adpeca

la o6o.o6a tro3u4tuuon

r1z2

-

e io4.s. otn 4,!aca.
. jQ4e6lotto 3p3a8*rz

'II. fall'gtt{olrell cpor( ra rl3sr'plrl€fi peMoHr:
flpeal4taue rapanrluon€s cpolc 3r BceIlII nlBblittas irentol'f Ha Me,qiq Hcr{a !9{rt1ll(a fi
enaparll,ra no o6oco6esam no3ll{!u m [oprrrKara, fio r(i]8lo rqacrBaMe B ntolell,?ert $.w!Mep
Ha 3 /crosaM tpt/ Meeeu{, crrftTa$o or lamra ta nycl(&& r EtctLIoaraII t |t{ or peMoll {laHa"m
MeAr,({lcKala rexHuKa/ arrap{ryla&!g$p!*to1fra.
fuolnteemam eapnryxt&e cpot sa 1albwe penoum.,N notKe da 6\,le no-xpann'x

.:--'*"

.

Sanoeela

aic 6nffi
3an

so@ia@oq 36a 43an
33M

MePsft.42on

)ll

t
t:

Ifi,:M&lti:irit&f*r!{**l{rr&6{.{m6rForo
I

,Iatlsc ru csl$e&:6r3a!{rga&Qroro id!9m

I
I
;

rp. Oo+t{!

,

I

l,
i

na

3

.t{li!!(ara

Yy**Yy

I{:l,cl{r6gsltr, n

[aTa H4,{olt3{6qqg*{i€!o(a Ha,lirltiqdp6,3&o6uecr3eBa nop6ru{i!

ldror
'.

f.

{qr{ff*!{a:ld

&

.

*{SgaJr{SrS$f /'@PABIItrOJIAIAIIE crc cirn:.'* ir&a r rpq*I{irlr{{e

t

I

,S..C6$nr, KBap6r&Adnn(a a j4!|,iglHAc"
- - ..ii!,i&.ssBslr:l r-i,J]:t$d,]\{s{.L;&e,,&n- 7

hgrO-@{4rllro 3sss4E6iar'3gifa:$-qq?lgDlaF:rtfretlqcT1i

I
I

I

u6!&!!no!€fi te;

:..

tr@,089l8i***1, ;,

0a$@4?3rurs g{dtiet€'i&lt &.!g
6/ rqqlarrsanne{d.s{d&6;gtt&gre&!$!r!, cBqg.i&*xomBqnql.s;
sApec ry"g@ur 1331 4r, Pstrt$i1r.l|}1!l!i",BauAr".3
oa,(c

,&nEirrLt

,& q

curcso rm qr.5l:l

r

5c r4 4oralaprlpaAe, :trai.Ilsragal!. o6cro&afiE&€,
larcatarenHxr Ko4eKc.

HO€n

.

Orroiop{ocT &0

{sfiili\
3wM

o6.n@n.rm6o

ct.36a, ar.3 M 3on
epfiM c )r.2 afr xna

.b,1ctu

cn 36a
3atutelo oicna4frqffia c'flacHo

3Oi @s

.Pan

c an'2 ad

3Jj\u

4 J fr

6t

L?p/,(

fi fawcuts

AoLa

U:i$ 9'

rl0HoBo nPSAJIIoI(OHIIO
lrPXAlArA$A qnx-l

,n5

tpoqe,$4ai$!'&!,rar&rs uao6s$orBeHa ropaq@c n!€aMea;
ansparypt"
rASotta!{!&.1tt{ cep !@ ed(lryrcBiiritrrtfie,qnlruscl(a
e lit$A"rl ,!A{ Cr'rren fi c!'{A rp-Mosralln

3d yqacrRe B

Monrar4 }c ,'e}r!'a
,{O: MFAI ,,,{*{t&i€i{ I'Initen" A,{" rp Momasa' ry'
(M@@

n

'@s

xo

sofrBo'qa

"

4

6)@heD)

o.r,lwearrritiSti{ot[x{l{t oapaart{o.{
lwtu@N@r@ba)
.6rap€c: r!,L1'ddt 1404 x.&'$$e!6dqe" 6rl-i3,A')t"$ alr"2l,
0&9tEtl44l ,4ei; rrl423t075 , e-mail: olice@!:l,t lhe bg
"en.:
E4( I &'lclari 201113146,

ylAI(Aot&lqAMr{

n

roctro.(A,

c yc]!&{r!q lla nop6t*9rr' 3a,IBrBaMe, r{e xenaeM ,qa yrocrBaMe B
o
o6rBr*llla or Bac rsdt$gfpa rqdfincso cacre3a{{e 3a &:tt&raue Ha o6qeorBefia iqplqxa

eteA

3artoqnaBaxe

ciauerl{"rrer" e$.

o6cryrxsqE€ ua M€At1|lrneKa rnleaypa Ha ]IIBAJI "A_p
lp.Modtana", Bl,B Dgtxtd c l(oem BIr fipeacrutlrt nauara orfepra:

3a o$0!!6eHa noruqxr m 5 *

Mecertr*i6oHanre|I][6.*irca
400.00 (cenry.cmaEl) ffBa

48030

({eryerflB

r9!('t@6!*{ n['pr]p'

l@p
B

6ca

paMep IIa,

!,[C.

x oocll.accer}

l1!r.

s

lnc

llpqAt{r@*am aesd! onpeaetelra [plr IIlnrIo clorB@1Bug c ycnolstra or ]snti{6Hratrxtra'
Bk'!JqeHlr!!*{tot pagl*f4|no }l3BGp Balrero B peMoma rpvl!{t'tic!1opr' xoMs}iAxpoBbeHl. t'qpJ
o6u€crBeHms
X!&nrplrpiri'le cMe !6r*s!s,sxo 6"'/P!d'oitpeae'Ie8t 3a t3ncnrfifirHa
Ia ram3'N b€ flpovtrl' e)mr BEDoqrraqd sctrrri' !)eoM rc u irurrelr{e }i. }c'DTar*

c

ropb'rxa'

3atuterc .EcMtnercneo

,qaraJ{:.o4 2ol9

r

l/l NEqA'

.EfiaNw36a,

at.3 0n 3An 6te

6p6xacq2@33t9

3 uee|oaam@nffi eo6dadoq 36a a3an
3an @sPsftcq2@ 33nA

-'.)J

o6PA3trII

.lrt

t

I,':"\
)r

qEHOSO flPEAJTO){nHU{
TIPOA"IIATAHA TIAHA

l'\/ ' i tlt76
/
)

,a tqscrue s nporlenypa3a lrr*lratatre Ba o6qecr*cnStgpjl{ra c nperMerl
rA60traMeETiro{&!&r${6ilt}r{rare t|a Moatlqt!:er!,lta]nrypa"
Hr MEA.lt D,kt Crrrrsn ,ln"es" AA' rp-Mosrnlra
AO: MEAJI..A.p Crav4 ]'lnxe! A.4' .p-!rlosmE& rp MoHaHa. v L..cup6 ronFoa
(rst'!&a.$t tqJtetu d a M 3 tu)
cbp3J.{5qogq
I{MenD(l'sr
Or: ;:lSwisJr
le&.ecan4 dt@nntu$)
c a.{p@ rp. C oO,{* 1404 xk. ..C1pe,16tGe' 6'L l5A n.6 0r,-29,
re{n$tl7,t6244J,tarc:021423?075, €naihofFce@miserdse.bg
glrK ,.f Byncrar: 202223146,

a

}.BAXAf, MU.,&AMIT tr TOCIICAA,
Ba rloprql(ara, 3atat6aMq qe

xenae aa }T eltsaMe u
o6rBsEara or Bde. r?oqsA)pa !y6"1tq!ro ll&Illtasse 3a sbslaralrc ir, ognr€crBeHa ,roplqrta c
rlpeAMer ,AdlryrreRTlo aepsrr3llo o6cq&qc lla Meanq scra rII,PrryPr Hs MAA"II ,'A-p
craMe$ tlntltiaAA, {&]|1!!r.1r*st4, trsryts"c.lto oBx npeasrtsrsdenairar. othepra:
C.irea 3an@traBar]e

3a

tror6f ttsn.rt sitlr(! nn Frypr /or {Bfit0l9/
Mec;ln e6orraMenru! iai.n.b p&riE'.*'
4J&i${qerl,tF.9r9!trr { rrdaec€r').nelt 6!EAAC,
J40$0{n€1c!o.11,t ! se'r'pH,qecE ) tela cIJIC

o6oco6ery;Fxqni ]S

.

c ycnosntra

6 - l{o

,

c!'rt3lotlne c ycnoButrt.e N{y$eirrdrxmr c
p€Molrra
rpy& rpa{itlpr, xoMarlAtpoBlesx { ap-/
na

flpearomeEat&:r,ena e orpere,r€Ha np'r cnEo
sl(nrcqel'

lscrrcl('l?rsas ro

c'L.rE$n! a(o &rreM orp€auexu f,au3nlnr ren Ha o6uerrsl]lstu rop6qKa,
d !a ycyry.
npo,nrHa cJiiare,sttmtlBaula Boasspa3xoalt rto

{:Kr.prpsMe
na 3ara3aM 6e3

rr3Espr[BalreTo

qe cMe

'r3fllnHeff

no,ruwe

ArrLO4.04:119 r.

,{m

rf:

"

,P r.,

3anlA4a o6@@nermda
cb?lada q.33a, q.3 an son 6t
.Wre c at 2 on 33nA

,-,4:,,

Seuedo o5m@ntun6o d.tucho q.36a
son 6be epb accn.2an &tA

3

j,i\.

.: -.,."r'.

fr

6!

,rSdoereerrTxd.ogpry{wadeqmras€xe,u&l|q[rcra A&agsry]r|? *s tGA,r
t!A*.Crxasda.'.*t";f&

{p&tdo

g
g

il
E3
dE

:d
rE

si
s

Saru@ a@n@ner@.o
.L,iocBo 4.36a 8.3 oh 3On 666

6tsMcar,2a *nA

3Enu@tu

o6.notnMo Maffi
3On

.6. .pare

c

4t.34., u.3 on

q,2 on 33tA

ДОГОВОР № 4 ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
АБОНАМЕНТНО СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА
Днес, 07.06. 2019г. , 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
„ИЛАН Медицинска Апаратура” ООД, ЕИК : 103597142
с адрес: гр.Варна 9000, ул. „Кирил Шиваров” 9, вх.Б, тел: 052 612259 , факс: 052 612258,
office@ilan.bg,
представлявано от Илья Лаптев, 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-15 / 21.05.2019г. 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”, УНП 00468-2019-0003, 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 07.06.2019г. и е валиден до 07.06.2020г.
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.

1

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 :
8.1.1 При абонаментно сервизно обслужване/чл.1.1/ 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.
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(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,
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
30,00 (тридесет) 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:
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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;
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
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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;
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.
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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.
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
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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 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 („Приемопредавателен 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 поголям 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;

7

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
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;
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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
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.
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(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
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:
1. 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: ………………………..
2. 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;
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4. датата на получаване – при изпращане по електронна поща.
(4) Всяка кореспонденция между Страните ще се счита за валидна, ако е изпратена на посочените погоре 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.
(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.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Заличено обстоятелство съгласно чл.36а, ал.3
от ЗОП във връзка с чл.2 от ЗЗЛД
Изпълнителен директор на
МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД
Заличено обстоятелство съгласно чл.36а, ал.3
от ЗОП във връзка с чл.2 от ЗЗЛД
Главен счетоводител
МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Заличено обстоятелство съгласно чл.36а, ал.3
от ЗОП във връзка с чл.2 от ЗЗЛД
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Приложение №1

Техническа спецификация

Обособена позиция №7 – Ехографска апаратура
1. Дигитална ехографска система – My Lab 50 Gold
1.1 Трансдюсер СА 430 Е
1.2 Трансдюсер LА 430 Е
1.3 Трансдюсер PA023E
1.4 Черно бял термовидеопринтер

- 1 бр.
- 1 бр.
- 1 бр.
- 1 бр.
- 1 бр.
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ДОГОВОР № 5 ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
АБОНАМЕНТНО СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА
Днес, 07.06. 2019г. , 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” ЕООД, ЕИК : 200600292
с адрес: гр.София 1799, жк Младост 2, ул.„Свети Киприян” 44, тел: 02 9748944, факс: 02 9748968,
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-15 / 21.05.2019г. 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”, УНП 00468-2019-0003, 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 07.06.2019г. и е валиден до 07.06.2020г.
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 :
8.1.1 При абонаментно сервизно обслужване/чл.1.1/ 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.
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(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,
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
432,00 (четиристотин тридесет и два) 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:
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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;
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
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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;
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.
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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.
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
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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 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 („Приемопредавателен 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 поголям 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;
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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
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;
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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
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.
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(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
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:
1. 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: ………………………..
2. 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;
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4. датата на получаване – при изпращане по електронна поща.
(4) Всяка кореспонденция между Страните ще се счита за валидна, ако е изпратена на посочените погоре 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.
(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.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Заличено обстоятелство съгласно чл.36а, ал.3
от ЗОП във връзка с чл.2 от ЗЗЛД
Изпълнителен директор на
МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД
Заличено обстоятелство съгласно чл.36а, ал.3
от ЗОП във връзка с чл.2 от ЗЗЛД
Главен счетоводител
МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Заличено обстоятелство съгласно чл.36а, ал.3
от ЗОП във връзка с чл.2 от ЗЗЛД
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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
– 6 бр.
2 . Система за водоподготовка и обратна осмоза Gambro CPW 62
– 1 бр.
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ДОГОВОР № 6 ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
АБОНАМЕНТНО СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА
Днес, 07.06. 2019г. , 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 / БУЛСТАТ: 833101609
с адрес: гр.Стара Загора 6000, ул.„Новозагорско шосе”, бл.1, п.к.441, тел: 042 610230, факс: 042
601585, officesz@perfect-medica.com,
представлявано от Александър Стефанов Недялков, 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-15 / 21.05.2019г. 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”, УНП 00468-2019-0003, 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 07.06.2019г. и е валиден до 07.06.2020г.
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 :
8.1.1 При абонаментно сервизно обслужване/чл.1.1/ 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.
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(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,
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:
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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;
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
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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;
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.
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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.
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
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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 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 („Приемопредавателен 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 поголям 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;
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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
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;
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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
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.
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(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
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:
1. 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: ………………………..
2. 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;
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4. датата на получаване – при изпращане по електронна поща.
(4) Всяка кореспонденция между Страните ще се счита за валидна, ако е изпратена на посочените погоре 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.
(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.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Заличено обстоятелство съгласно чл.36а, ал.3
от ЗОП във връзка с чл.2 от ЗЗЛД
Изпълнителен директор на
МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД
Заличено обстоятелство съгласно чл.36а, ал.3
от ЗОП във връзка с чл.2 от ЗЗЛД
Главен счетоводител
МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Заличено обстоятелство съгласно чл.36а, ал.3
от ЗОП във връзка с чл.2 от ЗЗЛД
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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
Днес, 07.06. 2019г. , 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
„Дарис - МС” ЕООД, ЕИК : 121020530
с адрес: гр. София 1404, район р-н Триадица, ул. Костенски водопад №57, ет. 1, ап. 1, тел.: 02/8629100,
факс: 028629100, Електронна поща: darisms.office@darisms.com,
представлявано от Даниела Тошева Кацарска и Владимир Николов Кацарски (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-15 / 21.05.2019г. 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”, УНП 00468-2019-0003, 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 07.06.2019г. и е валиден до 07.06.2020г.
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 :
8.1.1 При абонаментно сервизно обслужване/чл.1.1/ 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.
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(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,
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
114,00 (сто и четиринадесет) 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:
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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;
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
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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;
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.
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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.
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
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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 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 („Приемопредавателен 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 поголям 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;
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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
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;
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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
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.
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(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
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:
1. 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: ………………………..
2. 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;
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4. датата на получаване – при изпращане по електронна поща.
(4) Всяка кореспонденция между Страните ще се счита за валидна, ако е изпратена на посочените погоре 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.
(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.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Заличено обстоятелство съгласно чл.36а, ал.3
от ЗОП във връзка с чл.2 от ЗЗЛД
Изпълнителен директор на
МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД
Заличено обстоятелство съгласно чл.36а, ал.3
от ЗОП във връзка с чл.2 от ЗЗЛД
Главен счетоводител
МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Заличено обстоятелство съгласно чл.36а, ал.3
от ЗОП във връзка с чл.2 от ЗЗЛД
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Приложение №1

Техническа спецификация

Обособена позиция №11 – Дигитална рентгенова апаратура
1. Дигитален скопично-графичен рентгенов апарат “OPERA” T30 csx – 1 бр.
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ДОГОВОР № 8 ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
АБОНАМЕНТНО СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА
Днес, 21.06. 2019г. , 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, ул. Живописна 4, ап.9, тел: 0888 989790, office@skymedical.bg,
представлявано от Светослав Пламенов Иванов и Кристиан Емилов Владимиров (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-15 / 21.05.2019г. 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”, УНП 00468-2019-0003, 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 21.06.2019г. и е валиден до 21.06.2020г.
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.

1

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 :
8.1.1 При абонаментно сервизно обслужване/чл.1.1/ 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.
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(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,
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
45,00 (четиридесет и пет) 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:
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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;
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
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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;
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.
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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.
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
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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 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 („Приемопредавателен 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 поголям 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;
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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
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;
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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
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.
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(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
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:
1. 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: ………………………..
2. 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;
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4. датата на получаване – при изпращане по електронна поща.
(4) Всяка кореспонденция между Страните ще се счита за валидна, ако е изпратена на посочените погоре 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.
(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.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Заличено обстоятелство съгласно чл.36а, ал.3
от ЗОП във връзка с чл.2 от ЗЗЛД
Изпълнителен директор на
МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД
Заличено обстоятелство съгласно чл.36а, ал.3
от ЗОП във връзка с чл.2 от ЗЗЛД
Главен счетоводител
МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Заличено обстоятелство съгласно чл.36а, ал.3
от ЗОП във връзка с чл.2 от ЗЗЛД
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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.
– 1 бр.
- 19”TFT монитор „Ikegami” ULM-193
2. Универсална образна платформа “EXERA” III включваща:
- Ендоскопски видеоцентър CV-190
- Машина за дезинфекция „MINI – ETD2 PLUS GA”
- Видеоколоноскоп CF-Q165I
- Ксенонов светлинен източник „CLV-190”
- Видеогастроскоп GIF-Q165 EVIS EXERA II
- Електронож за ендоскопски процедури “ESG-100”
- 24” TFT монитор „Ikegami” MLW-2422CS
- Ултразвукова вана за дезинфекция
- Цветен видеопринтер “CP-31W”

– 1 бр.
– 1 бр.
– 1 бр.
– 1 бр.
– 1 бр.
– 1 бр.
– 1 бр.
– 1 бр.
– 1 бр.
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ДОГОВОР № 9 ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
АБОНАМЕНТНО СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА
Днес, 07.06. 2019г. , 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, ул.Д-р Иван Богоров 12, тел: 052 602360 , факс: 052 699060, 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-15 / 21.05.2019г. 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”, УНП 00468-2019-0003, 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 07.06.2019г. и е валиден до 07.06.2020г.
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 :
8.1.1 При абонаментно сервизно обслужване/чл.1.1/ 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.
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(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,
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
280,80 (двеста и осемдесет 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
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:
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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;
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
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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;
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.
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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.
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
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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 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 („Приемопредавателен 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 поголям 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;
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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
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;
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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
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.
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(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
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:
1. 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: ………………………..
2. 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;
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4. датата на получаване – при изпращане по електронна поща.
(4) Всяка кореспонденция между Страните ще се счита за валидна, ако е изпратена на посочените погоре 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.
(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.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Заличено обстоятелство съгласно чл.36а, ал.3
от ЗОП във връзка с чл.2 от ЗЗЛД
Изпълнителен директор на
МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД
Заличено обстоятелство съгласно чл.36а, ал.3
от ЗОП във връзка с чл.2 от ЗЗЛД
Главен счетоводител
МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Заличено обстоятелство съгласно чл.36а, ал.3
от ЗОП във връзка с чл.2 от ЗЗЛД
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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 № 10 ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
АБОНАМЕНТНО СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА
Днес, 07.06. 2019г. , 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, жк Лозенец, ул.„Бигла” 48, ет.5, тел. 02 9200123, факс: 02 920 03 84,
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-15 / 21.05.2019г. 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”, УНП 00468-2019-0003, 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 07.06.2019г. и е валиден до 07.06.2020г.
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 :
8.1.1 При абонаментно сервизно обслужване/чл.1.1/ 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.
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(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,
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 двет 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:
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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;
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
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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;
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.

5

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.
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
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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 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 („Приемопредавателен 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 поголям 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;
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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
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;
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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
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.
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(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
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:
1. 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: ………………………..
2. 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;
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4. датата на получаване – при изпращане по електронна поща.
(4) Всяка кореспонденция между Страните ще се счита за валидна, ако е изпратена на посочените погоре 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.
(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.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Заличено обстоятелство съгласно чл.36а, ал.3
от ЗОП във връзка с чл.2 от ЗЗЛД
Изпълнителен директор на
МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД
Заличено обстоятелство съгласно чл.36а, ал.3
от ЗОП във връзка с чл.2 от ЗЗЛД
Главен счетоводител
МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Заличено обстоятелство съгласно чл.36а, ал.3
от ЗОП във връзка с чл.2 от ЗЗЛД
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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
Днес, 07.06. 2019г. , 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, бул.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-15 / 21.05.2019г. 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”, УНП 00468-2019-0003, 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 07.06.2019г. и е валиден до 07.06.2020г.
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.

1

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 :
8.1.1 При абонаментно сервизно обслужване/чл.1.1/ 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.
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(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,
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 двет 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:
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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;
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
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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;
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.
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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.
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
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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 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 („Приемопредавателен 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 поголям 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;
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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
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;
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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
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.
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(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
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:
1. 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: ………………………..
2. 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;
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4. датата на получаване – при изпращане по електронна поща.
(4) Всяка кореспонденция между Страните ще се счита за валидна, ако е изпратена на посочените погоре 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.
(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.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Заличено обстоятелство съгласно чл.36а, ал.3
от ЗОП във връзка с чл.2 от ЗЗЛД
Изпълнителен директор на
МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД
Заличено обстоятелство съгласно чл.36а, ал.3
от ЗОП във връзка с чл.2 от ЗЗЛД
Главен счетоводител
МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Заличено обстоятелство съгласно чл.36а, ал.3
от ЗОП във връзка с чл.2 от ЗЗЛД
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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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