
ДОГОВОР № 8  
 

ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 
ЗА “АБОНАМЕНТНО СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА 

МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА И АПАРАТУРА ПРЕЗ 2015г.” 
 

  Днес, 27.02.2015г.,  между: 
  
            „КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР  - СТАРА 
ЗАГОРА”  ЕООД,  гр. Стара Загора,  ул.”Д-р Т.Стоянович” №15, вписано 
в ТР на АВ с ЕИК: 000812197, Ид. № ЗДДС: BG 000812197 представлявано 
от д-р Петьо Вълчев Чилингиров - управител, наричано за краткост в 
договора  ВЪЗЛОЖИТЕЛ  от една страна  
и   

„КАНБЕРА ПАКАРД – БЪЛГАРИЯ” ЕООД, със седалище и адрес 
на управление гр. София 1680, район Витоша, бул.”Тодор Каблешков”      
№ 61, вх. Б, ет. 1, ап. 19, тел.: 02/9589477, вписано в ТР на АВ с ЕИК: 
040206912,    ИД.№ по ЗДДС: BG 040206912, представлявано от Евгени 
Апостолов Цанков - Управител, наричано за краткост в договора 
ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна, 
въз основа на класиране на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в открита процедура за 
възлагане на обществена поръчка, извършено с Решение № 26 от 
11.02.2015г.  на Управителя на „КОЦ - Стара Загора ” ЕООД  се сключи 
настоящия договор за обществена поръчка при следните условия:    

 
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 
1.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да 

извърши срещу заплащане абонаментно сервизно обслужване на 
медицинска техника и апаратура, включващо текущи и/ или основни, и/ 
или аварийни ремонти, профилактики и технически проверки/ диагностики 
съобразно посоченото в Приложение № 1, представляващо неразделна част 
от този договор, в съответствие с инструкциите за експлоатация на 
производителя и изискванията на възложителя. 

2.  Извършването на всички дейности по сервизното обслужване се 
осъществява с транспорт на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ /включен в абонаментната 
цена/. 

3.  Ремонтът се извършва на място в „КОЦ – Стара Загора” ЕООД – 
гр.Стара Загора и само в изключителни случаи медицинската техника/ 
апаратура се пренася в сервизната база на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като за това се 
съставя протокол. В случай, че се наложи отстраняване на повреда извън 
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лечебното заведение, разходите за транспорт са за сметка на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

4. Ремонтът на медицинската техника/ апаратура от обособени 
позиции №№ 29 се извършва само с оригинални резервни части (от 
производителя на тази медицинска техника/ апаратура). 

5.За медицинска техника/апаратура, която е в гаранционен срок 
задължението за абонаментно сервизно обслужване възниква след 
изтичането на този срок. 

 
ІІ. СРОК НА ДОГОВОРА 

 
 1. Настоящият договор е със срок на действие от 01.03.2015г. до 

01.03.2016г. 
 

          ІІІ. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 
 

1.  За добросъвестно и професионално изпълнение на предмета на 
договора по т.І ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплаща месечна цена  в 
размер, посочен в Приложение № 1. Цената е определена при условията на 
извършване на услугата с включени всички разходи, но без ДДС. 

2. Извършените сервизни обслужвания и ремонти се доказват, 
отчитат и разплащат с фактура – оригинал, издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и 
подписана от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Фактурата се издава веднъж месечно до 5-
то число на месеца, следващ месеца за който се отнася абонаментното 
обслужване. Тя се придружава с документ за приемане на извършения 
ремонт / документ за приемане на съответната профилактика и/или 
технически преглед. 

3.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща вложените резервни части при 
техническото обслужване на медицинската техника и апаратура извън 
посочената абонаментна сума. 

4.При нужда от извършване на конкретен ремонт 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. 

5.След изпълнение на задълженията по договора от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  заплаща дължимите суми в срок до 
30 календарни дни от представянето на фактура, подписана от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и по посочената в нея банкова сметка.  
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ІV. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 
 

1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  
гаранция за добро изпълнение на договора в размер на  543,91лв. в 
следната форма – парична сума, представляваща 2 % от стойността му без 
ДДС. 

2.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи тази гаранцията и да се 
разпореди с нея, като се удовлетвори от пълния й размер при неизпълнение 
на което и да е от задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, произтичащи от 
договора и/или относимата към него нормативна уредба. Ако това е 
недостатъчно за възмездяването му, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предявява иск за 
разликата над този размер. 

3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  освобождава гаранцията след 01.04.2016г., 
въз основа на писмено искане на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без да дължи лихва 
или обезщетение за времето до това освобождаване.  
 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
 

1.  В случай на добро изпълнение на предмета на договора по т.І 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има права да получи уговореното възнаграждение в 
размера, сроковете и при условията, предвидени в настоящия договор. 
          2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпрати сервизен специалист за 
отстраняване на появилите се повреди в медицинската техника и апаратура 
в срок до 24 /двадесет и четири/ часа след уведомяване от страна на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
         3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши ремонтната дейност на 
място в „КОЦ -  Стара Загора” ЕООД,  във възможно най-кратък срок /не 
повече от 3 дни/, 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. 
         4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да вземе необходимите мерки за 
своевременно отстраняване на допуснати грешки и пропуски по 
отношение качеството на извършваните дейности, за които 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  е отправил устна или писмена забележка. 
         5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  се задължава да издаде фактура – оригинал за 
извършената работа. 
         6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури сервизна документация 
на обслужваната техника и апаратура, ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не разполага 
с такава. 
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         7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури необходимите резервни 
части, след констатиране на нуждата от такива и да представи ценова 
оферта, която се одобрява от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
         8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява гаранционен срок за вложените 
резервни части при извършен ремонт, броим от пускане в експлоатация на 
отремонтираната медицинска техника/апаратура. 
         9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава незабавно да достави и монтира 
нова резервна част за своя сметка, при възникване на дефект в рамките на 
гаранционния срок. 

10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да дава указания за правилно 
използване на медицинската техника/ апаратура. 

11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури специални 
измервателни инструменти и контролни съоръжения, необходими за 
проверка правилното функциониране на медицинската техника/ апаратура. 

12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури аварийна група за 
обслужване в почивни и празнични дни. 

13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при необходимост или при 
нововъведения в медицинската техника/ апаратура да осигури обучение на 
персонала на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и методична помощ за работа с тях. 
 

VІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
 

 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали настоящия договор 
едностранно и без предизвестие, при неявяване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ два 
пъти и повече в срока след подадена заявка. 
 2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали настоящия договор 
едностранно и без предизвестие, при забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, за 
отстраняване на повреда повече от 10 дни. 
 3. 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. 
 4. 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. 
 5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да упълномощи свой служител, 
който да присъства при извършване на профилактика и технически 
прегледи на медицинската апаратура. 
 6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
уговореното възнаграждение в размера, сроковете и при условията, 
предвидени в договора. 
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 7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава незабавно да уведомява 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  при констатиране на повреда в медицинската техника и 
апаратура, налагаща извършването на ремонт, да нареди незабавно 
преустановяване на работата с нея, както и да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 
най-кратък срок на адрес гр. София 1680, район Витоша, бул.”Тодор 
Каблешков” № 61, вх. Б, ет. 1, ап. 19 на телефон 02/9589480, факс 
02/9589477, или по e-mail: office@cpbg.net. 
 8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да допуска до апаратурата само 
квалифициран персонал, който е обучен да работи с нея. 
 9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да спазва инструкциите на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за правилна експлоатация на медицинската техника и 
апаратура. 
 10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да осигури нормални условия за 
работа на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като почистена медицинска техника, добро 
осветление, ел. захранване. 
 

VІІ. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 
 

1.  Приемането на извършената работа по т.I се извършва от 
определени от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лица. 

2.  Приемането на работата по настоящия договор се удостоверява с 
подписване от тези лица на двустранен протокол / акт или на друг 
документ. 

3.  Когато  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за 
подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя.         

 
VІІI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. ОТГОВОРНОСТ 

 
 1. При изтичане срока на договора. 
 2. По взаимно съгласие, изразено в писмена форма. 
 3. При развалянето му по реда на чл.87 ЗЗД. 
 4. При спиране от експлоатация на медицинска техника/ апаратура. 
 5. При неспазване срока на предизвестието за разваляне на договора 
неизправната страна дължи на изправната неустойка в размер на 0,5% 
/нула цяло и пет на сто/ от стойността на договора. 
 6. При забавяне на плащането ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи обезщетение 
в размера по чл.86 ЗЗД върху дължимата сума, но не повече от 3 % /три на 
сто/ от тази сума. 
 7. При неявяване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ два пъти и повече в 
горепосочения срок след подадена заявка, той дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
неустойка в размер на 3 %  /три на сто/ от стойността на договора. 
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 8. При забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, за отстраняване на повреда повече 
от 10 дни, той дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,7%  
/нула цяло и седем на сто/ от стойността на договора, за всеки ден забава, 
но не повече от 5 % /пет на сто/ от стойността на договора. 
 9. При отказ /писмен или мълчалив/ за изпълнение на договора, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 3%  /три на сто/ от 
стойността на договора. 
 10. При повреда в апаратура, настъпила в резултат от некачествено 
изпълнение на работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, последният дължи неустойка 
в размер на 30 % /тридесет на сто/ от стойността на причинената вреда. 
 11. При възникване на задължение за неустойка от страна на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  заплаща дължимото възнаграждение 
след като прихване стойността на неустойката. 
 12. Плащането на неустойката не лишава изправната страна от 
правото да търси обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи 
над размера на договорената неустойка. 
 13. Страните по договора се освобождават от отговорност за 
неизпълнение на договорните им задължения за времето на действие на 
непреодолима сила/ форсмажорни обстоятелства/. Срокът на действие на 
договора се увеличава съразмерно с времетраенето на форсмажора. 
 14. Ако непреодолимата сила продължи прекалено дълго, в резултат, 
на което ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ вече няма интерес от изпълнението, той има 
право да прекрати договора едностранно с 10-дневно писмено 
предизвестие. В този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи 
съответната част от месечната цена, съразмерно с изпълнената част от 
предмета на договора. 
 

IX. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 
1. Възникналите спорове между страните се уреждат чрез взаимни 

преговори между тях. При непостигане на споразумение, те решават спора 
по съдебен ред. 

2. За всички неуредени  в този договор въпроси се прилагат 
разпоредбите на действащото законодателство. 
 Договорът се състави в два еднообразни екземпляра, по един за всяка 
страна. 
 
 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:   ИЗПЪЛНИТЕЛ: 
“КОЦ - Стара Загора” ЕООД  „КАНБЕРА ПАКАРД–БЪЛГАРИЯ” ЕООД 
 
Управител:    / п /   Управител:           / п /  
                    
               /д-р П. Чилингиров/     / Евгени Цанков / 
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