
ДОГОВОР № 1 
за закупуване и монтаж на рентгенова тръба за компютърен томограф 

Somatom Sensation Open за нуждите на КОЦ „Стара Загора” ЕООД,  
при условията на демонтаж и връщане на производителя на старата тръба 

 
 

Днес, 05.01.2016  г. в гр. Стара Загора между: 

1. „СИМЕНС ХЕЛТКЕЪР” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. 
София, п.к.1309, Район „Илинден”, ул. „Кукуш” №2, тел. 02-8115-394, факс 02-8115-619,  
вписан в Търговския регистър на Агенцията по вписванията  с ЕИК 203474500, 
представлявано съвместно от двамата Управители – д-р Тодор Воденичаров и Станислава 
Христова, или един от тях заедно с упълномощен представител, наричан за краткост 
ИЗПЪЛНИТЕЛ, от една страна 

И 
2. „КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР – СТАРА ЗАГОРА” ЕООД, 

със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора 6003,  ул. ”Д-р Тодор Стоянович” № 
15, вписано в Търговския регистър на Агенция по вписванията с ЕИК 000812197, Ид. № 
ЗДДС: BG 000812197, представлявано от Управителя д-р Петьо Вълчев Чилингиров, 
наричано за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ  

 
На основание проведена процедура „Договаряне без обявление” за възлагане на 

обществена поръчка с предмет: „Доставка на рентгенова тръба тип Straton – O за 
Компютърен томограф „Siemens Somatom Sensation Open 24“, открита с Решение № 190/ 
02.12.2015 г. и във връзка с Решение № 214/23.12.2015г. на Управителя на КОЦ – Стара 
Загора ЕООД за определяне на Изпълнител, се сключи настоящия договор за следното: 

 

I. ПРЕДМЕТ 
Чл. 1  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши при 

условията на настоящия договор и срещу възнаграждение доставка на нова рентгенова 
тръба тип „Straton – O”, включваща демонтаж на старата рентгенова тръба, монтаж, 
настройка и пускане в действие на новата рентгенова тръба за апарат за Компютърен 
томограф „Siemens Somatom Sensation Open 24”, наричана по-долу за краткост ВЕЩТА. 

II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 
Чл. 2. Стойността на договора е 246 067,93 лева (словом: двеста четиридесет и 

шест хиляди шестдесет и седем и 0,93 лева) без вкл.ДДС или 295 281,52 лева (словом: 
двеста деветдесет и пет хиляди двеста осемдесет и един и 0,52 лева) с вкл. ДДС. 

Чл. 3. Плащането по настоящия договор ще се извърши чрез банков превод, по 
следната сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:  

БАНКА: УниКредит Булбанк. 
IBAN: BG90UNCR70001522262227;   BIC код:  UNCRBGSF; 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен писмено да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при промяна на 

банковата си сметка, адрес на управление или друга регистрация, в срок от 3 (три) дни от 
датата на промяната. 

Чл. 4. Определената стойност на доставката включва всички разходи по изпълнение 
предмета на договора, включително разходи за доставка в лечебното заведение, разходите 
за демонтаж на стара рентгенова тръба, монтаж, настройка и пускането й в действие. 



Чл. 5. Плащането по настоящия договор ще се извърши в срок до 30 (тридесет) 
календарни дни след пускането в действие на ВЕЩТА и представяне на следните 
документи:  

• приемо-предавателен протокол за доставка на новата ВЕЩ и демонтирането 
на старата рентгенова тръба;  

• протокол, удостоверяващ монтирането, настройката и пускането в действие на 
ВЕЩТА в изправно състояние; 

• оригинална данъчна фактура. 

III. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
 Чл. 6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава : 

1. да предаде ВЕЩТА за ползване в състояние, в срок и по начин, уговорени 
по-долу в настоящия договор; 

2. да монтира, настрои и пусне в действие доставената ВЕЩ в срок до 5 (пет) 
работни дни, считано от датата на подписване на настоящия договор и получена заявка от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за доставка; 

3. да прехвърли на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ правото на собственост върху ВЕЩТА; 
4. да осигури до максимум 24 месеца или до максимум 500.000 сканирания, 

което от двете събития настъпи първо, гаранционно поддържане на ВЕЩТА. 
Чл. 7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да иска съдействие от страна на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за изпълнението на договора и своевременно решаване на всички 
проблеми, възникнали в процеса на изпълнение и зависещи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или 
негови служители. 

Чл. 8. Гаранционното обслужване от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обхваща 
отстраняването на повреди и отклонения в нормалното функциониране на ВЕЩТА, до 
изтичането на горепосоченият 24 (двадесет и четири)- месечен срок и при натрупани не 
повече от 500.000 сканирания. 

Чл. 9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява възникналите повреди и 
неизправности по ВЕЩТА в срок до 7  (седем) дни, считано от датата на получаването на 
писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за съответната повреда. 

Чл. 10. Некачествените части се подменят с качествени за сметка на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок до 7 (седем) дни от предявяването на рекламацията и изготвяне на 
двустранно подписан протокол. 

Чл. 11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е длъжен да сервизира ВЕЩТА, която е повредена в 
следствие  на ремонт или сервиз от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или трета страна. 

IV. ПРЕДАВАНЕ НА ВЕЩТА. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И 
РИСКА. 

Чл. 12. Страните се споразумяват ВЕЩТА да бъде предадена в състояние, 
отговарящо на договореното й предназначение и да бъде монтирана, настроена и пусната в 
действие не по-късно от 5 (пет) работни дни, считано от датата на подписване на 
настоящия договор и получена заявка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за доставка. 

Чл. 13. Собствеността и рискът от погиването на ВЕЩТА се прехвърлят върху 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с подписването на приемо-предавателния протокол, удостоверяващ 
нейната доставка. 

V. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
Чл. 14. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е длъжен:  
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1. да заплати цената, определена в чл. 2  в срока и по указания в договора 
начин; 

2. да оказва обичайно необходимото съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
 

VI. ОТГОВОРНОСТ 
Чл. 15. (1) Отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за недостатъци, както и за причинени 

вреди от неизпълнение на договора, не може да превиши общата сума по този договор 
изтича с изтичането на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по този Договор, освен ако 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е действал с умисъл или груба небрежност. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е 
отговорен за вредите, които са пряка и непосредствена последица от неговото 
неизпълнение на договора, които не могат да бъдат предвидени при сключване на същия, 
ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ докаже, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е действал с груба небрежност или 
умисъл. 

(2) Освен това, по силата на този договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност 
пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако действие или бездействие на ВЪЗЛОЖИТЕЛ или трети страни 
са допринесли по някакъв начин за техни загуби, или ако загубата или щетата се дължи на 
форсмажорно обстоятелство или друга причина извън разумния контрол на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Чл. 16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи никаква отговорност за пропуснати ползи, 
спестявания, приходи, данни или други индиректни, наказателни или последващи щети, 
базирани или не на договорна или деликтна (включително небрежност), обективна 
отговорност или друга правна теория, освен в случаите на груба небрежност и умисъл от 
страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл. 17. Ограничението на отговорността, посочена в този чл. 15 и чл. 16, се прилага 
и за персонала на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и на техните подизпълнители. 

VII. СРОК НА ДОГОВОРА 
Чл. 18. Срокът на действие на договора включва доставянето на ВЕЩТА от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, демонтирането на старата рентгенова тръба, монтирането, настройката и 
пускането в действие на ВЕЩТА и изтича с изтичането на  гаранционния срок за 
поддръжка на ВЕЩТА съгласно чл. 8 от този договор. 

VIII. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ 
Чл. 19. Договорът влиза в сила от датата на подписването му от двете страни и се 

прекратява: 
1. с изтичане на срока на действието му; 
2. по взаимно съгласие на страните; 
3. с писмено уведомление от изправната до неизправната страна в случай на 

пълно неизпълнение или забава за изпълнение на някое задължение за повече от 1 /един/ 
месец; 

4. в случаите по чл. 43, ал. 4 ЗОП; 
5. в случаите, посочени в чл. 28 от този договор. 

IX. ПОВЕРИТЕЛНОСТ 
Чл. 20. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще съхраняват като поверителна 

всяка информация, предоставена или разкрита на другата страна във връзка с бизнеса, 
клиентите и/или пациентите на разкриващата страна, както и този Договор и неговите 
клаузи, включително цените и други финансови условия, при които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще 
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получава услугите по този Договор. Всяка страна полага разумна грижа да защитава 
поверителността на разкритата информация, но не в по-малка степен от степента, която би 
използвала при защита на собствената си поверителна информация, и ще разкрива 
поверителната информация на другата страна само на своите служители, агенти и 
подизпълнители, които имат нужда от нея. Задължението за конфиденциалност в този 
Договор не се прилага за информация, която е публично достояние към момента на 
разкриването й, и/ или е била известна на някоя от страните преди разкриването й без 
нарушаване на задължение за поверителност, и/ или която следва да се разкрие по силата 
на закон или съдебно решение. 

X. НЕУСТОЙКИ 
Чл. 21. При забавено изпълнение на задълженията си по настоящия договор 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,5 % за всеки ден забава, но не повече от 
5 % от стойността на договора. 

Чл. 22. При забава на плащането на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер 
на 0,5 % за всеки ден забава, но не повече от 5 % от стойността на договора. 

Чл. 23. При разваляне на договора поради виновно неизпълнение, неизправната 
страна дължи на изправната неустойка в размер на 20 % от общата стойност на договора. 

XI. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА 
Чл. 24. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за понесени вреди и 

загуби, ако последните са причинени в резултат на непреодолима сила. 
Чл. 25. Страната изпаднала в забава поради непреодолима сила е длъжна да 

уведоми писмено насрещната страна в 3 (три)- дневен срок, от настъпването на събитието, 
причинило невъзможността за точно изпълнение. 

Чл. 26. Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора е 
била в забава в момента на настъпването на споменатото в предходната точка събитие, тя 
не може да се позовава на непреодолима сила. 

Чл. 27. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички 
действия с грижата на добър търговец, за да намали до минимум понесените от 
насрещната страна вреди. 

Чл. 28. Ако непреодолимата сила трае толкова дълго, че някоя от страните вече 
няма интерес от изпълнението на поръчката, тя има право да прекрати договора с 1 /едно/ 
месечно предварително писмено уведомление до другата страна. 

XII. ДРУГИ УСЛОВИЯ 
Чл. 29. Всички спорове по повод настоящия договор ще се уреждат от страните по 

приятелски начин чрез преки преговори. При непостигане на съгласие, спорът ще се 
отнася за решаване пред компетентния български съд. 

Чл. 30. За всички неуредени в договора въпроси се прилага действащото българско 
законодателство. 

Чл. 31. Условията на договора могат да се променят и/или допълват само в 
случаите, регламентирани в ЗОП и по взаимно писмено съгласие на страните. 

Чл. 32. При съставянето на настоящия договор се представиха следните документи, 
които са неразделна негова част: 

 Документи от съответните компетентни органи за удостоверяване на 
обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 – 3 и ал. 2 от Закона за обществените 
поръчки, както следва: 
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 Актуално свидетелство за съдимост на Тодор Воденичаров и Станислава 
Христова; 

 Документи за липса на задължения към НАП и съответната община по 
регистрация; 

 Удостоверение от Агенцията по вписвания, че ПРОДАВАЧЪТ не е обявен в 
несъстоятелност и не се намира в производство по ликвидация; 

 Удостоверение за актуално съдебно състояние на ПРОДАВАЧА; 
 
 
Неразделна част от настоящия договор съставлява Оферта с вх. № 3734 от 

08.12.2015 г. на СИМЕНС ХЕЛТКЕЪР ЕООД гр. София за участие в процедура на 
Договаряне  без обявление за възлагане на  обществена поръчка  с предмет: „Доставка на 
рентгенова тръба тип Straton – O за Компютърен томограф „Siemens Somatom Sensation 
Open 24“. 

 
 
Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от 

страните и се подписа от тях както следва: 
 
 
 
За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:      За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:  
 
              / п /                                                                                                           / п / 
...................................       ..........................................  
/д-р Тодор Воденичаров/                                                                /д-р Петьо Чилингиров/ 
 
             / п /  
...................................                                                                                       
/Станислава Христова/                                                                                                                                              
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