
ДОГОВОР № 1 
 

ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ 
„АБОНАМЕНТНО СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА МЕДИЦИНСКА 

ТЕХНИКА И АПАРАТУРА ПРЕЗ 2017г.-2018г.” 
 
 
  Днес, 28.02.2017год. в гр.Стара Загора,  между: 
  
            КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - СТАРА ЗАГОРА ЕООД, със 
седалище и адрес на управление 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   

ТРИНЕЛ ООД, със седалище и адрес на управление гр. София 1233, район р-н 
Сердика, ул. „Кавала”, бл. 42, вх. Г, ап. 76, тел.: 0887339757 факс: .…..……., вписано в 
ТР на АВ с ЕИК: 831003290,    ИД.№ по ЗДДС: …………………, представлявано от 
инж. Петър Иванов Триндев - Управител, наричано за краткост в договора 
ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна, 

въз основа на класиране на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в открита процедура за възлагане на 
обществена поръчка с уникален номер в регистъра на обществените поръчки 00731-
2016-0010, извършено с Решение № 40/10.02.2017г. 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 лечебното заведение, разходите за транспорт са 
за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

4.  Ремонтът на медицинската техника/ апаратура от обособени позиции №№……. 
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. 
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ІІ. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 
 

1.  Договорът има срок на действие от 01.03.2017г. до 01.06.2018г., а за обособена 
позиция №24 подпозиция 4 – от 01.06.2017г. до 01.06.2018г. 

2.  Място на изпълнение на договора е в гр. Стара Загора, ул. „Д-р Тодор 
Стоянович“ 15, всеки работен ден /при необходимост в празнични и почивни дни/ или в 
сервизната база на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, находяща се на адрес – гр. София, 1233, 
ул.Кавала, бл.42, вх.Г, ап.76. 
 

  ІІІ. ЦЕНИ, РЕД И СРОКОВЕ НА РАЗПЛАЩАНЕ 
 

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 
двустранен приемо-предавателен протокол за извършеното абонаментно сервизно 
обслужване/ двустранен такъв протокол за приемане на съответната профилактика 
и/или технически преглед или ремонт. 

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. 

6. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като бъдат 
представени доказателства, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е заплатил на подизпълнителя/ 
подизпълнителите за изпълнените от тях работи, които са приети по реда на договора. 

7. Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да 
бъде предадена като отделен обект на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,  
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя. 
Плащането се осъществява въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до 
възложителя чрез изпълнителя, който е длъжен да го предостави на възложителя в 15-
дневен срок от получаването му. 

8. Към искането по предходната точка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя становище, 
от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими. 

9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже плащане по т.7 когато искането за 
плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.   
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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 420.00лв. в допустимата от ЗОП форма, 
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 01.07.2018г., 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 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. 

7.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури необходимите резервни части, 
след констатиране на нуждата от такива и представяне на 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, когато е приложимо и посочва същия в двустранния 
приемо-предавателен протокол. 

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. 
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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 да сключи договор/договори за 
подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок от 3 /три/ дни от 
сключване на настоящия договор и да предостави копие от него/тях на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок от сключването им заедно с доказателство че са 
изпълнени изискванията на чл.66, ал.2 и ал.11 от ЗОП. 

14.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предоставя при поискване информация за 
плащанията си по договорите за подизпълнение. 

15. 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. 

16.  Да спазва стриктно чл.115 от ЗОП.  
 
VI. 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. 

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, ул. Кавала, бл.42, 
вх.Г, ап.76, на телефон 0887339757, факс ………….., или по e-mail- trindev@gmail.com. 

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. 

11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да 
му представи договора за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители. 
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VІI. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА 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 приемо-предавателен протокол и фактура за нейното 
извършване. 

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. От ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без предизвестие при възникване на обстоятелствата по 

чл.118 ЗОП или по чл.119, ал.2 ЗОП. 
6. От ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без предизвестие, когато въз основа на неверни данни от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е приложено изключение по чл.4 от Закона за икономическите и 
финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален 
данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици и е 
сключен договор с него. В този случай не се връща гаранцията за изпълнението му, не 
се заплащат извършените дейности, а получените плащания от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
подлежат на незабавно възстановяване ведно със законната лихва. Във всички случай 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи компенсации и обезщетения. 

7. 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. 

8. 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. 

9. 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. 

10. 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. 

11. При отказ /писмен или мълчалив/ за изпълнение на договора, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 3%  /три на сто/ от стойността на 
договора. 

12. 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. 

13. При възникване на задължение за неустойка от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  заплаща дължимото възнаграждение след като прихване стойността 
на неустойката. 
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14. Плащането на неустойката не лишава изправната страна от правото да търси 
обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи над размера на договорената 
неустойка. 

15. Страните по договора се освобождават от отговорност за неизпълнение на 
договорните им задължения за времето на действие на непреодолима сила/ 
форсмажорни обстоятелства/. Срокът на изпълнение на договора се увеличава 
съразмерно с времетраенето на форсмажора. 

16. 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. 

17. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява договора с едноседмично предизвестие, ако не 
е в състояние да изпълнява своите задължения поради непредвидени обстоятелства. В 
този случай се уреждат финансовите взаимоотношения между страните за извършените 
от Доставчика и одобрени от Възложителя дейности по изпълнение 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   „ТРИНЕЛ”ООД 
 
Управител: / п / съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД            Управител:  / п / съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД  
               /д-р П. Чилингиров/      / инж. П. Триндев/ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
към  Договор № 1 от 28.02.2017г.

№ по 
ред

№ на 
обособена
та позиция

Вид на медицинска техника и 
апаратура Производител

Фабричен 
номер

брой 
годишни 

профилакти
ки/ 

технически 
прегледи

брой 
апарати

Предложена цена 
на месечен 

абонамент без ДДС 
в лв. за 1 брой мед. 
техника/апаратура

Обща сума без ДДС в 
лв. /умножават се 
кол.7 х кол.8 х 15 

месеца/
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 8 Спект гама камера ADAC САЩ 2129-3018А 2 1 1400.00 21000.00

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Управител: / п / съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД 

               /д-р П. Чилингиров/  

"ТРИНЕЛ" ООД - гр. СОФИЯ

Обща сума без ДДС: 21000.00 лв.

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

„ТРИНЕЛ” ООД“КОЦ - Стара Загора” ЕООД

/ инж. П. Триндев/
Управител:  / п / съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД                    



ДОГОВОР № 2 
 

ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ 
„АБОНАМЕНТНО СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА МЕДИЦИНСКА 

ТЕХНИКА И АПАРАТУРА ПРЕЗ 2017г.-2018г.” 
 
 
  Днес, 28.02.2017год. в гр.Стара Загора,  между: 
  
            „КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - СТАРА ЗАГОРА” ЕООД, 
със седалище и адрес на управление 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   

„МЕДИКО-ГАЗ-ХРИСТОВ И ХРИСТОВА” СД, със седалище и адрес на 
управление област София, община Елин Пелин, Гара Елин Пелин 2109, ул.”Кирил и 
Методий” №114, тел.: 02 9718381, факс 02 9718381, вписано в ТР на АВ с ЕИК: 
122079866,    ИД.№ по ЗДДС: BG 122079866, представлявано от инж. Валентин 
Димитров Христов - Управител, наричано за краткост в договора ИЗПЪЛНИТЕЛ от 
друга страна, 

въз основа на класиране на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в открита процедура за възлагане на 
обществена поръчка с уникален номер в регистъра на обществените поръчки 00731-
2016-0010, извършено с Решение № 40/10.02.2017г. 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 лечебното заведение, разходите за транспорт са 
за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

4.  Ремонтът на медицинската техника/ апаратура от обособени позиции №№……. 
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. 
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ІІ. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 
 

1.  Договорът има срок на действие от 01.03.2017г. до 01.06.2018г., а за обособена 
позиция №24 подпозиция 4 – от 01.06.2017г. до 01.06.2018г. 

2.  Място на изпълнение на договора е в гр.Стара Загора, ул. „Д-р Тодор 
Стоянович“ 15, всеки работен ден /при необходимост в празнични и почивни дни/ или в 
сервизната база на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, находяща се на адрес гр.София, ул. „Александър 
Жендов“ № 6, ет.8 
 

  ІІІ. ЦЕНИ, РЕД И СРОКОВЕ НА РАЗПЛАЩАНЕ 
 

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 
двустранен приемо-предавателен протокол за извършеното абонаментно сервизно 
обслужване/ двустранен такъв протокол за приемане на съответната профилактика 
и/или технически преглед или ремонт. 

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. 

6. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като бъдат 
представени доказателства, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е заплатил на подизпълнителя/ 
подизпълнителите за изпълнените от тях работи, които са приети по реда на договора. 

7. Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да 
бъде предадена като отделен обект на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,  
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя. 
Плащането се осъществява въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до 
възложителя чрез изпълнителя, който е длъжен да го предостави на възложителя в 15-
дневен срок от получаването му. 

8. Към искането по предходната точка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя становище, 
от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими. 

9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже плащане по т.7 когато искането за 
плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.   
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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 42.00лв. в допустимата от ЗОП форма, 
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 01.07.2018г., 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 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. 

7.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури необходимите резервни части, 
след констатиране на нуждата от такива и представяне на 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, когато е приложимо и посочва същия в двустранния 
приемо-предавателен протокол. 

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. 
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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 да сключи договор/договори за 
подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок от 3 /три/ дни от 
сключване на настоящия договор и да предостави копие от него/тях на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок от сключването им заедно с доказателство че са 
изпълнени изискванията на чл.66, ал.2 и ал.11 от ЗОП. 

14.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предоставя при поискване информация за 
плащанията си по договорите за подизпълнение. 

15. 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. 

16.  Да спазва стриктно чл.115 от ЗОП.  
 
VI. 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. 

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 гара Елин Пелин на телефон 
0889533495, факс 02 9718381, или по e-mail - medico_gaz@abv.bg. 

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. 

11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да 
му представи договора за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители. 
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VІI. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА 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 приемо-предавателен протокол и фактура за нейното 
извършване. 

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. От ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без предизвестие при възникване на обстоятелствата по 

чл.118 ЗОП или по чл.119, ал.2 ЗОП. 
6. От ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без предизвестие, когато въз основа на неверни данни от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е приложено изключение по чл.4 от Закона за икономическите и 
финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален 
данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици и е 
сключен договор с него. В този случай не се връща гаранцията за изпълнението му, не 
се заплащат извършените дейности, а получените плащания от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
подлежат на незабавно възстановяване ведно със законната лихва. Във всички случай 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи компенсации и обезщетения. 

7. 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. 

8. 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. 

9. 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. 

10. 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. 

11. При отказ /писмен или мълчалив/ за изпълнение на договора, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 3%  /три на сто/ от стойността на 
договора. 

12. 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. 

13. При възникване на задължение за неустойка от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  заплаща дължимото възнаграждение след като прихване стойността 
на неустойката. 
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14. Плащането на неустойката не лишава изправната страна от правото да търси 
обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи над размера на договорената 
неустойка. 

15. Страните по договора се освобождават от отговорност за неизпълнение на 
договорните им задължения за времето на действие на непреодолима сила/ 
форсмажорни обстоятелства/. Срокът на изпълнение на договора се увеличава 
съразмерно с времетраенето на форсмажора. 

16. 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. 

17. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява договора с едноседмично предизвестие, ако не 
е в състояние да изпълнява своите задължения поради непредвидени обстоятелства. В 
този случай се уреждат финансовите взаимоотношения между страните за извършените 
от Доставчика и одобрени от Възложителя дейности по изпълнение 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  „МЕДИКО-ГАЗ-ХРИСТОВ  

И ХРИСТОВА” СД 
 
Управител: / п / съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД            Управител: / п / съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД  
 
               /д-р П. Чилингиров/      / инж. Валентин Христов / 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
към  Договор № 2 от 28.02.2017г.

№ по 
ред

№ на 
обособена
та позиция

Вид на медицинска 
техника и апаратура Производител

Фабричен 
номер

брой годишни 
профилактики/ 

технически 
прегледи брой апарати

Предложена цена 
на месечен 

абонамент без ДДС 
в лв. за 1 брой мед. 
техника/апаратура

Обща сума без 
ДДС в лв. 

/умножават се 
кол.7 х кол.8 х 

15 месеца/
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 32
Централи и инсталации за 
медицински газове 2 1 140.00 2100.00

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

/ инж. Валентин Христов /               /д-р П. Чилингиров/  

“КОЦ - Стара Загора” ЕООД
И ХРИСТОВА” СД

Управител:  / п / съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД                    Управител:/ п / съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД

СД "МЕДИКО-ГАЗ - ХРИСТОВ И ХРИСТОВА" - Гара Елин Пелин, общ. Елин Пелин 
обл.София

Обща сума без ДДС: 2100.00 лв.

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

„МЕДИКО-ГАЗ-ХРИСТОВ 



ДОГОВОР № 3 
 

ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ 
„АБОНАМЕНТНО СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА МЕДИЦИНСКА 

ТЕХНИКА И АПАРАТУРА ПРЕЗ 2017г.-2018г.” 
 
 
  Днес, 28.02.2017год. в гр.Стара Загора,  между: 
  
            „КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - СТАРА ЗАГОРА” ЕООД, 
със седалище и адрес на управление 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   

„ПЕРФЕКТ  МЕДИКА” ООД, със седалище и адрес на управление гр. Стара 
Загора 6000, ул.”Новозагорско шосе” блок 1, тел.: 042 610230, факс 042 601585, 
вписано в ТР на АВ с ЕИК: 833101609,    ИД.№ по ЗДДС: BG 833101609, 
представлявано от Бенчо Йорданов Деков – Управител, наричано за краткост в 
договора ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна, 

въз основа на класиране на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в открита процедура за възлагане на 
обществена поръчка с уникален номер в регистъра на обществените поръчки 00731-
2016-0010, извършено с Решение № 40/10.02.2017г. 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 лечебното заведение, разходите за транспорт са 
за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

4.  Ремонтът на медицинската техника/ апаратура от обособени позиции №№……. 
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. 
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ІІ. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 
 

1.  Договорът има срок на действие от 01.03.2017г. до 01.06.2018г., а за обособена 
позиция №24 подпозиция 4 – от 01.06.2017г. до 01.06.2018г. 

2.  Място на изпълнение на договора е в гр.Стара Загора, ул. „Д-р Тодор 
Стоянович“ 15, всеки работен ден /при необходимост в празнични и почивни дни/ или в 
сервизната база на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, находяща се на адрес гр. Стара Загора 6000, 
ул.”Новозагорско шосе” блок 1. 
 

  ІІІ. ЦЕНИ, РЕД И СРОКОВЕ НА РАЗПЛАЩАНЕ 
 

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 
двустранен приемо-предавателен протокол за извършеното абонаментно сервизно 
обслужване/ двустранен такъв протокол за приемане на съответната профилактика 
и/или технически преглед или ремонт. 

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. 

6. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като бъдат 
представени доказателства, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е заплатил на подизпълнителя/ 
подизпълнителите за изпълнените от тях работи, които са приети по реда на договора. 

7. Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да 
бъде предадена като отделен обект на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,  
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя. 
Плащането се осъществява въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до 
възложителя чрез изпълнителя, който е длъжен да го предостави на възложителя в 15-
дневен срок от получаването му. 

8. Към искането по предходната точка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя становище, 
от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими. 

9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже плащане по т.7 когато искането за 
плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.   
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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 84.85лв. в допустимата от ЗОП форма, 
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 01.07.2018г., 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 
12 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. 

7.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури необходимите резервни части, 
след констатиране на нуждата от такива и представяне на 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, когато е приложимо и посочва същия в двустранния 
приемо-предавателен протокол. 

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. 
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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 да сключи договор/договори за 
подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок от 3 /три/ дни от 
сключване на настоящия договор и да предостави копие от него/тях на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок от сключването им заедно с доказателство че са 
изпълнени изискванията на чл.66, ал.2 и ал.11 от ЗОП. 

14.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предоставя при поискване информация за 
плащанията си по договорите за подизпълнение. 

15. 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. 

16.  Да спазва стриктно чл.115 от ЗОП.  
 
VI. 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. 

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. Стара Загора, 
ул.”Новозагорско шосе” блок 1, на телефон 042 610230, 07008003, 0885070415, 
0885070416, факс 042 601585, или по e-mail: officesz@perfect-medica.com. 

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. 
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11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да 
му представи договора за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители. 

 
VІI. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА 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 приемо-предавателен протокол и фактура за нейното 
извършване. 

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. От ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без предизвестие при възникване на обстоятелствата по 

чл.118 ЗОП или по чл.119, ал.2 ЗОП. 
6. От ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без предизвестие, когато въз основа на неверни данни от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е приложено изключение по чл.4 от Закона за икономическите и 
финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален 
данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици и е 
сключен договор с него. В този случай не се връща гаранцията за изпълнението му, не 
се заплащат извършените дейности, а получените плащания от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
подлежат на незабавно възстановяване ведно със законната лихва. Във всички случай 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи компенсации и обезщетения. 

7. 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. 

8. 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. 

9. 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. 

10. 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. 

11. При отказ /писмен или мълчалив/ за изпълнение на договора, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 3%  /три на сто/ от стойността на 
договора. 

12. 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. 
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13. При възникване на задължение за неустойка от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  заплаща дължимото възнаграждение след като прихване стойността 
на неустойката. 

14. Плащането на неустойката не лишава изправната страна от правото да търси 
обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи над размера на договорената 
неустойка. 

15. Страните по договора се освобождават от отговорност за неизпълнение на 
договорните им задължения за времето на действие на непреодолима сила/ 
форсмажорни обстоятелства/. Срокът на изпълнение на договора се увеличава 
съразмерно с времетраенето на форсмажора. 

16. 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. 

17. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява договора с едноседмично предизвестие, ако не 
е в състояние да изпълнява своите задължения поради непредвидени обстоятелства. В 
този случай се уреждат финансовите взаимоотношения между страните за извършените 
от Доставчика и одобрени от Възложителя дейности по изпълнение 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   „ПЕРФЕКТ МЕДИКА” ООД 
 
Управител: / п / съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД           Управител: / п / съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД  
 
               /д-р П. Чилингиров/      /Бенчо Деков/ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
към  Договор № 3 от 28.02.2017г.

№ по 
ред

№ на 
обособена
та позиция

Вид на медицинска техника и 
апаратура Производител

Фабричен 
номер

брой годишни 
профилактики/ 

технически 
прегледи

брой 
апарати

Предложена цена 
на месечен 

абонамент без ДДС 
в лв. за 1 брой мед. 
техника/апаратура

Обща сума без ДДС в 
лв. /умножават се 
кол.7 х кол.8 х 15 

месеца/
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 20 Кръвно-газов анализатор ABL-5
Radiometer, 
Германия 142R 0282 N002 2 1 99.95 1499.25

2 21 Електролитен анализатор EASY LYTE+ Medica, Германия 2747BNKC 2 1 37.50 562.50

3 22 Биохимичен анализатор BS 300 Китай AO8AC0679 2 1 108.33 1624.95

4 23
Автоматичен коагулометър 
THROMBOLUZER      Германия 14488 2 1 37.05 555.75

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
“КОЦ - Стара Загора” ЕООД

Управител: / п / съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД

               /д-р П. Чилингиров/  

"ПЕРФЕКТ МЕДИКА" ООД - гр. Стара Загора

Обща сума без ДДС: 4242.45 лв.

„ПЕРФЕКТ МЕДИКА” ООД

/Бенчо Деков/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Управител: / п / съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД                     



ДОГОВОР № 4 
 

ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ 
„АБОНАМЕНТНО СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА МЕДИЦИНСКА 

ТЕХНИКА И АПАРАТУРА ПРЕЗ 2017г.-2018г.” 
 
 
  Днес, 28.02.2017год. в гр.Стара Загора,  между: 
  
 
            „КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - СТАРА ЗАГОРА” ЕООД, 
със седалище и адрес на управление 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   

„МУЛТИМЕД – 5” ООД, със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора 
6000, ул. „Боруйград” № 32, тел.042 639055, факс 042639055, вписано в ТР на АВ с 
ЕИК: 123631577,    ИД.№ по ЗДДС: BG 123631577, представлявано от Евгений Стайков 
Петров - Управител, наричано за краткост в договора ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна, 

въз основа на класиране на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в открита процедура за възлагане на 
обществена поръчка с уникален номер в регистъра на обществените поръчки 00731-
2016-0010, извършено с Решение № 40/10.02.2017г. 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 лечебното заведение, разходите за транспорт са 
за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

4.  Ремонтът на медицинската техника/ апаратура от обособени позиции №№……. 
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. 
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ІІ. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 
 

1.  Договорът има срок на действие от 01.03.2017г. до 01.06.2018г., а за обособена 
позиция №24 подпозиция 4 – от 01.06.2017г. до 01.06.2018г. 

2.  Място на изпълнение на договора е в гр.Стара Загора, ул. „Д-р Тодор 
Стоянович“ 15, всеки работен ден /при необходимост в празнични и почивни дни/ или в 
сервизната база на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, находяща се на адрес гр. Стара Загора 6000, ул. 
„Боруйград” № 32. 

 
  ІІІ. ЦЕНИ, РЕД И СРОКОВЕ НА РАЗПЛАЩАНЕ 
 

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 
двустранен приемо-предавателен протокол за извършеното абонаментно сервизно 
обслужване/ двустранен такъв протокол за приемане на съответната профилактика 
и/или технически преглед или ремонт. 

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. 

6. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като бъдат 
представени доказателства, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е заплатил на подизпълнителя/ 
подизпълнителите за изпълнените от тях работи, които са приети по реда на договора. 

7. Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да 
бъде предадена като отделен обект на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,  
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя. 
Плащането се осъществява въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до 
възложителя чрез изпълнителя, който е длъжен да го предостави на възложителя в 15-
дневен срок от получаването му. 

8. Към искането по предходната точка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя становище, 
от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими. 

9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже плащане по т.7 когато искането за 
плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.   
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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 82.66лв. в допустимата от ЗОП форма, 
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 01.07.2018г., 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 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. 

7.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури необходимите резервни части, 
след констатиране на нуждата от такива и представяне на 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, когато е приложимо и посочва същия в двустранния 
приемо-предавателен протокол. 

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. 
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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 да сключи договор/договори за 
подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок от 3 /три/ дни от 
сключване на настоящия договор и да предостави копие от него/тях на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок от сключването им заедно с доказателство че са 
изпълнени изискванията на чл.66, ал.2 и ал.11 от ЗОП. 

14.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предоставя при поискване информация за 
плащанията си по договорите за подизпълнение. 

15. 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. 

16.  Да спазва стриктно чл.115 от ЗОП.  
 
VI. 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. 

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. Стара Загора 6000,         
ул.„Боруйград” №32, на телефон 042/639055, факс ………….., или по e-mail 
multimed91@hotmail.com. 

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. 
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11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да 
му представи договора за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители. 

 
VІI. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА 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 приемо-предавателен протокол и фактура за нейното 
извършване. 

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. От ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без предизвестие при възникване на обстоятелствата по 

чл.118 ЗОП или по чл.119, ал.2 ЗОП. 
6. От ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без предизвестие, когато въз основа на неверни данни от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е приложено изключение по чл.4 от Закона за икономическите и 
финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален 
данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици и е 
сключен договор с него. В този случай не се връща гаранцията за изпълнението му, не 
се заплащат извършените дейности, а получените плащания от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
подлежат на незабавно възстановяване ведно със законната лихва. Във всички случай 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи компенсации и обезщетения. 

7. 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. 

8. 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. 

9. 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. 

10. 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. 

11. При отказ /писмен или мълчалив/ за изпълнение на договора, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 3%  /три на сто/ от стойността на 
договора. 

12. 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. 
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13. При възникване на задължение за неустойка от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  заплаща дължимото възнаграждение след като прихване стойността 
на неустойката. 

14. Плащането на неустойката не лишава изправната страна от правото да търси 
обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи над размера на договорената 
неустойка. 

15. Страните по договора се освобождават от отговорност за неизпълнение на 
договорните им задължения за времето на действие на непреодолима сила/ 
форсмажорни обстоятелства/. Срокът на изпълнение на договора се увеличава 
съразмерно с времетраенето на форсмажора. 

16. 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. 

17. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява договора с едноседмично предизвестие, ако не 
е в състояние да изпълнява своите задължения поради непредвидени обстоятелства. В 
този случай се уреждат финансовите взаимоотношения между страните за извършените 
от Доставчика и одобрени от Възложителя дейности по изпълнение 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  „МУЛТИМЕД – 5” ООД 
 
Управител: / п / съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД               Управител: / п / съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД               
         
               /д-р П. Чилингиров/      / Евгений Петров / 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
към  Договор № 4 от 28.02.2017г.

№ 
по 

ред

№ на  
обособенат
а позиция Вид на медицинска техника и апаратура Производител Фабричен номер

брой 
годишни 

профилакти
ки/ 

технически 
прегледи

брой 
апарати

Предложена 
цена на 
месечен 

абонамент без 
ДДС в лв. за 1 

брой мед. 
техника/апарат

ура

Обща сума без ДДС 
в лв. /умножават се 

кол.7 х кол.8 х 15 
месеца/

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 1 Стерилизационна и аспирационна техника 456.00
1.1. Автоклави ВК- 75 Русия 1802;318; 319 2 2 3.08 92.40
1.2. Стерилизатори сухи Р България няма данни 2 6 2.60 234.00
1.3. Аспиратори електрически Китай няма данни 2 3 2.88 129.60

2 2 Операционни лампи и операционни маси 226.95
2.1. Операционна лампа - стационарна -9 гнезда СССР ; Полша 86045; 880079 2 2 1.48 44.40
2.2. Операционна лампа -  двукуполна Китай РАХ-F700/500 2 1 1.48 22.20
2.3. Операционна лампа - преносима - 4 гнезда СССР 2 3 1.48 66.60
2.4. Операционна лампа - кокиче Китай 8158964 2 1 1.48 22.20
2.5. Операционна маса - електрическа 52502 Е Индонезия 111109 2 1 1.59 23.85
2.6. Операционна маса - механична 3008 S Китай 0022;2004218 2 1 1.59 23.85
2.7. Операционна маса - хидравлична Китай P2000 2 1 1.59 23.85

3 9 Анестезиологична и реанимационна техника 527.85
3.1. Анестезиологичен апарат Aespire Datex,САЩ AMYK00945 2 1 8.78 131.70
3.2. Монитор S/5 CAM 1 Datex,САЩ 315462 2 1 3.98 59.70
3.3. Монитор Cardiocap CH-RS-04 Финландия 315463;315461 2 2 3.98 119.40
3.4. Монитор Capnomac Ultima VLT-V-2208 Финландия 34992 2 1 3.98 59.70
3.5. Респиратор Evita Drager,Германия ARDM- 0039 ,8306710 2 1 10.49 157.35

4 10 Анестезиологична машина Glory plus/Aeon 7200 Aeonmed,Китай YXZ010 2 2 11.86 355.80

"МУЛТИМЕД 5" ООД - гр. СТАРА ЗАГОРА



5 11 Ендоскопска апаратура - Олимпус 936.00
5.1. Фибробронхоскоп Олимпус BF-PE2 Япония 20002247 2 1 7.80 117.00
5.2. Фибросигмоидоскоп Олимпус SF-P20S Япония 2214330 2 1 7.80 117.00
5.3. Фирбогастроскоп Олимпус GIF-XQ20 Япония 2627561 2 1 7.80 117.00

5.4.
Фиброколоноскоп,осветител Олимпус CLE-10 и 
аспирационна помпа Япония 2000088 2 1 7.80 117.00

5.5. Видеопроцесор Олимпус OTV-S6 Япония            cV100 2 1 7.80 117.00
5.6. Видеосистема "Олимпус"  CV - 100 Япония 2 1 7.80 117.00
5.7. Цистоскоп с осветител Щторц Германия 2704QL24ch 2 1 7.80 117.00

5.8.
Ларинго - фарингоскоп EG640100 с 
принадлежности Китай 7955956 2 1 7.80 117.00

6 12 Ехографска апаратура 438.15
6.1. Ехограф Тошиба SSA-220A Япония 26002523 2 1 8.46 126.90
6.2. Ехограф Тошиба дигитален SSA-580A Япония Е3F0965674 2 1 12.87 193.05
6.3. Ехограф Honda HS 2100 90310154 2 1 7.88 118.20

7 15 Операционна и реанимационна техника 158.25

7.1. Електронож EXCEL-350 Mcd Италия
71750204; 4080-05/98 

и 4081-05/98 2 3 1.26 56.70
7.2. Електронож CMS3000A Китай 507145 2 1 1.28 19.20
7.3. Апарат за радиочестотна хирургия ST501 Корея 08G004 2 1 1.49 22.35
7.4. Дефибрилатор - WRV-331 Полша 1502 2 1 1.00 15.00
7.5. Дефибрилатор - JE RESPONDER Германия 101131729 2 1 1.00 15.00
7.6. Дефибрилатор - HP CodeMaster САЩ 3451A15245 2 1 1.00 15.00
7.7. Коагулатор BCH-50 Германия 739/90 2 1 1.00 15.00

8 16 Колпоскопи 37.20
8.1. Колпоскоп DCSM-102 Корея MJ17H9FQ741 2 1 1.24 18.60
8.2. Колпоскоп KLP-21 Полша 71750204 2 1 1.24 18.60

9 17 Регистрираща апаратура 178.50
9.1. ЕКГ -923 А Китай 8010001 2 1 1.05 15.75
9.2. ЕКГ- Shiller АТ - 101 С Швейцария 8014489 2 1 1.05 15.75
9.3. ЕКГ - Shiller  АТ 1 Швейцария 19037364;19037365 2 2 1.05 31.50
9.4. ЕКГ - Cardiocare 2000 Китай EH1200485 2 1 1.05 15.75
9.5. ЕКГ - 903 A Китай 9100080 2 1 1.00 15.00

9.6. Пациентен монитор MMED-6000DP Китай
704093033, 704093019 

и 725093029 2 3 1.05 47.25
9.7. Пациентен монитор Classic-120 Китай J29000FL0083 2 1 1.00 15.00
9.8. Пациентен монитор PM005 Китай 158490743 2 1 0.50 7.50

9.9. Пациентен монитор BM 3 Китай
D1D1100094 
D1E0500189 2 2 0.50 15.00



10 18 Инфузионни помпи 124.50

10.1. Инфузионна помпа - 2/50 РБългария

906017, 812075, 
17020, 2575, 805008, 

804031 и 506035 2 7 0.60 63.00
10.2. Инфузионна помпа - Инфозомат SFP-10S Германия 98704 2 1 0.90 13.50
10.3. Инфузионна помпа - Браун Германия 17147 2 1 0.90 13.50
10.4. Инфузомат електронен АУ С€ 7427 2 1 0.90 13.50
10.5. Инфузионна помпа SK-500 I C€ 82393 2 1 0.50 7.50
10.6. Инфузионна помпа SР1000 C€     40065L/11 2 1 0.90 13.50

11 19 Апарати за кръвно налягане 2 17 0.42 107.10

12 24 Центрофуги 155.25
12.1. Центрофуга T32A Германия 71-6057 2 1 2.07 31.05
12.2. Центрофуга Т30 Германия 693861 2 1 2.07 31.05
12.3. Центрофуга EVA 20  Hettich,Австрия 91039 , 65434 2 2 2.07 62.10
12.4. Центрофуга NF200 * Nuve, Турция 2.11899 2 1 2.07 31.05

13 29

Апаратура и инструментариум за хистероскопия 
и хистерорезекция, включваща: 
хистерофиброскоп Pentax,ендоскопска камера, 
светлинен източник, монитор, 
хистерорезектоскоп, инструментариум и помпа Япония 1125050 2 1 28.77 431.55

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:

“КОЦ - Стара Загора” ЕООД

Управител:/ п / съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД                      Управител:  / п / съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД            

               /д-р П. Чилингиров/  

Обща сума без ДДС: 4133.10 лв.

* Забележка: За обособена позиция №24, подпозиция 4 "Центрофуга NF200" 
абонаментното сервизно обслужване започва да тече от 01.06.2017г.

„МУЛТИМЕД – 5” ООД

/ Евгений Петров /



ДОГОВОР № 5 
 

ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ 
„АБОНАМЕНТНО СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА МЕДИЦИНСКА 

ТЕХНИКА И АПАРАТУРА ПРЕЗ 2017г.-2018г.” 
 
 
  Днес, 28.02.2017год. в гр.Стара Загора,  между: 
 
  
            „КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - СТАРА ЗАГОРА” ЕООД, 
със седалище и адрес на управление 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   

„ТОМЕД“ ООД, със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора 6000, 
ул.“Христо Ботев“ №62, тел.: 042 631027 факс 042 600314, вписано в ТР на АВ с ЕИК: 
123685800,    ИД.№ по ЗДДС: BG 123685800, представлявано от инж. Тодор Тонев 
Тодоров - Управител, наричано за краткост в договора ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга 
страна, 

въз основа на класиране на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в открита процедура за възлагане на 
обществена поръчка с уникален номер в регистъра на обществените поръчки 00731-
2016-0010, извършено с Решение № 40/10.02.2017г. 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 лечебното заведение, разходите за транспорт са 
за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

4.  Ремонтът на медицинската техника/ апаратура от обособени позиции №№……. 
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. 
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ІІ. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 

 
1.  Договорът има срок на действие от 01.03.2017г. до 01.06.2018г., а за обособена 

позиция №24 подпозиция 4 – от 01.06.2017г. до 01.06.2018г. 
2.  Място на изпълнение на договора е в гр.Стара Загора, ул. „Д-р Тодор 

Стоянович“ 15, всеки работен ден /при необходимост в празнични и почивни дни/ или в 
сервизната база на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, находяща се на адрес гр. Стара Загора, бул. 
Патриарх Евтимий 80А, офиси 14-15. 
 

  ІІІ. ЦЕНИ, РЕД И СРОКОВЕ НА РАЗПЛАЩАНЕ 
 

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 
двустранен приемо-предавателен протокол за извършеното абонаментно сервизно 
обслужване/ двустранен такъв протокол за приемане на съответната профилактика 
и/или технически преглед или ремонт. 

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. 

6. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като бъдат 
представени доказателства, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е заплатил на подизпълнителя/ 
подизпълнителите за изпълнените от тях работи, които са приети по реда на договора. 

7. Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да 
бъде предадена като отделен обект на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,  
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя. 
Плащането се осъществява въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до 
възложителя чрез изпълнителя, който е длъжен да го предостави на възложителя в 15-
дневен срок от получаването му. 

8. Към искането по предходната точка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя становище, 
от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими. 

9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже плащане по т.7 когато искането за 
плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.   
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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 49.50лв. в допустимата от ЗОП форма, 
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 01.07.2018г., 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 
0.5 часа или 30 минути 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. 

7.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури необходимите резервни части, 
след констатиране на нуждата от такива и представяне на 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, когато е приложимо и посочва същия в двустранния 
приемо-предавателен протокол. 

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. 
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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 да сключи договор/договори за 
подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок от 3 /три/ дни от 
сключване на настоящия договор и да предостави копие от него/тях на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок от сключването им заедно с доказателство че са 
изпълнени изискванията на чл.66, ал.2 и ал.11 от ЗОП. 

14.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предоставя при поискване информация за 
плащанията си по договорите за подизпълнение. 

15. 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. 

16.  Да спазва стриктно чл.115 от ЗОП.  
 
VI. 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. 

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. Стара Загора, бул. 
“Патриарх Евтимий“ №80А, ет.3, офиси 14-15,  на телефон 042 631027, факс 042 
600314, или по e-mail info@tomed.bg. 

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. 

4 
 



11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да 
му представи договора за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители. 

VІI. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА 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 приемо-предавателен протокол и фактура за нейното 
извършване. 

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. От ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без предизвестие при възникване на обстоятелствата по 

чл.118 ЗОП или по чл.119, ал.2 ЗОП. 
6. От ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без предизвестие, когато въз основа на неверни данни от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е приложено изключение по чл.4 от Закона за икономическите и 
финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален 
данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици и е 
сключен договор с него. В този случай не се връща гаранцията за изпълнението му, не 
се заплащат извършените дейности, а получените плащания от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
подлежат на незабавно възстановяване ведно със законната лихва. Във всички случай 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи компенсации и обезщетения. 

7. 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. 

8. 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. 

9. 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. 

10. 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. 

11. При отказ /писмен или мълчалив/ за изпълнение на договора, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 3%  /три на сто/ от стойността на 
договора. 

12. 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. 
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13. При възникване на задължение за неустойка от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  заплаща дължимото възнаграждение след като прихване стойността 
на неустойката. 

14. Плащането на неустойката не лишава изправната страна от правото да търси 
обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи над размера на договорената 
неустойка. 

15. Страните по договора се освобождават от отговорност за неизпълнение на 
договорните им задължения за времето на действие на непреодолима сила/ 
форсмажорни обстоятелства/. Срокът на изпълнение на договора се увеличава 
съразмерно с времетраенето на форсмажора. 

16. 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. 

17. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява договора с едноседмично предизвестие, ако не 
е в състояние да изпълнява своите задължения поради непредвидени обстоятелства. В 
този случай се уреждат финансовите взаимоотношения между страните за извършените 
от Доставчика и одобрени от Възложителя дейности по изпълнение 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   „ТОМЕД“ ООД 
 
Управител: / п / съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД             Управител: / п / съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД                       
 
               /д-р П. Чилингиров/      / инж. Тодор Тодоров / 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
към  Договор № 5  от 28.02.2017г.

№ по ред

№ на 
обособе

ната 
позиция

Вид на медицинска техника и 
апаратура Производител

Фабричен 
номер

брой годишни 
профилактики/ 

технически 
прегледи

брой 
апарати

Предложена цена на 
месечен абонамент 
без ДДС в лв. за 1 

брой мед. 
техника/апаратура

Обща сума без ДДС 
в лв. /умножават се 

кол.7 х кол.8 х 15 
месеца/

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 13 Рентгенова апаратура 1500.00

1.1.
Рентгенова уредба за графии и 
скопии PHILIPS - SUPER 80 СР Германия 3080820/0061 2 1 60.00 900.00

1.2. Рентгенов апарат мобилен Арман 487 2 1 30.00 450.00

1.3.
Автоматична проявителна машина 
AGFA GEVAERT Германия 1730 2 1 10.00 150.00

2 14 Мамографска апаратура 975.00

2.1.
Мамографски рентгенов апарат 
FLAT E Италия AFLHF 4/436 2 1 45.00 675.00

2.2.
Автоматична проявителна машина 
PROTEC-C35 AGFA                            Германия 566 2 1 20.00 300.00

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

“КОЦ - Стара Загора” ЕООД

Управител:                      / п / съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД

               /д-р П. Чилингиров/  

"ТОМЕД" ООД - гр. СТАРА ЗАГОРА

Обща сума без ДДС: 2475.00 лв.

„ТОМЕД“ ООД

/ инж. Тодор Тодоров /

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Управител:  / п / съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД                    



ДОГОВОР № 6 
 

ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ 
„АБОНАМЕНТНО СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА МЕДИЦИНСКА 

ТЕХНИКА И АПАРАТУРА ПРЕЗ 2017г.-2018г.” 
 
 
  Днес, 28.02.2017год. в гр.Стара Загора,  между: 
  
            „КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - СТАРА ЗАГОРА” ЕООД, 
със седалище и адрес на управление 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 9589480 факс 02 9589477, вписано в ТР на АВ с ЕИК: 040206912,    
ИД.№ по ЗДДС: BG040206912, 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 с уникален номер в регистъра на обществените поръчки 00731-
2016-0010, извършено с Решение № 40/10.02.2017г. 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 лечебното заведение, разходите за транспорт са 
за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

4.  Ремонтът на медицинската техника/ апаратура от обособена позиция №28 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. 
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ІІ. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 
 

1.  Договорът има срок на действие от 01.03.2017г. до 01.06.2018г., а за обособена 
позиция №24 подпозиция 4 – от 01.06.2017г. до 01.06.2018г. 

2.  Място на изпълнение на договора е в гр.Стара Загора, ул. „Д-р Тодор 
Стоянович“ 15, всеки работен ден /при необходимост в празнични и почивни дни/ или в 
сервизната база на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, находяща се на адрес София 1680, ул.”Тодор 
Каблешков” № 61, вх. Б, ет. 1, ап. 19. 
 

  ІІІ. ЦЕНИ, РЕД И СРОКОВЕ НА РАЗПЛАЩАНЕ 
 

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 
двустранен приемо-предавателен протокол за извършеното абонаментно сервизно 
обслужване/ двустранен такъв протокол за приемане на съответната профилактика 
и/или технически преглед или ремонт. 

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. 

6. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като бъдат 
представени доказателства, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е заплатил на подизпълнителя/ 
подизпълнителите за изпълнените от тях работи, които са приети по реда на договора. 

7. Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да 
бъде предадена като отделен обект на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,  
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя. 
Плащането се осъществява въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до 
възложителя чрез изпълнителя, който е длъжен да го предостави на възложителя в 15-
дневен срок от получаването му. 

8. Към искането по предходната точка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя становище, 
от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими. 

9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже плащане по т.7 когато искането за 
плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.   
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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 679.80лв. в допустимата от ЗОП форма, 
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 01.07.2018г., 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. 

7.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури необходимите резервни части, 
след констатиране на нуждата от такива и представяне на 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, когато е приложимо и посочва същия в двустранния 
приемо-предавателен протокол. 

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. 
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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 да сключи договор/договори за 
подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок от 3 /три/ дни от 
сключване на настоящия договор и да предостави копие от него/тях на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок от сключването им заедно с доказателство че са 
изпълнени изискванията на чл.66, ал.2 и ал.11 от ЗОП. 

14.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предоставя при поискване информация за 
плащанията си по договорите за подизпълнение. 

15. 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. 

16.  Да спазва стриктно чл.115 от ЗОП.  
 
VI. 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. 

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. 
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11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да 
му представи договора за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители. 

VІI. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА 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 приемо-предавателен протокол и фактура за нейното 
извършване. 

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. От ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без предизвестие при възникване на обстоятелствата по 

чл.118 ЗОП или по чл.119, ал.2 ЗОП. 
6. От ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без предизвестие, когато въз основа на неверни данни от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е приложено изключение по чл.4 от Закона за икономическите и 
финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален 
данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици и е 
сключен договор с него. В този случай не се връща гаранцията за изпълнението му, не 
се заплащат извършените дейности, а получените плащания от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
подлежат на незабавно възстановяване ведно със законната лихва. Във всички случай 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи компенсации и обезщетения. 

7. 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. 

8. 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. 

9. 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. 

10. 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. 

11. При отказ /писмен или мълчалив/ за изпълнение на договора, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 3%  /три на сто/ от стойността на 
договора. 

12. 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. 
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13. При възникване на задължение за неустойка от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  заплаща дължимото възнаграждение след като прихване стойността 
на неустойката. 

14. Плащането на неустойката не лишава изправната страна от правото да търси 
обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи над размера на договорената 
неустойка. 

15. Страните по договора се освобождават от отговорност за неизпълнение на 
договорните им задължения за времето на действие на непреодолима сила/ 
форсмажорни обстоятелства/. Срокът на изпълнение на договора се увеличава 
съразмерно с времетраенето на форсмажора. 

16. 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. 

17. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява договора с едноседмично предизвестие, ако не 
е в състояние да изпълнява своите задължения поради непредвидени обстоятелства. В 
този случай се уреждат финансовите взаимоотношения между страните за извършените 
от Доставчика и одобрени от Възложителя дейности по изпълнение 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 / съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД  Управител: / п / съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД  
                    
               /д-р П. Чилингиров/     / Евгени Цанков / 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
към Договор № 6 от 28.02.2017г.

№ по 
ред

№ на 
обособе

ната 
позиция

Вид на медицинска техника и 
апаратура Производител

Фабричен 
номер

брой годишни 
профилактики/ 

технически 
прегледи

брой 
апарати

Предложена цена 
на месечен 

абонамент без ДДС 
в лв. за 1 брой мед. 
техника/апаратура

Обща сума без ДДС 
в лв. /умножават се 

кол.7 х кол.8 х 15 
месеца/

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 28
Рентгено-терапевтична система 
Gulmau D3150 Xstrahl Англия 96S294E 4 1 383.00 5745.00

2 31

Телегама терапевтична уредба 
Терабалт 80 ASC, Планираща 
система PLANW 2000 и 
Верификационна система Teragis UJP Praha 55 4 1 1883.00 28245.00

Обща сума без ДДС: 33990.00лв.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

“КОЦ - Стара Загора” ЕООД

Управител: / п / съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД

                   
               /д-р П. Чилингиров/  

"КАНБЕРА ПАКАРД-БЪЛГАРИЯ" ЕООД - гр. СОФИЯ

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

„КАНБЕРА ПАКАРД–БЪЛГАРИЯ” ЕООД

/ Евгени Цанков /

Управител: / п / съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД  



ДОГОВОР № 7 
 

ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ 
„АБОНАМЕНТНО СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА МЕДИЦИНСКА 

ТЕХНИКА И АПАРАТУРА ПРЕЗ 2017г.-2018г.” 
 
 
  Днес, 28.02.2017год. в гр.Стара Загора,  между: 
  
            „КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - СТАРА ЗАГОРА” ЕООД, 
със седалище и адрес на управление 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   

„ЕЛТА 90М“ ООД, със седалище и адрес на управление гр. София, 
ул.“Дунав“№19А, ет.1, ап.2, тел.: 02 9839649, факс 02 9832211, вписано в ТР на АВ с 
ЕИК: 130469816, ИД.№ по ЗДДС: BG 130469816, представлявано от д-р Теодор Иванов 
Замфиров - Управител, наричано за краткост в договора ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга 
страна, 

въз основа на класиране на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в открита процедура за възлагане на 
обществена поръчка с уникален номер в регистъра на обществените поръчки 00731-
2016-0010, извършено с Решение № 40/10.02.2017г. 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 лечебното заведение, разходите за транспорт са 
за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

4.  Ремонтът на медицинската техника/ апаратура от обособени позиции №№……. 
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. 
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ІІ. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 
 

1.  Договорът има срок на действие от 01.03.2017г. до 01.06.2018г., а за обособена 
позиция №24 подпозиция 4 – от 01.06.2017г. до 01.06.2018г. 

2.  Място на изпълнение на договора е в гр.Стара Загора, ул. „Д-р Тодор 
Стоянович“ 15, всеки работен ден /при необходимост в празнични и почивни дни/ или в 
сервизната база на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, находяща се на адрес гр. София, ул. Враня № 82. 
 

  ІІІ. ЦЕНИ, РЕД И СРОКОВЕ НА РАЗПЛАЩАНЕ 
 

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 
двустранен приемо-предавателен протокол за извършеното абонаментно сервизно 
обслужване/ двустранен такъв протокол за приемане на съответната профилактика 
и/или технически преглед или ремонт. 

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. 

6. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като бъдат 
представени доказателства, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е заплатил на подизпълнителя/ 
подизпълнителите за изпълнените от тях работи, които са приети по реда на договора. 

7. Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да 
бъде предадена като отделен обект на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,  
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя. 
Плащането се осъществява въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до 
възложителя чрез изпълнителя, който е длъжен да го предостави на възложителя в 15-
дневен срок от получаването му. 

8. Към искането по предходната точка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя становище, 
от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими. 

9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже плащане по т.7 когато искането за 
плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.   
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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 15.00лв. в допустимата от ЗОП форма, 
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 01.07.2018г., 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 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. 

7.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури необходимите резервни части, 
след констатиране на нуждата от такива и представяне на 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, когато е приложимо и посочва същия в двустранния 
приемо-предавателен протокол. 

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. 
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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 да сключи договор/договори за 
подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок от 3 /три/ дни от 
сключване на настоящия договор и да предостави копие от него/тях на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок от сключването им заедно с доказателство че са 
изпълнени изискванията на чл.66, ал.2 и ал.11 от ЗОП. 

14.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предоставя при поискване информация за 
плащанията си по договорите за подизпълнение. 

15. 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. 

16.  Да спазва стриктно чл.115 от ЗОП.  
 
VI. 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. 

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, ул. Враня № 82 на 
телефон 02 9839649, факс 02 9832211, или по e-mail office@elta90.eu. 

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. 

11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да 
му представи договора за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители. 
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VІI. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА 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 приемо-предавателен протокол и фактура за нейното 
извършване. 

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. От ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без предизвестие при възникване на обстоятелствата по 

чл.118 ЗОП или по чл.119, ал.2 ЗОП. 
6. От ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без предизвестие, когато въз основа на неверни данни от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е приложено изключение по чл.4 от Закона за икономическите и 
финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален 
данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици и е 
сключен договор с него. В този случай не се връща гаранцията за изпълнението му, не 
се заплащат извършените дейности, а получените плащания от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
подлежат на незабавно възстановяване ведно със законната лихва. Във всички случай 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи компенсации и обезщетения. 

7. 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. 

8. 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. 

9. 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. 

10. 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. 

11. При отказ /писмен или мълчалив/ за изпълнение на договора, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 3%  /три на сто/ от стойността на 
договора. 

12. 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. 

13. При възникване на задължение за неустойка от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  заплаща дължимото възнаграждение след като прихване стойността 
на неустойката. 
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14. Плащането на неустойката не лишава изправната страна от правото да търси 
обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи над размера на договорената 
неустойка. 

15. Страните по договора се освобождават от отговорност за неизпълнение на 
договорните им задължения за времето на действие на непреодолима сила/ 
форсмажорни обстоятелства/. Срокът на изпълнение на договора се увеличава 
съразмерно с времетраенето на форсмажора. 

16. 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. 

17. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява договора с едноседмично предизвестие, ако не 
е в състояние да изпълнява своите задължения поради непредвидени обстоятелства. В 
този случай се уреждат финансовите взаимоотношения между страните за извършените 
от Доставчика и одобрени от Възложителя дейности по изпълнение 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:     ДОСТАВЧИК: 
 
“КОЦ - СТАРА ЗАГОРА” ЕООД  „ЕЛТА 90М“ ООД 
 
Управител:  / п / съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД             Управител: / п / съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД  
          
               /д-р П. Чилингиров/      /д-р Теодор Замфиров/ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
към  Договор № 7 от 28.02.2017г.

№ по 
ред

№ на 
обособенат
а позиция

Вид на медицинска техника и 
апаратура Производител

Фабричен 
номер

брой годишни 
профилактики
/ технически 

прегледи
брой 

апарати

Предложена цена на 
месечен абонамент 
без ДДС в лв. за 1 

брой мед. 
техника/апаратура

Обща сума без ДДС в 
лв. /умножават се 
кол.7 х кол.8 х 15 

месеца/
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 26
Автоматичен хематологичен 
анализатор Sysmex XP-300 Sysmex,Япония А5620 2 1 50.00 750.00

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Управител: / п / съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД

Обща сума без ДДС: 750.00 лв.

"ЕЛТА 90 М" ООД - гр. София

ДОСТАВЧИК:

„ЕЛТА 90М“ ООД“КОЦ - Стара Загора” ЕООД

/д-р Теодор Замфиров/               /д-р П. Чилингиров/  
Управител: / п / съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД            



ДОГОВОР № 8 
 

ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ 
„АБОНАМЕНТНО СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА МЕДИЦИНСКА 

ТЕХНИКА И АПАРАТУРА ПРЕЗ 2017г.-2018г.” 
 
 
  Днес, 28.02.2017год. в гр.Стара Загора,  между: 
  
            „КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - СТАРА ЗАГОРА” ЕООД, 
със седалище и адрес на управление 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   

„ЕЛПАК – ЛИЗИНГ” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Варна 
9000, ул.”Иван Богоров” №12, ет.2, тел.: 052 602360, факс 052 699060, вписано в ТР на 
АВ с ЕИК: 103506445,    ИД.№ по ЗДДС: BG 103506445, представлявано от Пламен 
Антонов Калайджиев - Управител, наричано за краткост в договора ИЗПЪЛНИТЕЛ от 
друга страна, 

въз основа на класиране на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в открита процедура за възлагане на 
обществена поръчка с уникален номер в регистъра на обществените поръчки 00731-
2016-0010, извършено с Решение № 40/10.02.2017г. 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 лечебното заведение, разходите за транспорт са 
за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

4.  Ремонтът на медицинската техника/ апаратура от обособени позиции №№……. 
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. 
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ІІ. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 
 

1.  Договорът има срок на действие от 01.03.2017г. до 01.06.2018г., а за обособена 
позиция №24 подпозиция 4 – от 01.06.2017г. до 01.06.2018г. 

2.  Място на изпълнение на договора е в гр.Стара Загора, ул. „Д-р Тодор 
Стоянович“ 15, всеки работен ден /при необходимост в празнични и почивни дни/ или в 
сервизната база на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, находяща се на адрес гр.Стара Загора ул. Граф 
Игнатиев 34, тел./факс: 042 230277 
 

  ІІІ. ЦЕНИ, РЕД И СРОКОВЕ НА РАЗПЛАЩАНЕ 
 

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 
двустранен приемо-предавателен протокол за извършеното абонаментно сервизно 
обслужване/ двустранен такъв протокол за приемане на съответната профилактика 
и/или технически преглед или ремонт. 

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. 

6. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като бъдат 
представени доказателства, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е заплатил на подизпълнителя/ 
подизпълнителите за изпълнените от тях работи, които са приети по реда на договора. 

7. Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да 
бъде предадена като отделен обект на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,  
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя. 
Плащането се осъществява въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до 
възложителя чрез изпълнителя, който е длъжен да го предостави на възложителя в 15-
дневен срок от получаването му. 

8. Към искането по предходната точка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя становище, 
от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими. 

9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже плащане по т.7 когато искането за 
плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.   
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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 34.50лв. в допустимата от ЗОП форма, 
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 01.07.2018г., 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 
23 /двадесет и три/ 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. 

7.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури необходимите резервни части, 
след констатиране на нуждата от такива и представяне на 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, когато е приложимо и посочва същия в двустранния 
приемо-предавателен протокол. 

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. 
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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 да сключи договор/договори за 
подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок от 3 /три/ дни от 
сключване на настоящия договор и да предостави копие от него/тях на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок от сключването им заедно с доказателство че са 
изпълнени изискванията на чл.66, ал.2 и ал.11 от ЗОП. 

14.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предоставя при поискване информация за 
плащанията си по договорите за подизпълнение. 

15. 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. 

16.  Да спазва стриктно чл.115 от ЗОП.  
 
VI. 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. 
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. Стара Загора, ул. Граф Игнатиев №34, 
ет.1, на телефон +35942230277, факс +35942230277, или по e-mail elpak@elpak.bg. 

7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да допуска до апаратурата само 
квалифициран персонал, който е обучен да работи с нея. 

8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да спазва инструкциите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
за правилна експлоатация на медицинската техника и апаратура. 

9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да осигури нормални условия за работа на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като почистена медицинска техника, добро осветление, ел. 
захранване. 

10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да 
му представи договора за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители. 
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VІI. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА 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 приемо-предавателен протокол и фактура за нейното 
извършване. 

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. От ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без предизвестие при възникване на обстоятелствата по 

чл.118 ЗОП или по чл.119, ал.2 ЗОП. 
6. От ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без предизвестие, когато въз основа на неверни данни от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е приложено изключение по чл.4 от Закона за икономическите и 
финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален 
данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици и е 
сключен договор с него. В този случай не се връща гаранцията за изпълнението му, не 
се заплащат извършените дейности, а получените плащания от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
подлежат на незабавно възстановяване ведно със законната лихва. Във всички случай 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи компенсации и обезщетения. 

7. 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. 

8. 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. 

9. 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. 

10. 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. 

11. При отказ /писмен или мълчалив/ за изпълнение на договора, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 3%  /три на сто/ от стойността на 
договора. 

12. 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. 

13. При възникване на задължение за неустойка от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  заплаща дължимото възнаграждение след като прихване стойността 
на неустойката. 
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14. Плащането на неустойката не лишава изправната страна от правото да търси 
обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи над размера на договорената 
неустойка. 

15. Страните по договора се освобождават от отговорност за неизпълнение на 
договорните им задължения за времето на действие на непреодолима сила/ 
форсмажорни обстоятелства/. Срокът на изпълнение на договора се увеличава 
съразмерно с времетраенето на форсмажора. 

16. 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. 

17. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява договора с едноседмично предизвестие, ако не 
е в състояние да изпълнява своите задължения поради непредвидени обстоятелства. В 
този случай се уреждат финансовите взаимоотношения между страните за извършените 
от Доставчика и одобрени от Възложителя дейности по изпълнение 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  „ЕЛПАК – ЛИЗИНГ” ЕООД 
 
Управител: / п / съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД          Управител: / п / съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД  
 
               /д-р П. Чилингиров/      /Пламен Калайджиев/ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
към  Договор № 8 от 28.02.2017г.

№ по 
ред

№ на 
обособен

ата 
позиция Вид на медицинска техника и апаратура Производител Фабричен номер

брой 
годишни 

профилакти
ки/ 

технически 
прегледи

брой 
апарати

Предложена цена 
на месечен 

абонамент без ДДС 
в лв. за 1 брой мед. 
техника/апаратура

Обща сума без 
ДДС в лв. 

/умножават се 
кол.7 х кол.8 х 15 

месеца/
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 3 Микроскопи 472.50
1.1. Микроскопи - Лабовал Германия 1 4 3.50 210.00
1.2. Микроскопи - Ампливал Германия 1 2 3.50 105.00
1.3. Микроскоп - операционен Karl-Zeiss Германия С358 2 1 3.50 52.50
1.4. Микроскоп "Олимпус" СХ 31 RBSF Япония 5K00369;6F03273 1 2 3.50 105.00

2 4 Микротом парафинов Русия 60 2 1 15.50 232.50

3 5 Криостат                 Slee,Германия 5852 2 1 43.00 645.00

4 6 Тъканен процесор /хистокинет/  TP 1020 Leica,Германия         5434/13 2 1 25.00 375.00

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

“КОЦ - Стара Загора” ЕООД

Управител: / п / съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД                     

               /д-р П. Чилингиров/  /Пламен Калайджиев/

"ЕЛПАК - ЛИЗИНГ" ЕООД - гр. Варна

Обща сума без ДДС: 1725.00 лв.

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

„ЕЛПАК – ЛИЗИНГ” ЕООД

Управител:/ п / съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД



ДОГОВОР № 9 
 

ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ 
„АБОНАМЕНТНО СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА МЕДИЦИНСКА 

ТЕХНИКА И АПАРАТУРА ПРЕЗ 2017г.-2018г.” 
 
 
  Днес, 28.02.2017год. в гр.Стара Загора,  между: 
  
            „КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - СТАРА ЗАГОРА” ЕООД, 
със седалище и адрес на управление 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   

„АКВАХИМ“ АД, със седалище и адрес на управление гр. София 1582,  
бул.“Проф. Цветан Лазаров“ № 83, тел.: 02 8075000, факс 02 8075050, вписано в ТР на 
АВ с ЕИК: 200984964,    ИД.№ по ЗДДС: BG200984964, представлявано от Елица 
Петрова Рускова и Любомир Станков Праматаров - Прокуристи, наричано за краткост в 
договора ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна, 

въз основа на класиране на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в открита процедура за възлагане на 
обществена поръчка с уникален номер в регистъра на обществените поръчки 00731-
2016-0010, извършено с Решение № 40/10.02.2017г. 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 лечебното заведение, разходите за транспорт са 
за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

4.  Ремонтът на медицинската техника/ апаратура от обособени позиции №№27 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. 
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ІІ. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 
 

1.  Договорът има срок на действие от 01.03.2017г. до 01.06.2018г., а за обособена 
позиция №24 подпозиция 4 – от 01.06.2017г. до 01.06.2018г. 

2.  Място на изпълнение на договора е в гр.Стара Загора, ул. „Д-р Тодор 
Стоянович“ 15, всеки работен ден /при необходимост в празнични и почивни дни/ или в 
сервизната база на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, находяща се на адрес гр. София 1582,  бул.“Проф. 
Цветан Лазаров“ № 83. 
 

  ІІІ. ЦЕНИ, РЕД И СРОКОВЕ НА РАЗПЛАЩАНЕ 
 

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 
двустранен приемо-предавателен протокол за извършеното абонаментно сервизно 
обслужване/ двустранен такъв протокол за приемане на съответната профилактика 
и/или технически преглед или ремонт. 

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. 

6. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като бъдат 
представени доказателства, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е заплатил на подизпълнителя/ 
подизпълнителите за изпълнените от тях работи, които са приети по реда на договора. 

7. Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да 
бъде предадена като отделен обект на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,  
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя. 
Плащането се осъществява въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до 
възложителя чрез изпълнителя, който е длъжен да го предостави на възложителя в 15-
дневен срок от получаването му. 

8. Към искането по предходната точка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя становище, 
от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими. 

9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже плащане по т.7 когато искането за 
плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.   
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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 30.00лв. в допустимата от ЗОП форма, 
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 01.07.2018г., 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. 

7.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури необходимите резервни части, 
след констатиране на нуждата от такива и представяне на 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, когато е приложимо и посочва същия в двустранния 
приемо-предавателен протокол. 

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. 
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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 да сключи договор/договори за 
подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок от 3 /три/ дни от 
сключване на настоящия договор и да предостави копие от него/тях на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок от сключването им заедно с доказателство че са 
изпълнени изискванията на чл.66, ал.2 и ал.11 от ЗОП. 

14.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предоставя при поискване информация за 
плащанията си по договорите за подизпълнение. 

15. 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. 

16.  Да спазва стриктно чл.115 от ЗОП.  
 
VI. 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. 

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 гр. София 1582,  бул.“Проф. 
Цветан Лазаров“ № 83 на телефон 02 807 50 00, факс 02 807 50 50, или по e-mail 
aquachim@aquachim.bg. 

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. 
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11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да 
му представи договора за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители. 

 
VІI. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА 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 приемо-предавателен протокол и фактура за нейното 
извършване. 

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. От ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без предизвестие при възникване на обстоятелствата по 

чл.118 ЗОП или по чл.119, ал.2 ЗОП. 
6. От ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без предизвестие, когато въз основа на неверни данни от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е приложено изключение по чл.4 от Закона за икономическите и 
финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален 
данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици и е 
сключен договор с него. В този случай не се връща гаранцията за изпълнението му, не 
се заплащат извършените дейности, а получените плащания от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
подлежат на незабавно възстановяване ведно със законната лихва. Във всички случай 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи компенсации и обезщетения. 

7. 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. 

8. 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. 

9. 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. 

10. 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. 

11. При отказ /писмен или мълчалив/ за изпълнение на договора, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 3%  /три на сто/ от стойността на 
договора. 

12. 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. 
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13. При възникване на задължение за неустойка от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  заплаща дължимото възнаграждение след като прихване стойността 
на неустойката. 

14. Плащането на неустойката не лишава изправната страна от правото да търси 
обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи над размера на договорената 
неустойка. 

15. Страните по договора се освобождават от отговорност за неизпълнение на 
договорните им задължения за времето на действие на непреодолима сила/ 
форсмажорни обстоятелства/. Срокът на изпълнение на договора се увеличава 
съразмерно с времетраенето на форсмажора. 

16. 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. 

17. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява договора с едноседмично предизвестие, ако не 
е в състояние да изпълнява своите задължения поради непредвидени обстоятелства. В 
този случай се уреждат финансовите взаимоотношения между страните за извършените 
от Доставчика и одобрени от Възложителя дейности по изпълнение 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:     ДОСТАВЧИК: 
 
“КОЦ - Стара Загора” ЕООД   „АКВАХИМ“ АД 
 
Управител:  / п / съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД       Прокуристи:  
                                                                                                          

1. / п / съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД 
               /д-р П. Чилингиров/      /Елица Рускова / 
                               

2     / п / съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД 
        / Любомир Праматаров / 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
към  Договор № 9 от 28.02.2017г.

№ по 
ред

№ на 
обособенат
а позиция

Вид на медицинска техника и 
апаратура Производител

Фабричен 
номер

брой годишни 
профилактики/ 

технически 
прегледи

брой 
апарати

Предложена цена 
на месечен 

абонамент без ДДС 
в лв. за 1 брой мед. 
техника/апаратура

Обща сума без ДДС 
в лв. /умножават се 

кол.7 х кол.8 х 15 
месеца/

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 27 Имунологичен анализатор Access 2 Beckman Coulter 502254 2 1 100.00 1500.00

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

“КОЦ - Стара Загора” ЕООД

Прокуристи:

               /д-р П. Чилингиров/  /Елица Рускова /
2  / п / съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД

/ Любомир Праматаров /

"АКВАХИМ" АД - гр. София

Обща сума без ДДС: 1500.00 лв.

ДОСТАВЧИК:

„АКВАХИМ“ АД

1./ п / съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД

Управител:  / п / съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД                    



ДОГОВОР № 10 
 

ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ 
„АБОНАМЕНТНО СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА МЕДИЦИНСКА 

ТЕХНИКА И АПАРАТУРА ПРЕЗ 2017г.-2018г.” 
 
 
  Днес, 28.02.2017год. в гр.Стара Загора,  между: 
  
            „КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - СТАРА ЗАГОРА” ЕООД, 
със седалище и адрес на управление 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   

„СИМЕНС ХЕЛТКЕЪР“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. 
София 1309, ул. Кукуш № 2, тел.: 02 8115394, факс 02 8115610, вписано в ТР на АВ с 
ЕИК: 203474500,    ИД.№ по ЗДДС: BG206474500, представлявано от д-р Тодор 
Сашков Воденичаров и Станислава Димитрова Христова - Управители, наричано за 
краткост в договора ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна, 

въз основа на класиране на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в открита процедура за възлагане на 
обществена поръчка с уникален номер в регистъра на обществените поръчки 00731-
2016-0010, извършено с Решение № 40/10.02.2017г. 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 лечебното заведение, разходите за транспорт са 
за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

4.  Ремонтът на медицинската техника/ апаратура от обособена позиция №30 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. 
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ІІ. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 
 

1.  Договорът има срок на действие от 01.03.2017г. до 01.06.2018г., а за обособена 
позиция №24 подпозиция 4 – от 01.06.2017г. до 01.06.2018г. 

2.  Място на изпълнение на договора е в гр.Стара Загора, ул. „Д-р Тодор 
Стоянович“ 15, всеки работен ден /при необходимост в празнични и почивни дни/ или в 
сервизната база на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, находяща се на адрес: 1309 София, ул. Кукуш №2,  
тел. 02-8115-675, факс 02-8115-610, имейл cs.ms.bg@siemens.com  
 

  ІІІ. ЦЕНИ, РЕД И СРОКОВЕ НА РАЗПЛАЩАНЕ 
 

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 
двустранен приемо-предавателен протокол за извършеното абонаментно сервизно 
обслужване/ двустранен такъв протокол за приемане на съответната профилактика 
и/или технически преглед или ремонт. 

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. 

6. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като бъдат 
представени доказателства, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е заплатил на подизпълнителя/ 
подизпълнителите за изпълнените от тях работи, които са приети по реда на договора. 

7. Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да 
бъде предадена като отделен обект на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,  
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя. 
Плащането се осъществява въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до 
възложителя чрез изпълнителя, който е длъжен да го предостави на възложителя в 15-
дневен срок от получаването му. 

8. Към искането по предходната точка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя становище, 
от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими. 

9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже плащане по т.7 когато искането за 
плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.   
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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 371.10лв. в допустимата от ЗОП форма, 
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 01.07.2018г., 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. 

7.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури необходимите резервни части, 
след констатиране на нуждата от такива и представяне на 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, когато е приложимо и посочва същия в двустранния 
приемо-предавателен протокол. 

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. 
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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 да сключи договор/договори за 
подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок от 3 /три/ дни от 
сключване на настоящия договор и да предостави копие от него/тях на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок от сключването им заедно с доказателство че са 
изпълнени изискванията на чл.66, ал.2 и ал.11 от ЗОП. 

14.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предоставя при поискване информация за 
плащанията си по договорите за подизпълнение. 

15. 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. 

16.  Да спазва стриктно чл.115 от ЗОП.  
 
VI. 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. 

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 1309, ул. Кукуш № 
2,  на телефон 02 8115 675, факс 02 8115 610, или по e-mail cs.ms.bg@siemens.com. 

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. 

11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да 
му представи договора за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители. 
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VІI. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА 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 приемо-предавателен протокол и фактура за нейното 
извършване. 

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. От ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без предизвестие при възникване на обстоятелствата по 

чл.118 ЗОП или по чл.119, ал.2 ЗОП. 
6. От ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без предизвестие, когато въз основа на неверни данни от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е приложено изключение по чл.4 от Закона за икономическите и 
финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален 
данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици и е 
сключен договор с него. В този случай не се връща гаранцията за изпълнението му, не 
се заплащат извършените дейности, а получените плащания от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
подлежат на незабавно възстановяване ведно със законната лихва. Във всички случай 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи компенсации и обезщетения. 

7. 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. 

8. 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. 

9. 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. 

10. 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. 

11. При отказ /писмен или мълчалив/ за изпълнение на договора, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 3%  /три на сто/ от стойността на 
договора. 

12. 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. 

13. При възникване на задължение за неустойка от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  заплаща дължимото възнаграждение след като прихване стойността 
на неустойката. 
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14. Плащането на неустойката не лишава изправната страна от правото да търси 
обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи над размера на договорената 
неустойка. 

15. Страните по договора се освобождават от отговорност за неизпълнение на 
договорните им задължения за времето на действие на непреодолима сила/ 
форсмажорни обстоятелства/. Срокът на изпълнение на договора се увеличава 
съразмерно с времетраенето на форсмажора. 

16. 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. 

17. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява договора с едноседмично предизвестие, ако не 
е в състояние да изпълнява своите задължения поради непредвидени обстоятелства. В 
този случай се уреждат финансовите взаимоотношения между страните за извършените 
от Доставчика и одобрени от Възложителя дейности по изпълнение 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   „СИМЕНС ХЕЛТКЕЪР“ ЕООД 
 
Управител:  / п / съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД            Управители: 
              

  /д-р Петьо Чилингиров/      1. / п / съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД 
/д-р Тодор Воденичаров/ 

 
 

2. / п / съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД  
/Станислава Христова/ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
към  Договор № 10 от 28.02.2017г.

№ по 
ред

№ на 
обособе

ната 
позиция

Вид на медицинска техника и 
апаратура Производител

Фабричен 
номер

брой годишни 
профилактики/ 

технически 
прегледи

брой 
апарати

Предложена цена 
на месечен 

абонамент без ДДС 
в лв. за 1 брой мед. 
техника/апаратура

Обща сума без ДДС 
в лв. /умножават се 

кол.7 х кол.8 х 15 
месеца/

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 30

Компютърен томограф Somatom 
Sensation Open ( в т.ч. ММ WP 
VSIM към него)

Сименс АГ 
Германия 49603 4 1 1237.00 18555.00

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

“КОЦ - Стара Загора” ЕООД „СИМЕНС ХЕЛТКЕЪР“ ЕООД

Управители:
/д-р Петьо Чилингиров/  

2.  / п / съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД

/Станислава Христова/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

"СИМЕНС ХЕЛТКЕЪР" ЕООД - гр. СОФИЯ

Обща сума без ДДС: 18555.00 лв.

1. / п / съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД

/д-р Тодор Воденичаров/

Управител: / п / съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД                   
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