Образец № 9
Проект!
ДОГОВОР
За „Доставка на портативна автоклавируема осцилираща акумулаторна моторна
система за стернотомия /акумулаторен осцилиращ стернотом/“
№............................................../................................
[попълва се номер, определен от Възложителя\
Днес, [дата па сключване на договора във формат дд.мм.гггг], в [място на
сключване на договора], между:
1. УМБАЛ “СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр.
София 1431, Столична община – район Триадица, бул. “Пенчо Славейков” № 52 А, вписано в
Търговския регистър на Агенцията по вписванията, ЕИК: 831605845, представлявано от
проф. д-р Генчо Кръстев Начев, д.м.н. – изпълнителен директор, тел…………………..…….,
e-mail …………………наричано за краткост по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна
и
2. . ..................................................... " ........... . ЕИК ................................. със седалище и
адрес на управление гр. ............................... , ул. ...... "№......,
представлявано
от
............................... - ................................................................... /длъжността на лицето/,
телефон
за
връзка
...........................................,
e-mail
..................................................... наричано по- нататък "ИЗПЪЛНИТЕЛ", от друга
страна
(ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните", а всеки от
тях поотделно „Страна")
На основание чл. 194, ал. 1, Глава 26 та от Закона за обществените поръчки за
възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на портативна автоклавируема
осцилираща акумулаторна моторна система за стернотомия /акумулаторен осцилиращ
стернотом/“, извършена чрез събиране на оферти с обява и съгласно утвърден Протокол на

Изпълнителен директор на УМБАЛ „Св. Екатерина" ЕАД от ..............................., се сключи
настоящия договор за следното:
I.ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл.1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава срещу
уговорено в договора възнаграждение да извърши доставка на доставка на портативна
автоклавируема осцилираща акумулаторна моторна система за стернотомия /акумулаторен
осцилиращ стернотом/“ – два броя, наричани по - долу „артикули/те“ или „стока/стоката“
/посочени в Приложение № 1 от Техническите изисквания на Възложителя/, съгласно
Техническите спецификации на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и Техническото предложение на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от договора.
(2) Доставените количества артикули, предмет на настоящия договор следва да
отговарят на вид, в качествено и количествено отношение, съгласно описаните показатели в
Техническите изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и Техническото предложение на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от договора.
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II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл.2. (1) Максималната стойност на договора е до ..................... /.................../ лева.
За изпълнение предмета на Договора. Възложителят заплаща на Изпълнителя, артикулите по
следната единична цена:
– единична цена в размер на (...............................) лева без ДДС (с думи: [...]) и [...]
лева (с думи: [...] лева) с включен ДДС, съгласно Ценовото му предложение (Приложения №
[...]), неразделна част от настоящия Договор.
(2) Посочените цени са крайни и включват всички разходи и възнаграждения на
Изпълнителя за изпълнение на предмета на настоящия Договор, като но не само: разходите
за труд и доставка на артикулите до Възложителя.
(3) Посочените в настоящия Договор цени остават непроменени за срока на
действието му.
Чл.3. Начин на плащане:
(1) Плащанията се извършват в български лева, с платежно нареждане по следната
банкова сметка, посочена от Изпълнителя:
Банка: [
]
BIC: [
]
IBAN: [
].
(2) Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено Възложителя за всички
последващи промени на банковата му сметка в срок до 3({три) дни считано от момента на
промяната. В случай че Изпълнителят не уведоми Възложителя в този срок, счита се, че
плащанията по посочената в настоящия член банкова сметка са надлежно извършени.
(3) Плащането на 100 % (сто процента) за съответната доставка, по цената по чл.2,
ал.1 се извършва в срок до 60 (шестдесет) дни след доставка и подписването на приемнопредавателен протокол съгласно чл.5, ал.1, т.4 от Договора.
За дата на плащането, се счита датата на заверяване на банковата сметка на
Изпълнителя със съответната дължима сума. Възложителят сам определя конкретната дата
на плащане в срока по предходната алинея.
(4) Плащането се извършва след представяне на следните подписани документи
кумулативно:
1. Приемно-предавателен протокол за доставка, монтаж, пускане в експлоатация и
обучение на служителите на Възложителя, подписан от двете Страни или упълномощени от
тях лица (Приложение № [...]);
2. Фактура, издадена от Изпълнителя и подписана от Възложителя или
упълномощено от него лице, съдържаща всички законови реквизити.
III. СРОКОВЕ. МЯСТО И УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА
Чл. 4. Срокове и място на доставка:
(1) Настоящият Договор влиза в сила от датата на подписването му и се сключва за
срок от 12 /дванадесет/ месеца.
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(2) Срокът за доставка, монтаж, пускане в експлоатация и обучение на
специалистите на Възложителя е [...] ([...]) седмици, считано от датата на подписване на
договора.
(3) Изпълнителят е длъжен да извършва гаранционна поддръжка на доставените
артикули, в срок от [.......] ([......] не по – малко от 12 месеца) месеца, считано от датата на
Приемно - предавателния протокол по чл.5. ал.1, т.2.
Чл.5. Условия на доставка:
1. Изпълнителят се задължава да достави артикулите, предмет на Договора със свои
сили и средства и с технически характеристики и в състояние годно за провеждане на
проверка на функционалността им, като същите следва да отговарят на Техническата
спецификация на Възложителя и Техническото предложение на Изпълнителя (Приложение
№ ...).
2. След доставка на всички заявени артикули, Страните подписват Приемнопредавателен протокол за доставка и осъществена проверка на функционалността му
(„Приемо-предавателен протокол")
Чл.6. Когато Изпълнителят е сключил договор/договори за подизпълнение,
работата на подизпълнителите се приема
от Възложителя в присъствието на
Изпълнителя и подизпълнителя по реда и при условията на настоящия Договор, приложими
към Изпълнителя /когато е приложимо/.
IV. МЯСТО И НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл.7. (1) Мястото на доставка на артикулите е Стопански склад на УМБАЛ „Св.
Екатерина“ ЕАД, София, бул. „Пенчо Славейков“ № 52А.
(2) Начин на изпълнение 1. Изпълнителят трябва да достави с една доставка всички заявени количества от
Възложителя, в срок до ............ (.................) седмици след сключването на договора.
2. При доставката се проверява комплектността на заявените артикули, същите се
монтират, пускат се в експлоатация и се провежда обучение на служителите на Възложителя.
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
Чл.8. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
1. да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни предмета на договора в срок и без
отклонения.
2. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от изискванията за доставката посочени в
настоящият договор, да откаже приемането на артикула, както и да откаже да заплати
съответното възнаграждение.
(2) Възложителят е длъжен:
1. да окаже необходимото съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на договора.
2. да приеме доставените в срок и на място автоклавируема осцилираща акумулаторна
моторна система за стернотомия, съответстващи на техническата спецификация и техническото
предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от договор и да подпише приемопредавателен протокол и фактура.
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3. да заплати цената по този договор в размер, срокове и по начин, както е уговорено в
него.
Чл.9. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1. да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за осъществяване на
доставката.
2. да иска приемане на доставката чрез определено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ лице.
3. да получи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съответното възнаграждение, съгласно настоящият
договор.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
1. да достави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на свой риск срещу договорената цена,
договорените съгласно раздел I от настоящия договор количество и вид на артикули
(медицинско оборудване) в оригинална опаковка с ненарушена цялост.
2. да осигури за своя сметка транспорта по доставката до местоизпълнението.
3. да състави и подпише фактура и приемо-предавателен протокол, съгласно раздел
чл.5 от настоящия договор;
4. да прехвърли на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ собствеността на стоката (медицинско
оборудване) след подписването на приемо-предавателен протокол за монтаж и пускане в
експлоатация на оборудването.
5. да достави, монтира и пусне в експлоатация артикула (медицинско оборудване),
съгласно посочените в чл.4, ал.2 от настоящия договор срокове.
6. да осигури обучение на персонала, съгласно посочения в чл.4, ал.2 от настоящия
договор срок.
7. да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички оригинални счетоводни документи,
свързани с доставката (фактури, копия от митнически декларации и т.н.), както и документи
преведени на български език свързани с експлоатацията на стоката предоставени му от
производителя (инструкция за употреба, упътвания и т.н.).
8. да представи гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 % от общата му
стойност без ДДС.
9. да наема други подизпълнители, освен посочените в офертата му и заявили
съгласието си за участие при изпълнение на поръчката.
10. За извършената от подизпълнителите работа ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря като
за своя.
11. да сключи договор за подизпълнение с посочения в офертата му подизпълнител,
в срок от 2 /два/ дни от сключване на настоящия договор и да представи копие на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, заедно с доказателства, че подизпълнителят/те отговаря/т на
съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще
изпълнява/т, и за него/тях не са налице основания за отстраняване от процедурата, в
тридневен срок от сключване на договора с подизпълнителя/подизпълнителите, в случай на
ползване на подизпълнител;
VI. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ
Чл.10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сключва договор за подизпълнение с подизпълнителя/те.
посочен/и в Офертата му за изпълнение на обществена поръчка. Сключването на договор за
подизпълнение не освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ от отговорността му за изпълнение на
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договора. За действията на подизпълнителите ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря пред
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ като за свои действия.
Чл.11. (1) Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от
дейностите, които са включени в предмета на договора.
Чл.12. След влизане в сила на Договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да уведоми
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за имената, данните за контакт и представителите на
подизпълнителите. В срок до 3 дни от сключването на договора за подизпълнение
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпраща копие на договора на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Чл.13. (1) Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител,
може да бъде предадена като отделен обект на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща цената на извършените от подизпълнителя доставки директно
на подизпълнителя.
(2) В случаите по ал. 1 плащанията се осъществяват 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. Към искането
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията
или част от тях като недължими.
(З)ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже плащане по ал.2, когато искането за
плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.
Чл.14. (1) Замяна ши включване на подизпълнител по време на изпълнение на
договора се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са изпълнени
едновременно следните условия:
1. за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в
процедурата за обществената поръчка.
2. повият подизпълнител отговаря па критериите за подбор, на които е отговаряi
предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите,
които ще изпищява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности.
(2) При замяна или включване на подизпълнител ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 3 (три) дни копие от допълнителното споразумение и всички
документи, които доказват изпълнението на условията по ал. 1.
VII. ГАРАНЦИЯ.
Чл.15. (1) При подписване на настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, представя
гаранция за изпълнение на договора в размер на .............................. (...........................) лева,
представляваща 5% (пет процента) от стойността на договора.
(2) Гаранцията за изпълнение се представя по избор на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в една от
следните форми:
– парична сума;
– банкова гаранция;
– застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл.16. Когато Гаранцията за изпълнение се представя във формата на парична сума,
сумата се внася по банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както следва:
Банка:.................................
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IBAN: ..................................
BIC: ...................................
Чл.17. (1) Когато Гаранцията за изпълнение се представя във формата на банкова
гаранция, при подписването на Договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
оригинален екземпляр на банкова гаранция, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която
трябва да отговаря на следните изисквания:
1. да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция, във форма, предварително
одобрена от/съгласувана с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, да съдържа задължение на банката - гарант да
извърши плащане при първо писмено искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, деклариращ, че е налице
неизпълнение на задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или друго основание за задържане на
Гаранцията за изпълнение по този Договор;
2. да бъде издадена от обслужващата банка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ [банка или клон на
чуждестранна банка, които разполагат с валидно разрешение за извършване на банкова
дейност на територията на Република България, предварително одобрена от/съгласувана с
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и
3. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора, плюс 30
(тридесет) дни след прекратяването на Договора, като при необходимост срокът на
валидност на банковата гаранция се удължава или се издава нова.
(2) Банковите разходи по откриването и поддържането на Гаранцията за изпълнение
във формата на банкова гаранция, както и по усвояването на средства от страна на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за това. са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл.18. (1) Когато Гаранцията за изпълнение се представя във формата на
застраховка, при подписването на Договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
оригинален екземпляр на застрахователна полица, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ / в
която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е посочен като трето ползващо се лице (бенефициер), която трябва
да отговаря на следните изисквания:
1. да обезпечава изпълнението на този Договор чрез покритие на отговорността на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
2. да бъде издадена от застраховател или клон на чуждестранен застраховател, които
разполагат с валиден лиценз за извършване на застрахователна дейност на територията на
Република България, предварително одобрен от/съгласуван с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; и да бъде със
срок на валидност за целия срок на действие на Договора, плюс 30 (тридесет) дни след
прекратяването на Договора.
(2) Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на
валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на
застрахователно обезщетение в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за
това. са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл.19. (1) В случай на изменение на Договора, извършено в съответствие с този
Договор и приложимото право, включително когато изменението е свързано с индексиране
на Цената, упражняване на опция (в т.ч. за извършване на допълнителни услуги),
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предприеме необходимите действия за привеждане на
Гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените условия на Договора, в срок до 5
/пет/ дни от подписването на допълнително споразумение за изменението
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(2) Действията за привеждане на Гаранцията за изпълнение в съответствие с
изменените условия на Договора могат да включват, по избор на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
1. внасяне на допълнителна парична сума по банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
2. Предоставяне на документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или
нова банкова гаранция, при спазване на изискванията на чл.17 от Договора; и/или
3. предоставяне на документ за изменение на първоначалната застраховка или нова
застраховка, при спазване на изискванията на чл. 18 от Договора.
Чл.20. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава Гаранцията за изпълнение в срок до 30
(тридесет) дни след прекратяването на Договора, приключване на изпълнението на Договора
в пълен размер, ако липсват основания за задържането от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на
каквато и да е сума по нея.
(2) Освобождаването на Гаранцията за изпълнение се извършва, както следва:
1. когато
е във формата на парична сума - чрез превеждане на сумата по
банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочена в чл.4 ал.2 от Договора;
2. когато е във формата на банкова гаранция - чрез връщане на нейния оригинал
на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице;
3. когато е във формата на застраховка - чрез връщане на оригинала на
застрахователната полица/застрахователния сертификат на представител на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице/изпращане на писмено уведомление до
застрахователя.
(3) Гаранцията не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса на
изпълнение на Договора е възникнал спор между Страните относно неизпълнение на
задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При
решаване на спора в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ той може да пристъпи към усвояване на
гаранциите.
Чл.21.
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи съответна част и да се
удовлетвори от Гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някое от
неговите задължения по Договора, както и в случаите на лошо, частично и забавено
изпълнение на което и да е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като усвои такава част от
Гаранцията за изпълнение, която съответства на уговорената в Договора неустойка за
съответния случай на неизпълнение.
Чл.22. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи Гаранцията за изпълнение в пълен
размер, в следните случаи:
1. ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не системно не доставя стоката в срок до/за период по дълъг от 10 (десет) дни от датата на подаване на заявка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, и последният
развали Договора на това основание;
2. при пълно неизпълнение, в т.ч. когато доставките не отговарят на изискванията на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и разваляне на Договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на това основание;
3. при прекратяване на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при обявяването му в
несъстоятелност.
Чл.23. Във всеки случай на задържане на Гаранцията за изпълнение,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за задържането и неговото основание.
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Задържането на Гаранцията за изпълнение изцяло или частично не изчерпва правата на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да търси обезщетение в по - голям размер.
Чл. 24. Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се е удовлетворил от Гаранцията за изпълнение и
Договорът продължава да е в сила, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок до 5 (пет) дни да
допълни Гаранцията за изпълнение, като внесе усвоената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума по
сметката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или предостави документ за изменение на първоначалната
банкова гаранция или нова банкова гаранция, съответно застраховка, така че във всеки
момент от действието на Договора размерът на Гаранцията за изпълнение да бъде в
съответствие с чл.10 от Договора.
Чл.25. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва за времето, през което средствата по
Гаранцията за изпълнение са престояли при него законосъобразно.
VII. ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ
Чл.26. (1) Предаването и приемането на артикулите се осъществява от определени
представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(2) При приемането на доставените артикули, длъжностно лице, определено от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съставя приемо-предавателен протокол в два екземпляра – по един за всяка
от страните по договора, и подписва двата екземпляра от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В
протокола се вписват: номера и датата на договора, номер и дата на издадената от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ фактура /когато тя е издадена в деня на доставката/, наименование(я) на
аритклите, количество, производител и каталожния номер.
(3) Артикулите се приемат от длъжностно лице, определено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,
което подписва двата екземпляра на приемо-предавателния протокол в момента на
доставката на стоката и вписва деня и часа на доставката.
(4) Артикулите трябва да бъдат транспортирани, съгласно установените за това ред и
условия, и същите следва да е опакована в опаковка, която да ги запазва от всякакви повреди
по време на транспортирането.
(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за вреди, произлезли от неправилна или
недостатъчна опаковка или неправилна, или недостатъчна маркировка.
(6) Упълномощено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ лице проверява съответствието на
доставката с техническата спецификация и Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,
в присъствието на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(7) При предаване на артикулите ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да представи
документи свързани с експлоатацията им, предоставени му от производителя (инструкция за
употреба на български език, упътвания и т.н.) и подписан от него списък на същата с
описание на вида й, техническите й характеристики и окомплектовка.
(8) Работата на подизпълнителя, се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя. За тази цел се подписва протокол за монтаж и пускане
в експлоатация на артикулите между упълномощени представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в случай на ползване на подизпълнител.
(9) Във връзка с проведеното обучение на медицинските специалисти и други
длъжностни лица за работа с артикулите, работата на подизпълнителя, се приема от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя. За тази цел се
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подписва протокол за извършено обучение между упълномощени представители на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл.27. Качество и срок на годност - доставената стока трябва:
а) да има нанесена “СЕ” маркировка;
б) да има нанесен идентификационен номер на нотифицирания орган, когато
съответната процедура за оценяване на съответствието изисква нанасянето му;
в) да е с четлива маркировка за дата на производство, срок на годност, партиден
номер;
г) върху изделието, върху опаковката му и в инструкцията за употреба да са нанесени
данните, посочени в чл. 16 от ЗМИ.
Чл.28. Рекламации:
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да предявява рекламации пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
1.1. за явни недостатъци:
а) при доставяне на стоки не от договорения вид, посочен в Приложения № 1 и
Приложение № 2 от настоящия договор, включително и със срок на годност по-кратък от 80
% от обявения от производителя срок на годност;
б) за неспазени условия и ред при транспортирането им;
в) за количество, което не отговаря на договореното;
г) при нарушена цялост и опаковки;
1.2. при съмнения в качеството на ариткулите.
2.Рекламации за явни недостатъци на стоките в случаите по чл.33, ал.1, б. «а» и «б» се
правят в деня на доставката на стоката, като в приемо-предавателния протокол се вписва
установения явен недостатък.
3. Рекламации относно качеството и скрити дефекти се правят в 5 /петдневен/ срок от
откриването им.
4. При рекламация за явни недостатъци ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в срок до 24 часа
от получаване на приемо-предавателния протокол да достави за своя сметка договорените
стоки на мястото на доставяне.
5. При съмнение в качеството на стоката ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен в срок до 24
часа от получаването на писменото уведомление да достави други стоки от същия вид с
необходимото качество.
VIII. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
Чл.29. (1) Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени
вреди и пропуснати ползи, в случай че последните са причинени от форсмажорни
обстоятелства.
(2) В случай че страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора,
е била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила.
Чл.30. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички
действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби,
както и да уведоми писмено другата страна в срок 2 (два) дни от настъпването на
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непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това
вреди, в размера посочен в чл.33 от настоящия договор.
Чл.31. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на
свързаните с тях насрещни задължения се спира.
Чл.32. „Форсмажорни обстоятелства" са обстоятелствата, включително от
извънреден характер, възникнали след сключването на договора, независимо от волята на
страните, които не са могли да бъдат предвидени и правят невъзможно изпълнението при
договорените условия.
IX. НЕУСТОЙКИ
Чл.33. (1) За забавено изпълнение на задълженията си по възложената доставка или
част от нея в договорения срок, продължило:
а) до 7 /седем/ календарни дни, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 10
/десет/ % от цената на съответната стока;
б) над 7 /седем/ календарни дни, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 20
/двадесет/ % от цената на съответната стока.
Неустойките по б. а) и б) се начисляват от деня, следващ деня на неизпълнението, а
неизпълнението се брои в календарни дни. Базата за изчисляване на неустойката е
стойността с вкл. ДДС на неизпълненото.
(2) При забава на монтажа, пускането в експлоатация на артикулите,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 10 /десет/ % от цената на съответната стока.
Неустойката се начислява от деня, следващ деня на неизпълнението, а неизпълнението се
брои в календарни дни. Базата за изчисляване на неустойката е стойността с вкл. ДДС на
неизпълненото.
(3) В случаите, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не спази сроковете по чл.28 от договора,
той дължи неустойка в размер на 5 /пет/ % от цената на съответната стока. Неустойката се
начислява от деня, следващ деня на неизпълнението, а неизпълнението се брои в календарни
дни. Базата за изчисляване на неустойката е стойността с вкл. ДДС на неизпълненото.
(4) При неизпълнение на задължението си за плащане в договорените срокове по
настоящия договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи обезщетение в размер на законната лихва от
деня на забавата.
(5) Плащането на договорените и дължими неустойки се извършва чрез прихващане
на насрещни парични задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(6) За извършване на прихващането ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прави писмено изявление до
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Двете насрещни задължения се смятат за погасени до размера на помалкото от тях от деня, в който прихващането е могло да се извърши.
(7) Когато в случаите по ал. 5 и ал. 6 сумите не са достатъчни ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
превежда остатъка от дължимите неустойки в определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ срок и по
посочената от него банкова сметка.
(8) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право и на обезщетение за претърпените вреди, когато те
надхвърлят размера на договорената неустойка.
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Чл.34. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не дължи неустойка за забава или за неточно,
некачествено и/или непълно изпълнение на задълженията си, ако докаже, че това
неизпълнение е пряко следствие от неизпълнение на задълженията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и че
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не е могъл по какъвто и да е начин, предвиден в договора или разрешен от
закона, да изпълни своите задължения.
Чл.35. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да удържи всяка дължима по този Договор
неустойка чрез задържане на сума от Гаранцията за изпълнение или чрез приспадане от
дължимо плащане по Договора, като уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за това.
Чл. 36. В случай, че по вина на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не бъдат спазени договорените
срокове за плащане, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер на
законната лихва върху просрочената сума за всеки ден забава, но не повече от 2 % (две на
сто)] от стойността на заявената доставка.
Чл.37. Плащането на неустойки по този договор не лишава изправната страна от
правото да търси обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи над уговорените
размери по общия исков ред.
X. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл.38. Настоящият договор се прекратява:
1. С изтичане на уговорения срок;
2. При изчерпване на финансовия ресурс по чл. 2, ал.1;
3. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;
4. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора,
след 10 - дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна. В срока на
предизвестието на неизправната страна се дава възможност за доброволно изпълнение на
задължението.
5. едностранно от всяка от страните с едномесечно писмено предизвестие до другата
странна.
Чл.39. Настоящият договор се прекратява автоматично, без предизвестие, с
настъпване на някое от следните обстоятелства:
1. прекратяване на юридическите лица;
2. при настъпване на някое от основанията по чл.73 от ППЗОП.
3. По причини, независещи от страните по договора, които не са могли да бъдат
предвидени. В този случай страните подписват двустранен споразумителен протокол за
уреждане на финансовите им взаимоотношения към момента на прекратяването.
4. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯ използва подизпълнител, без да е декларирал това в
офертата си. или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му.
XII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.40. (1) Кореспонденцията между страните по повод настоящия договор следва да
бъде в писмена форма и се счита за валидна, когато е изпратена по пощата (с обратна
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разписка), по факс, електронна поща или предадена чрез куриер срещу подпис на
приемащата страна, на следните адреси:
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:..........................................
...............................................................................
ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:..........................................
...............................................................................
(2) При промяна на някое от обстоятелствата от предходната алинея, страната е
длъжна да уведоми другата в 3- дневен срок от настъпване на промяната.
(3) Когато някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за новия си
адрес другата страна, съобщенията ще се считат за надлежно връчени и когато са изпратени
на стария адрес.
Чл.41. За контакт и контрол по изпълнение задълженията по настоящия договор,
страни посочват следните свои представители:
За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:.........................................
За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:..........................................
Чл.42. (1) Всяка от страните по настоящия договор е длъжна да пази в тайна всяка
конфиденциална информация, особено служебните и професионалните тайни, които е узнала
във връзка с работата си по този договор, независимо дали тази информация касае директно
страната или тя му е била разкрита от трети лица. Това задължение остава в сила независимо
дали конфиденциалната информацията е свързана с предоставените услуги по настоящия
договор.
(2) Служебните и професионалните тайни са факти, които всяка от страните желае
да запази конфиденциални. Те включват в частност нововъведения на съществуващи или
бъдещи продукти или услуги, които страната продава или използва, както и данни и
информации, свързани в цялост със стопанските дейности, като: продажби, разходи, печалби,
ценообразуване, бизнес организация, база данни за доставчици и клиенти и др. подобни
данни, които не следва да бъдат считани като информация за общо ползване.
(3) Задълженията за поддържане на конфиденциалност. съдържащи се в този
договор, остават в сила 24 /двадесет и четири/ месеца след прекратяването на договора.
(4) За всяко отклонение от задълженията за поддържане на конфиденциалност
страната трябва да получи предварително писмено разрешение от другата страна.
(5) В случай на нарушаване на изискванията за конфиденциалност, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 25 % (двадесет и пет на сто) от стойността
на договора посочена в чл.2, ал. 1.
Чл.43. Страните се договарят всички спорове, породени от този договор или
отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото
изпълнение, тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване, както и спорове
за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали
обстоятелства, ще бъдат разрешавани по споразумение между страните. При непостигане на
съгласие между страните, спора ще бъде отнесен за решаване към компетентния съд в
Република България.
Чл.44. За всички неуредени в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на
действащото българско законодателство.
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Чл.45. Страните нямат право да прехвърлят правата и задълженията си,
произтичащи от този договор, на трета страна.
Настоящият договор се сключи в два еднообразни екземпляра - един за Възложителя
и един за Изпълнителя. Приложенията към настоящия договор са неделима част от него.
Приложения:
1. Технически изисквания на Възложителя ;
2. Оферта на Изпълнителя;
3. Декларации по чл.97 от ППЗОП;
4. Гаранция за изпълнение.

ДОГОВАРЯЩИ СЕ СТРАНИ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:………………

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ...........................
проф. д-р Г. Начев, д. м. н.
Изпълнителен директор
УМБАЛ „Св. Екатерина“ ЕАД
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