Проект!
ДОГОВОР
Днес.................................. 2015 г. в гр. Русе между:
СБАЛПФЗ Д-Р Д. ГРАМАТИКОВ РУСЕ ЕООД, седалище и адрес ан управление :
гр. Русе, ул. ”Алея Лилия” № 1, представлявано от управителя д-р Светослав Дачев
Дачев , ЕИК 117525838, наричано за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна и
..........................., със седалище и адрес на управление: гр. ................................, ЕИК
....................., представлявано от ........................., наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ,
на основание чл.101е във връзка с чл.14 ал.4 т.2 от Закона за обществени
поръчки и утвърден от Управителя на СБАЛПФЗ Д-Р Д. ГРАМАТИКОВ РУСЕ ЕООД
Протокол от .............................. год. от работата на комисия, назначена със Заповед №.
.................... година се сключи настоящия договор за следното:
I.ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл.1.(1) Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извърши: доставка, монтаж,
въвеждане в експлоатация, лицензиране, обучение на медицински персонал за
работа и гаранционно обслужване на медицинска апаратура по две обособени
позиции: скопичен рентгенов апарат – 1 бр. и спирометър – 2 бр., както следва за
обособена/и позиця/и № № .................................
(2) За краткост предметът на настоящия договор (чл.1,ал.1) ще се нарича „доставка”.
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва доставката при условията на офертата – Техническо
предложение - Приложение № 2 към договора: .....................................
ІІ. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл.2. /1/ Общата стойност на доставката по договора е ................................................. без
ДДС. Общата стойност на
доставката по договора с включен ДДС е
.................................................лв. и включва всички разходи по доставката, транспорта,
митнически такси, екотакси, монтаж и демонтаж, пускане в експлоатация, лицензиране
обучение на персонала и пълно гаранционно обслужване на медицинските апарати.
/2/ Цена за доставка, лицензиране пускане в експлоатация, обучение на персонала
и пълно сервизно гаранционно обслужване за срок от 6 месеца за позиция № 1:
Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, лицензиране, обучение на
медицински персонал за работа и гаранционно обслужване на употребяван
скопичен рентгенов апарат – 1 бр. е: ............. лв./................................................/ лв. без
ДДС.
Цената с включени всички разходи франко Възложителя, в т.ч. ДДС , транспорт,
митнически такси и др. такси е : ……………лв./………............................./ лв. с ДДС.
/3/.Цена за доставка, пускане в експлоатация, обучение на персонала и пълно
сервизно гаранционно обслужване за срок от 12 месеца за позиция № 2: Доставка,
монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на медицински персонал за работа и
гаранционно
обслужване
на
2
бр.
нови
спирометри
е:
.............
лв./................................................/ лв. без ДДС.
Цената с включени всички разходи франко Възложителя, в т.ч. ДДС , транспорт,
митнически такси и др. такси е : ……………лв./………............................./ лв. с ДДС.

Чл.3.(1) Плащането ще се извършва чрез банкови преводи - авансово плащане в размер
на 50 % от общата стойност на договора, платими до три работни дни след сключване
на договора; - Окончателно плащане платимо до три работни дни след представяне,
приемо-предавателните протоколи за: доставка, за монтаж и пускане в експлоатация и
протокол за преминало обучение на персонала на Възложителя.
Плащането ще се извършва по сметка посочена от Изпълнителя, след представяне на
фактура, както следва:
Банка:……………………………………………….
IBAN:…………………………………………….....
BIC:…………………………………………………
(2) Възложителят превежда съответните суми по банков път след представяне на
двустранно подписани протоколи относно извършената доставка, протокол относно
пускане в експлоатация и проведено обучение на персонала.
(3) Договорената обща цена по договора е фиксирана и не подлежи на промяна за
срока на действие на договора, освен в случаите на чл.43 от ЗОП.
ІІІ. СРОК
Чл.4. /1/ Настоящият договор се сключва за срок от 100 /сто / календарни дни,
считано от датата на подписването му.
/2/ Доставката на медицинските апарати по двете обособени позиции се осъществява в
срок до 20 календарни дни след сключване на договора като се предава от
Изпълнителя на определеното от Възложителя лице и в определено за целта помещение
с двустранно подписан приемо – предавателен протокол, съдържащ следните
реквизити: номер, дата, идентификационни данни за апарата и за изпълнителя;
/3/ От момента на доставка, в срок до 80 календарни дни по об. позиция №1,
Изпълнителят следва да лицензира и приведе в експлоатация скопичния рентген и да
организира и проведе обучение на медицинския персонал за работа с него, което също
следва да завърши с констативен протокол, подписан от упълномощени представители
на Изпълнителя и Възложителя.
/4/ От момента на доставка, в срок до 80 календарни дни по об. позиция №2,
Изпълнителят следва да приведе в експлоатация спирометрите и да организира и
проведе обучение на медицинския персонал за работа с тях, което също следва да
завърши с констативен протокол, подписан от упълномощени представители на
Изпълнителя и Възложителя.
ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл. 5.(1) Възложителят има право:
1. Да иска от Изпълнителя да изпълни задълженията си качествено и в срок.
2. Да изисква информация от Изпълнителя относно изпълнението на договорните
задължения във всеки момент от неговото изпълнение.
3. Да осъществява постоянен контрол относно своевременното и качествено
изпълнение на договора.
4. Да уведоми Изпълнителя в писмен вид най-късно до 5 работни дни от датата на
доставката за установени недостатъци /рекламации, както и да изисква отстраняването
им за сметка на Изпълнителя.
5. Да получи от Изпълнителя пълната техническа документация в оригинал и преведена
на български език от лицензиран преводач, в това число:
1. Техническа спецификация.
2. Технически паспорт/каталози/брошури и пр. за апаратите.

3. Инструкции за работа на български език.
(2) В случаите на непълно, частично или неточно изпълнение на задълженията по
договора от страна на Изпълнителя, Възложителят заплаща само приетото за
изпълнено.
Чл. 6.(1) Възложителят се задължава:
1. Да приеме от Изпълнителя с приемо-предавателен протокол доставката на
медицинската апаратура.
2. Да осигури присъствието на медицинския персонал за обучение за работа с
пациенти.
3.Да заплати на Изпълнителя договореното възнаграждение, по реда и сроковете,
договорени в чл. 3 от настоящия договор след предоставяне на надлежно оформени
счетоводни документи и двустранно подписани приемо-предавателни протоколи.
4. До цялостното изплащане на апарата, предмет на настоящия договор, рискът от
унищожаване, увреждане, посегателство или случайно погиване преминава върху
Възложителя от момента на приемането му от Изпълнителя на мястото на доставката
му – ДКБ на СБАЛПФЗ Д-Р Д. ГРАМАТИКОВ РУСЕ ЕООД.
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл. 7.(1) Изпълнителят има право:
1. Да иска от Възложителя необходимото съдействие за извършване на доставката,
пускането в експлоатация, проектиране и лицензиране за апарата от обособена позиця
№1, обучението на персонала и сервизната поддръжка - предмет на договора;
2. Да получи от Възложителя договореното възнаграждение, съгласно Раздел ІІ от
настоящия договор.
Чл. 8.(1) Изпълнителят се задължава:
1.Да извърши доставката в срок от 20 календарни дни от подписването на договора .
2. Да пусне в експлоатация двата броя нови спирометри/произведени след първи
януари 2014г.; скопична рентенова уредба, произведена след първи януари 2000г. в
срок до 80 календарни дни от доставката на апаратите по двете обосоени позиции, като
за скопичния рентгенов апарат следва да го лицензира и да извърши обучението на
персонала за работа с него.
3. Да осигури пълен гаранционен сервиз и обслужване и за двете позиции: за срок от 6
месеца – за първа обособена позиция и за срок от 12 месеца – за втора обособена
позиция от пускането им в експлоатация, съгласно условията на настоящия договор.
3.1. Гаранционното обслужване включва: технически прегледи на медицинската
апаратура по двете обособени позиции; отстраняване на възникнали повреди по
апаратите, винаги, когато са налице такива, включително и подмяна на повредени
части, възли и детайли по апаратите с други, оригинални за марката и годни за
употреба според предназначението им.
3.2. Сервизното гаранционно обслужване на спирометрите е за срок от 12 месеца от
пускането им в експлоатация. Изпълнителят се задължава да отстранява за своя сметка
всички дефекти в рамките на гаранционния срок. Пълното гаранционно обслужване
включва: 2 (два) пъти годишно профилактика, посещения при аварийна необходимост,
ремонт, доставка и подмяна на всички резервни части. В обслужването са включени
цените на труда, резервните части и транспорта.

3.3. Рекламациите се предявяват пред изпълнителя: за явни недостатъци – при
получаване на доставката или в обичайно необходимия срок за проверка; за скрити
недостатъци – през целия гаранционен срок. Гаранционната поддръжка осигурява
техническа помощ на място в рамките на 24 (двадесет и четири) часа след констатиране
на дефекта – за спирометрите и в рамките на 30 /тридесет/ минути – за скопичния
рентгенов апарат и включва разходи за труд, резервни части и транспорт.
4. Да достави медицинска апаратура, която отговарят на европейските изисквания за
медицински изделия и притежава СЕ маркировка.
5. Да извърши точно и качествено дейностите, посочени в т.1 от настоящия член.
6. Да осигури и поддържа през целия срок на договора необходимия персонал за
изпъление на договора, както и в срока за пълно гаранционно обслужване.
7. Да не разпространява и/или предава информация и/или документи на трети лица,
станали му достъпни във връзка с възложената му поръчка.
8. Да не използва каквато и да е информация или каквито и да е документи, получени
от Възложителят в хода на изпълнението на този договор, за каквито и да е други цели,
освен за изпълнение на договорните си задължения.
9. Да изпълнява стрикно изискването за време за реакция при възникнала повреда в
скопичния рентген не повече от 30 минути от получаване на заявката от Възложителя.
Заявката се дава по телефон или факс, като това се отразява в нарочен дневник от
съответното длъжностно лице на Възложителя.
10. Да изпълнява стрикно изискването за време за отстраняване на повреда в скопичния
рентген в рамките на три работни дни, като това се извършва на място при
Възложителя. При отстраняване на повреда с подмяна на дефектирали или повредени
части, срокът за ремонта се удължава с времето, необходимо за доставяне на
резервните части.
11.Да осигури следгаранционното сервизно обслужване при срокове и условия
допълнително уговорени с Възложителя..
VI. НЕУСТОЙКИ
Чл. 9. При неизпълнение на всяко едно от задълженията си по настоящия договор,
Изпълнителят дължи неустойка в размер на 0,7 % на ден върху стойността на
неизпълненото в договорените срокове задължение, но не повече от 10 % /десет
процента/ от стойността на неизпълнението, както и обезщетение за претърпените
действителни вреди в случаите, когато те надхвърлят договорената неустойка.
Чл. 10. При неизпълнение на задълженията си по настоящия договор, Възложителят
дължи неустойка в размер на 0,7 % на ден върху стойността на неизпълненото в
договорените срокове задължение, но не повече от 10 % /десет процента/ от стойността
на неизпълнението.
VІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 11. Настоящият договор се прекратява:
1. С изтичане на неговия срок.
2. По взаимно съгласие на страните изразено в писмена форма.
3. При обективна невъзможност за изпълнение на договора.
4. При прекратяване на търговското дружество на Изпълнителя/Възложителя.
5. При откриване на производство по обявяване на несъстоятелност на Изпълнителя.

VІІІ. СЪОБЩЕНИЯ
Чл. 12.(1) Всички съобщения между страните са валидни, ако са направени писмено
или са изпратени по факс и/или еmail и са подписани от съответните упълномощени
лица.
(2) За дата на съобщението се смята:
датата на предаването – при ръчно предаване на съобщението срещу подпис от
страна на упълномощено лице;
датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращанепо пощата;
датата на приемането – при изпращане по факс и еmail.
(3) За валидни адреси за приемане на съобщения, телефон/факс, еmail и банкови
сметки, свързани с настоящия договор се смятат:
ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: ……...................................................................................
IBAN: ...............................
BIC: ..................................
ТБ .....................................
Лица за контакти: ......................................
тел: ...........................................................
факс, еmail................................................
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
СБАЛПФЗ Д-Р Д. ГРАМАТИКОВ РУСЕ ЕООД,
гр. Русе, ул. „Алея Лилия №1,
IBAN: .
BIC: .
Лица за контакти: ......................................
тел: ...........................................................
факс, еmail.................................................
(4) При промяна на данните по чл. 12, ал.3 съответната страна е длъжна да уведоми
другата страна писмено в 7-дневен срок от настъпването й. В противен случай
съобщението се счита за редовно връчено.
ХІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ
Чл. 13. Страните по този договор ще решават споровете възникнали при или по повод
изпълнението на договора или свързани с договора, или с неговото тълкуване,
недействителност, неизпълнение или прекратяване съгласно действащото българско
законодателство.
Чл.14. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията си,
произтичащи от договора на други.
Чл.15. Договорът не подлежи на промяна освен при условията на чл.43 от ЗОП
Чл.16. Упълномощени от Възложителя лица по смисъла на договора са посочени в чл.
12, ал.3 от настоящия договор.
Чл. 17. За неуредените по договора въпроси се прилагат разпоредбите на действащото
българско законодателство.
Неразделна част от настоящия договор са:
Техническо предложение за изпълнение на поръчката и Ценова оферта на Изпълнителя;
Свидетелство за съдимост на лицата представляващи Изпълнителя.
Декларация по чл.47, ал.5 от ЗОП – от лицата, които представляват Изпълнителя.

Настоящият договор се сключи в два еднообразни екземпляра по един за всяка от
страните и влиза в сила от датат на подписване.
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
…………………..
Д-р Светослав Дачев

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:
……………………..

