
'уМБдТгГарица Йоанна-

Д О Г О В О Р  —^

Днес///.-. Р.̂ :.2Ь 15 г. в гр. София, между:

Д оговор/й  

Д ата 

Г рупа:.

УМ БАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ" ЕАД, със седалище и адрес на 
управление в гр. София - 1527, район "Оборище", ул. "Бяло море" № 8, ЕИК 831605806, 
представлявано от доц. д-р Григорий Неделков, дм -  Изпълнителен директор, наричано за 
краткост по-долу "ВЪЗЛОЖИТЕЛ", от една страна и

“Инфомед” ЕООД, със седалище и адрес на управление в гр. София - 1330, бул. 
“Акад. Иван Гешов” № 2Е, Бизнес център “Сердика”, сграда 1, етаж 3, офис 307-309, ЕИК 
121155656, тел.: 02 4891700, факс: 02 4918818, представлявано от Калин Киряков - 
управител, наричано за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ” от друга страна, и на основание чл. 41 
от Закона за обществените поръчки и Решение № РД-03-79/31.08.2015 г. на 
Изпълнителния директор за определяне на изпълнител в проведена процедура по реда на 
чл. 90, ал.1, т.З от ЗОП, регистрирана в РОИ под № 00494-2015-0035, се сключи 
настоящият договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл.1.(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави резервни части, ремонтира и 

пусне в експлоатация видеогастроскоп „OLYMPUS”, модел GIF Н 180, сериен № 2807569, 
намиращ се в Клиника по гастроентерология на УМБАЛ "Царица Йоанна-ИСУЛ" ЕАД.

(2) Качеството на доставените резервни части следва да отговаря на техническите 
стандарти на производителя.

II. ЦЕНА И ОБЩА СТОЙНОСТ ПО ДОГОВОРА
Чл.2.(1) Стойността на договора не може да надвишава договорените 28 750.00 лв. 

без ДДС или 34 500.00 лв. с включен ДДС.
(2) Цената по предходната алинея включва доставката на необходимите резервни 

части, монтаж и въвеждане на видеогастроскопа в експлоатация.

III. УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл.З. Заплащането по договора ще се извърши в срок до 30 /тридесет/ дни след 

подписване на протокол за въвеждане на апарата в експлоатация и представяне на 
фактура-оригинал, чрез банков превод по следната разплащателна сметка на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: IB AN: BG50 RZBB 9155 1061 0064 93, BIC код: RZBBBGSF на банка: 
„Райфайзен Банк -  България” ЕАД.

IV. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл.4. Срокът за изпълнение на ремонта, включително и доставката на 

необходимите резервни части, монтажа и въвеждането на апарата в експлоатация е 15 
/петнадесет/ дни, считано от датата на сключване на договора.

V. ГАРАНЦИОНЕН СРОК И СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ
Чл.5.(1) Гаранционният срок на сменените части е 6 /шест/ месеца, считано от 

датата на пускане в експлоатация на апарата.
(2) Гаранционният срок на извършените ремонтни дейности е 6 /шест/ месеца, 

считано от датата на пускане на апарата в експлоатация.

VI. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави необходимите за ремонта 

резервни части, да извърши монтажа и да въведе в експлоатация апарата в договорения 
срок по чл. 4.
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VII. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл.7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати договорената цена в Раздел И, при 

условията на Раздел III.

VIII. ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ
Чл.8. Приемането и предаването на въведения в експлоатация апарат се 

осъществява с подписване на приемно -  предавателен протокол, който се подписва от 
упълномощени лица на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

IX. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ
Чл.9.(1) При неспазване на договорения срок, отразен в чл.4, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,1 % на ден върху стойността на
договора, но не повече от 10%.

(2) При прекратяване на договора от страна на изпълнителя на основание чл.Ю, 
ал.1, т.2, същият дължи неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в размер на 10 % от стойността на 
договора.

X. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 10.(1) Настоящият договор се прекратява:
1. с изтичане на срока, за който е сключен;
2. от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при невъзможност да изпълни поетите в договора 

задължения, с десет дневно писмено предизвестие отправено до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срока 
по чл. 4.

(2) Договорът може да бъде прекратен от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при 
неспазване на договорените условия от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за повече от 5 дни.

XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.11. За неуредените въпроси в настоящия договор се прилага действащото

българско законодателство.
Чл.12. Всички съобщения на страните, свързани с изпълнението на този договор са 

валидни, ако са направени в писмена форма, подписани от упълномощените 
представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра по един за всяка 
една от страните.
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