
Днес,./

У М БА Л " Ц арица Й оанна-И С У Л "Е А Д  със седалище и адрес на 
управление гр. София,1527, район "Оборище", ул. Бяло море №8, вписано в 
Търговския регистър на Министерство на правосъдието под ЕИК 831605806, 
представлявано от доц. д-р Григорий Неделков, дм — Изпълнителен директор, наричано 
за краткост "ВЪЗЛОЖИТЕЛ" от една страна, и

„ИНФОМЕД” ЕООД, със седалище и адрес на управление в гр. София, п.к. 1463, 
район „Триадица”, бул. „Витоша” № 81-83; ЕИК 121155656, тел: 02/ 951 6803; факс. 
02/953 4089; представлявано от Калин Киряков - управител, наричано накратко 
„Изпълнител" от друга страна, на основание чл. 41 от Закона за обществените 
поръчки и Решение № РД-03-27/30.03.2016г. на Изпълнителния директор за определяне 
на изпълнител в процедура, регистрирана в РОИ под № - 00494-2016-0009, се сключи 
настоящия договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да достави резервни 

части, извърши ремонт и пусне в експлоатация ехоендоскопски апарат „OLYMPUS , 
модел GF-UCT 180, сериен № 1110281, намиращ се в Клиника по гастроентерология

2.1. Качеството на доставените резервни части следва да отговарят на 
техническите стандарти на производителя.

II. ЦЕНА И ОБЩА СТОЙНОСТ ПО ДОГОВОРА
2.1. Общата стойност на договора е 65 500,00 лв. без ДДС и 78 600,00 лв. с ДДС.
2.2.Цената включва: вложените резервни части, ремонт и пускане в 

експлоатация на апарата с включен транспорт, както и всички разходи по доставката.

III. УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
3.1. Заплащането на цената по чл.2.1. е както следва:
- 20% - авансово от общата стойност с ДДС в 5 /пет! дневен срок, след

подписване на договора.
- 80% - разсрочено, на три равни месечни вноски, платими след доставка на 

резервните части, ремонта и пускане в експлоатация на ехоендоскопския апарат и 
подписване на приемо-предавателен протокол и представяне на фактура - оригинал, по 
сметка, предоставена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
IBAN: BG50 RZBB 9155 1061 0064 15, BIC: RZBBBGSF на банка: „РАЙФАИЗЕН 
БАНК -  БЪЛГАРИЯ” ЕАД, София.

IV. СРОК ЗА РЕМОНТ, МОНТАЖ И ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
4.1. Срокът на ремонта и пускане в експлоатация на апарата е до 15 

/петнадесет/ календарни дни, считано от първия работен ден, последващ деня на 
подписване на договора.

V. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
5.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши договореното в определените 

срокове.
5.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да представи следните документи:

а) данъчна фактура за стойността;
б) предавателно-приемателен протокол;

5.3. Предаването на въведения в експлоатация апарат се извършва с 
предавателно-приемателен протокол, подписан от страните или техни упълномощени 
представители.
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5.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при откриване на дефект в поставените 
части същите да бъдат подменени за негова сметка, но само при правилна експлоатация 
на ехоендоскопския апарат.

5.5. В гаранционния срок при констатиране на дефект от страна на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в поставените резервни части, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да 
изпраща на място сервизни специалисти, които да идентифицират и отстранят 
проблема в срок до 24 часа, считано от часа на получаване на уведомлението за авария. 
Ако се налага подмяна на резервни части, които са в гаранционен срок, и които не се 
намират на склад при ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, срокът за отстраняване на повредата се 
договаря допълнително между страните.

5.6. При изпълнение предмета на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да вложи 
качествени резервни части отговарящи на техническите стандарти на производителя.

VI. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
6.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да определи свой представител, който да 

приеме с предавателно-приемателен протокол въведения в експлоатация 
ехоендоскопски апарат.

6.2. При установяване на недостатъци ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже да 
приеме извършения ремонт и да иска отстраняване на недостатъците за сметка на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

6.3. Възложителят се задължава да предостави достъп до системата, както и 
нормални условия за работа на сервизните специалисти на Изпълнителя.

VII. РЕКЛАМАЦИИ И ГАРАНЦИИ
7.1. Рекламации за недостатъци на извършения ремонт или вложените резервни 

части могат да бъдат направени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в гаранционния период. При 
откриване на недостатъци се подписва констативен протокол от двете страни.

7.2. Гаранционният срок на извършения ремонт и вложените резервни части е 6 
/шест! месеца, считано от датата на пускане в експлоатация на ехоендоскопския 
апарат.

VIII. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ
8.1. При неспазване на срок за извършване на ремонта и пускане в експлоатация 

на ехоендоскопския апарат или прекратяване на договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
по т. 9.2, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,1% на ден върху 
стойността на неизпълненото задължение, но не повече от 10% от стойността му.

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
9.1. Договорът се прекратява с изтичане на срока по т.7.2.
9.2. Договорът може да бъде прекратен от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при 

невъзможност да изпълнява поетите в договора условия.

X. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
10.1. За неуредените въпроси в настоящия договор се прилага действащото 

българско законодателство.
10.2. 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.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН 

д-р Григорий
УПРАВИТЕЛ 
/Калин Киряков/


