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Днес, 2016 г . в  гр. София между:

УМБАЛ “Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД, е адрес: гр. София 1527, район „Оборище”, 
ул. “Бяло море” № 8, ЕИК 831605806, представлявано от доц. д-р Григорий Неделков, дм -  
изпълнителен директор, наричано по-долу за краткост “ВЪЗЛОЖИТЕЛ”, от една страна, и

„АДИТУС”ЕООД, със седалище и адрес: гр. София-1606, район „Красно село”, бул. 
„Тотлебен” №34, сграда 6, ет. 1, тел. 02/952 2859, факс: 02/952 2859, ЕИК: 130628154, 
представлявано от Петьо Ангелов Петков, от друга страна, наричано за краткост по-долу 
“ИЗПЪЛНИТЕЛ”, на основание чл. 41 от ЗОП и Решение № РД-03-42/10.05.2016г. на 
изпълнителния директор за определяне на изпълнител в процедура за възлагане на обществена 
поръчка, записана в РОП на АОП под № 00494-2016-0016, се сключи настоящият договор за 
следното:

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1.1.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни доставка на 
инструментални модули и принадлежности за надграждане на видеоендоскопска система модел 
„МАКСЕР Ендоскопия ’, производство I ермания за Отделение по урология с извършване на 
специфична дейност по аидрология, съгласно техническото предложение, неразделна част от 
договора.

1.2.Собствеността и риска от повреждането на инструменталните модули и принадлежности 
преминава върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с подписването на предавателно приемателен протокол.

2. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
2.1. При осъществяване предмета на договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да изплати на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ чрез банков превод, обща цена в размер на 16 666,67 лева без ДДС или
20 000,00 лева с ДДС, разпределени както следва:

0 CCD камера Махег 2500 HD водозащитена, окомплектована с HD адаптер -  11 666 67 лв без 
ДДС и 14 000,00 лв. с ДДС;

0 Специзлизирана подвижна количка Махег за модулите на ендоскопската система. Подвижно 
рамо към количката за монитора, с VESA 75/100R приспособление -  2000,00 лв. без ДДС и 
2 400,00 лв. с ДДС;

0 32" цветен HD медицински монитор Махег -  3000,00 лв. без ДДС и 3 600,00 лв. с ДДС.

2.2. Цената по предходната алинея се дължи разсрочено, на шест равни месечни вноски, всяка 
една от тях платима до 30 число на месеца, подследващ месеца на доставката на 
инструменталните модули и принадлежности.
2.3. Цената по т. 2.1. е за цялостното изпълнение на предмета на обществената поръчка.
2.4. Плащането се извършва след представянето на данъчна фактура по банков път, в български 
левове, по следната сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Банка: „Юробанк България”АД, IB AN BG78 BPBI 7940 1077 3383 01: BIC: BPBIBGSF.

3. СРОК НА ДОСТАВКА
3.1. Срокът на доставката на всичките инструментални модули и принадлежности посочени в т.
2.1. е 5 (пет) дни, считано от датата на подписване на договора.

4. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
4.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предаде договорените инструментални модули и 
принадлежности във вид и качество и с технически показатели, съгласно представената 
оферта.
4.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да представи гаранционни карти.
4.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ най-малко три дни 
преди доставката за очакваната дата на пристигане на инструменталните модули и 
принадлежности в местоизпълнението. Неизпълнението на това задължение освобождава 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от забава на приемането за същия срок.
4.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява сервизно обслужване на инструменталните модули и 
принадлежности в рамките на гаранционния срок.

Ж :Л



5. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
5.1. При установяване на явни недостатъци ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
а) да задържи инструменталните модули и принадлежности и да иска отстраняване на 
недостатъците за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
б) да откаже да приеме инструменталните модули и принадлежности .
5.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати в договорените срокове и при условията на 
договора дължимата сума на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

6.1 .Рекламации за явни недостатъци на инструменталните модули и принадлежности могат да 
бъдат направени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 10 дни от момента на приемането им, а за 
скрити недостатъци - при откриването им в рамките на гаранционния период. При откриване на 
недостатъци се подписва констативен протокол от двете страни.
6.2. Гаранционният период на закупените инструментални модули и принадлежности е 12 
(дванадесет) месеца, считано от датата на подписването на предавателно-приемателен 
протокол.
6.3. В рамките на гаранционния срок на инструменталните модули и принадлежности 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отстранява констатираните с протокол повреди, които не са по 
вина на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за своя сметка.

7.1. При неизпълнение по този договор всяка от страните дължи обезщетение за причинени 
вреди, при условията на гражданското и търговско законодателство.
7.2. При забава на срока за доставка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в 
размер на 0,5% от стойността на договора за всеки просрочен ден.
7.3.Неизпълнените задължения се установяват с констативен протокол.

8.1. Този договор се прекратява с изтичане на срока по т. 6.2;
8.2. Този договор може да бъде прекратен по взаимно писмено съгласие, като двете страни 
уреждат взаимоотношенията си до момента на прекратяването;

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
9.1.3а неуредените въпроси в настоящия договор се прилага действащото българско 
законодателство.

Настоящият договор- се подписа в два еднообразни екземпляра - по един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

6. РЕКЛАМАЦИИ И ГАРАНЦИИ

7. ОТГОВОРНОСТИ, НЕУСТОЙКИ

8. ПРЕКРАТЯВАНЕ


