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УМБАЛ "ЦАРИЦА ЙОАННА - ИСУЛ ЕАД, със седалище и адрес на 
управление в гр. София, п.к. 1527, район "Оборище", ул."Бяло море" № 8, тел. 02/9432 
215, факс: 02/9432 180, вписано в Търговския регистър на Министерство на 
правосъдието под ЕИК 831605806, представлявано от доц. д-р Григорий Неделков, дм - 
Изпълнителен директор, наричат 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, ет. 4, 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-03-100/08.12.2014г. на Изпълнителния директор за 
определяне на изпълнител в процедура, регистрирана в РОИ под № - 00494-2014-0042, 
се сключи настоящия договор за следното:

Чл.1. /1/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да достави резервни 
части, ремонт и пускане в експлоатация на два апарата, производство на OLYMPUS" 
по две обособени позиции:

1 .Обособена позиция № 1 -  Доставка на резервни части,ремонт и пускане в 
експлоатация на дуоденоскоп „OLYMPUS” модел JF 140R, сериен № 2300598.

2.Обособена позиция № 2 - Доставка на резервни части, ремонт и пускане в 
експлоатация на видеогастроскоп „OLYMPUS” модел GIF Н 180, сериен № 2807569,

намиращи се в Клиника по гастроентерология.
/2/ Качеството на доставените резервни части следва да отговарят на 

техническите стандарти на производителя.

Чл.2./1/При осъществяване предмета на договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да 
заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обща цена в размер на 52 643,00 лв. без ДДС или 
63 171,60 лв. сДДС.

/2/ Заплащането на цената по ал.1 е:
- 20% - авансово от общата стойност с ДДС на двете обособени позиции - /12 634,32 
лв./ в 5 Ineml дневен срок, след подписване на договора.
- Останалата сума -  50 537,28 лв. на 3 (три) равни месечни вноски, платими след 
ремонт и въвеждане в експлоатация на апаратите, и подписване на приемно- 
предавателен протокол и представяне на фактура- оригинал, по сметка предоставена от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

IB AN: BG50 RZBB 9155 1061 0064 15, BIC: RZBBBGSF на банка: „РАЙФАЙЗЕН 
БАНК -  БЪЛГАРИЯ” ЕАД, София.

Чл.З.Срокът за доставка на резервните частите по чл. 1 и въвеждането на апаратите в 
експлоатация е 5 /пет/ дни, считано от датата на подписване на договора.

IV. МЯСТО НА ДОСТАВЯНЕ
Чл.4. Мястото на изпълнение е Клиника по гастроентерология в УМБАЛ "Царица 

Йоанна-ИСУЛ" ЕАД, ул."Бяло море" № 8.

1.ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

П.ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

III. СРОК НА ДОСТАВКАТА



V.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл.5.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предаде ремонтираните апарати във вид и 
качество.

Чл.5.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да представи гаранционна карта.

Чл.5.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ най- 
малко три дни преди доставката за очакваната дата на пристигането на апаратите в 
местоизпълнението. Неизпълнението на това задължение освобождава 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от забава на приемането за същия срок.
Чл.5.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява сервизно обслужване на апаратите в рамките на 
гаранционния срок при следните условия:
а) срок за констатиране и изясняване характера на повредата -  24 часа;
б) срок за отстраняване на повредата -  120 часа.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл.6.1. При установяване на явни недостатъци ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
а) да задържи апаратите и да иска отстраняване на недостатъците за сметка на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
б) да откаже да приеме апаратите.
Чл.6.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати в договорените срокове и при 
условията на договора дължимата сума на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл. 6.3. ВЪЗ ЛОЖИТЕ ЛЯТ може по всяко време да осъществява контрол по 
изпълнението на този договор, стига да не възпрепятства работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
и да не нарушава оперативната му самостоятелност.
Чл.6.4. Указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен ако 
са в нарушение на правилата и нормативите, стандартите и изискванията на 
производителите на апаратите или водят до съществено отклонение от поръчката.

VII. РЕКЛАМАЦИИ И ГАРАНЦИИ
Чл.7Л. Рекламации за липси могат да се правят само в момента на приемането на 
апаратите.
Чл.7.2.Рекламации за явни недостатъци на апаратите могат да бъдат направени от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 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.
Чл.7.3.Гаранционният период на апаратите е 6 месеца, считано от датата на пускане в 
експлоатация и подписването на предавателно-приемателен протокол.
Чл.7.4.В рамките на гаранционния срок на апаратите ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да 
отстранява констатираните с протокол повреди, които не са по вина на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за своя сметка.

VIII. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ
Чл.8. При забавено или неточно изпълнение на задълженията си по настоящия договор 
виновната страна дължи неустойка на ответната в размер на 0,5% на ден, но не повече 
от 10% от стойността на договора.

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл.9. ТТози договор се прекратява:

а) с изтичане на срока по т.7.3;
б)без предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при неточно изпълнение на 

задълженията по чл. 5.4 от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
чл.9.2. Този договор може да бъде прекратен по взаимно писмено съгласие, като двете 
страни уреждат взаимоотношенията си до момента на прекратяването.



X. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.10. За всеки спор относно съществуването и действието на този договор или във

връзка с неговото нарушаване, включително спорове и разногласия относно 
действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, 
както и за всички въпроси, неуредени с този договор, се прилагат разпоредбите на 
Закона за обществените поръчки, Закона за задълженията и договорите и Търговския 
закон.

Този договор се състави и подписа в два оригинала заедно със приложенията към 
него, по един за всяка от страните.

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Управител


