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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 

„С & Т България" ЕООД, със седалище и адрес на управление в гр. София, п.к. 
1528, адрес: бул. „Искърско шосе" № 7, Търговски център „Европа", сграда 6, ет. 3 ЕИК 
831131023, тел: 02/ 965 17 10; факс: 02/ 975 16 00; представлявано от Васил Младенов 
Минев и Злати Стойчев Петров - управители, наричано накратко „Изпълнител" от 
друга страна, на основание чл. 41 от Закона за обществените поръчки и Решение № РД-
03-93/07.11.2014г. на Изпълнителния директор на УМБАЛ "Царица Йоана-ИСУЛ"ЕАД, 
се сключи настоящият договор за следното: 

1.ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл.1. /1/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да достави 
управляващ компютър за Ехограф IE 33, производство на Philips Healthcare, да монтира 
частта и въведе в експлоатация апарата. 

/2/ Качеството на доставената част следва да отговаря на техническите стандарти 
на производителя. 

Н.ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 
Чл.2./1/ При осъществяване предмета на договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се 

задължава да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обща цена в размер на 9 090,00 лв. без ДДС 
или 10 908,00 лв. е ДДС. 

/2/ Цената по предходната алинея се дължи след доставка, монтаж и въвеждане в 
експлоатация на апарата, удостоверено с подписване на двустранен протокол. 

/3/ Заплащането на цената по ал.1 се осъществява в срок 5 /пет/ дни след 
въвеждане в експлоатация на ехографския апарат и след представяне на фактура-
оригинал, по сметка предоставена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

IB AN BG33 UBBS 8002 1083 5651 30, BIC код UBBSBGSF, Обединена Българска 
Банка АД 

/4/ Цената по ал.1 е с включен монтаж и въвеждане в експлоатация на апарата. 

III. СРОК НА ДОСТАВКАТА 
Чл.З.Срокът за доставка на частта по чл. 1, монтажът и въвеждането на апарата 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 кардиология в УМБАЛ "Царица Йоанна-

ИСУЛ" ЕАД, ул."Бяло море" № 8. 

V. ГАРАНЦИИ 
Чл.5. Гаранционният срок на управляващия компютър, описана в чл.1 от договора, 

считано от датата на въвеждане в експлоатация на апарата, е 6 /шест/ месеца. 

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ 
Чл.б./l/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи възнаграждението по чл.2, ал.1, 

при условията на ал.2, 3 и 4. 
/2/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 



- да достави частта, да извърши ремонта и въведе в експлоатация апарата в срока по 
чл.З; 
- да предостави данъчна фактура - оригинал; 
- да предаде въведеният в експлоатация апарат с протокол, подписан от двете страни 
чрез техните упълномощени представители. 
Чл.7./1/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да получи въведения в екплоатация апарат в срок 

по чл.З 
/2/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати договорената цена по чл.2, ал.1, при 

условията на ал.2, 3 и 4. 

VII. 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. 

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 
Чл.9. /1/ Договорът се прекратява с изтичане на гаранционния срок по чл.5. 

/2/ Договорът може да бъде прекратен от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при 
неспазване на договорените условия от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за повече от 10 дни. 

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. 

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

възло: 
Изпълн] Управители: 

ИЗПЪЛНИТ] 


