
Д О Г О В О Р

Днес, ¥.7..-.....2015г. в гр. София между:

рУМБАЛ "Царица Йоанна- 
ИСУЛ' ЕАД СоФия

I -\/п а- I / / /

УМБАЛ“ЦАРИЦА ЙОАННА - ИСУЛ”ЕАД, със седалище и адрес на управление: 
гр. София, п.к. 1527, район “Оборище”, ул.“Бяло море”№ 8, тел. 9432215, факс 9432180, 
ЕИК 831605806, представлявано от доц. д-р Григорий Неделков, дм -  Изпълнителен 
директор, наричано за краткост по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна, и

„Джи и Хелткеър България” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. 
София - 1040, бул. „Драган Цанков” № 36, тел.: 971 2040, факс: 870 4002, ЕИК 
201952777, представлявано от Христо Христов - управител, от друга страна, наричано 
за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, на основание чл.41 ал.1 от ЗОП и Решение №. РД-03- 
23/25.03.2015г. на Изпълнителен директор, публикувано в РОП на АОП под № 
00494-2015-0004 се сключи настоящия договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1 .ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯ приема да извърши абонаментно и 
сервизно обслужване на медицинската апаратура за образна диагностика на УМБАЛ 
„Царица Йоанна -  ИСУЛ” ЕАД, съгласно списък посочен в Приложение №1 и списък 
на резервните части за отделните апарати с посочени единични цени без ДДС - 
Приложение № 2, неделима част от договора.
2. Абонаментно поддържане включва:
2.1 Необходимите профилактики на медицинската апаратура съгласно предписанията 
на производителя и разпоредбите на нормативната уредба за работа с източници на 
йонизиращи лъчения -  техническо предложение - Приложение № 3.
2.2. Отстраняване на възникнали повреди и извършване на необходимите ремонти на 
медицинската апаратура.
2.2.1. Идентифициране на проблема и време за реакция, както следва:
- в часовете от 08:00 ч. -17:00 ч. в срок от 8 часа;
- в часовете от 17:00 ч. - 08:00 ч. в срок от 12 часа.

2.3. Отстраняване на възникнали повреди без доставка на резервни части - не по-късно 
от 24 /двадесет и четири/ часа от идентифициране на проблема.
2.4. Извършване на ремонти с доставка на резервни части - при необходимост от 
доставка на резервни части се представя констативен протокол за състоянието на 
медицинската апаратура и очакваната цена на ремонта, срокът на доставка на 
резервните части от Приложение №2 -  неделима част от договора, ремонтът и 
въвеждане в експлоатация.
2.5. За извършване на ремонти с резервни части извън Приложение №2, се представя 
констативен протокол за състоянието на медицинската апаратура и очакваната цена на 
ремонта, срокът на доставка на резервните части, ремонтът и въвеждане в 
експлоатация, в рамките на прогнозната стойност, предвидена за резервни части -  
1 287 570.61 лв.

II. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

1. Договорът се сключва за срок от три години, и е в сила от датата на подписването.
2. Мястото на изпълнение на поръчката е ул.“Бяло море”№ 8

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осъществи профилактика на медицинската 
апаратура за образна диагностика, съгласно изискванията на производителя и 
техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от договора.



2.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпраща на място сервизни специалисти за 
идентифициране на проблема в часовете от 08:00 ч. - 17:00 ч. в срок от 8 часа и в 
часовете от 17:00 ч. - 08:00 ч. в срок от 12 часа, считано от получаване на заявката от 
ръководител техническа служба или негов заместник и в негово присъствие. 
Посещението се документира с протокол.
3.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при 
необходимост от доставка на резервни части за налагащите се ремонти, като представя 
констативен протокол за състоянието на медицинската апаратура за образна 
диагностика и очакваната цена на ремонта, срокът на доставка на резервните части - от 
Приложение № 2 или извън него, ремонтът и въвеждане в експлоатация на апарата.
4.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава след утвърждаване извършването на ремонта от 
страна на болницата, да осигури необходимите резервни части и да осъществи ремонта.
5.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши работата качествено и в срок, според 
изискванията на контролните органи и спазвайки всички български и международни 
технически и нормативни актове, както и изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 
непротиворечащи на горните документи.
6.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да преотстъпва каквато и да е част от работите по 
договора без предварително съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на трети лица и фирми, като 
това съгласие не освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от каквито и да било задължения 
съгласно договора.
7.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва за своя сметка всички работи по 
отстраняване на виновно допуснати грешки, недостатъци и други, констатирани от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и оторизираните контролни органи.
8.ИЗПЪЛНИТЕ ЛЯТ дава гаранция за качеството на извършените ремонти за срок от 3 
месеца.
9.Гаранцията за качеството на вложените резервни части е 6 месеца. 
Ю.Ремонтът/профилактичният преглед се счита за извършен, ако задължително са 
изпълнени следните условия:
- системата е предадена функционално годна и обезопасена за работа;
- проведен е текущ инструктаж на обслужващия персонал за правилната и безопасна 
работа със съответната апаратура;
-протоколът за извършения ремонт / профилактика, съставен от специалисти на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, доказващ вложения труд и резервни части, е двустранно подписан и 
предаден на упълномощено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ длъжностно лице. В него надлежно е 
записан гаранционния срок на вложените части.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

1.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да заяви и утвърди налагащите се ремонти по 
предложение на началник отдел "Строителство, поддръжка и снабдяване".
2.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право във всеки момент от изпълнението на договора да 
извършва проверка относно качеството и сроковете на изпълнение и технически 
параметри, без това да пречи на оперативната дейност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
3.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати цената на месечното абонаментно 
обслужване и наложилите се ремонти.

V. ЦЕНА И ЗАПЛАЩАНЕ

1.3а изпълнение на договореното по настоящия договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се 
задължава да изплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ месечно възнаграждение в размер на 
7 000.00 (седем хиляди лв.) лева без ДДС и 8 400.00 (осем хиляди и четиристотин лв.) 
лева с ДДС съгласно ценово предложение - приложение № 4.

2.Възнаграждението ще се изплаща на Изпълнителя срещу представена от него данъчна 
фактура, отсрочено до 60 дни, по следната банкова сметка:
IBAN: BG97UNCR70001520589336, BIC:UNCRBGSF при УниКредит Булбанк АД



З.При престой на апарат повече от 10 дни по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, месечна 
абонаментна такса за него не се заплаща.

VI. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира изпълнението на произтичащите от настоящия договор 
свои задължения с гаранция за добро изпълнение в размер на 7 697.85 (седем хиляди 
шестстотин деветдесет и седем лв., 0.85 ст.) лева, представляващи 0.5 /о от неговата 
прогнозна стойност, без ДДС.
2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа и се удовлетворява от гаранцията, когато 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ системно не изпълнява някое от задълженията си по договора.
3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои сумата от гаранцията, без това да го лишава от 
правото да търси обезщетение за претърпени вреди.
4. При липса на възражения по изпълнението на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
освобождава гаранцията, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно 
са престояли при него.
5. След изтичане на 18 месеца от срока на договора, по писмено искане на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да освободи 50 % от представената гаранция 
за изпълнение.
6. Гаранцията за изпълнение не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса на 
изпълнение на договора е възникнал спор между страните относно неизпълнение на 
задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При 
решаване на спора в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ той може да пристъпи към усвояване на 
гаранцията за изпълнение.

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ

1.1. С изтичане на срока по р-л.П, т. 1;
1.2. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;
1.3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - с 
10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;
1.4. При констатирани нередности и/или конфликт на интереси - с изпращане на 
едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
1.5. С окончателното му изпълнение;
1.6. По реда на чл. 43, ал. 4 от Закона за обществените поръчки;
1.7. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената 
поръчка -  предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не 
е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, 
веднага след настъпване на обстоятелствата.
2.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:
2.1. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 20 
работни дни;
2.2. не отстрани в разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирани 
недостатъци;
2.3. не изпълни точно някое от задълженията си по договора;
2.4. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва 
подизпълнител,
който е различен от този, посочен в офертата му;
2.5. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или 
ликвидация.

УШ.ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

1. Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по изключение,



при условията на чл. 43, ал. 2 от Закона за обществените поръчки.
2. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на този 
договор и разменяни между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са валидни, когато са 
изпратени по пощата (с обратна разписка), по факс, електронна поща или предадени 
чрез куриер срещу подпис на приемащата страна.
3. Когато някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за новия си адрес 
другата страна, съобщенията ще се считат за надлежно връчени и когато са изпратени 
на стария адрес.
4. Всички спорове по този договор ще се уреждат чрез преговори между страните, а 
при непостигане на съгласие - ще се отнасят за решаване от компетентния съд в 
Република България.
5. За всички неуредени в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на 
действащото законодателство.
6. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, 
произтичащи от този договор, на трета страна, освен в случаите по чл. 43, ал. 7 ЗОП.
7. За неуредените въпроси в настоящия договор се прилага действащото българско 
законодателство

Неразделна част от настоящия договор са:
1. Списък на медицинската апаратура за образна диагностика - приложение № 1;
2. Списък с резервни части за отделните апарати с посочени единични цени без ДДС 
-приложение № 2.
3. Техническо предложение за изпълнение на поръчката - приложение № 3
4. Ценово предложение - приложение № 4.

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

ВЪЗЛОЖИТЕЛ
ИЗП. ДИРЕКТОР . у  т

/ доц. д-р Григории Йеде^шнГД^

СЪГЛАСУВАЛИ:

1. Зам.-директор по ИД

2. Гл. счетоводител

4. Гл. Юрисконсулт

5. Н-к сектор ДДП

6. АО в сектор ДДП

доров/



Приложение №1
об

.
по

з.
№

АПАРАТУРА бр.

1 ЯМР - MR 1,5 Т VALUE HDE 8 CANNEL + работна станция AW 4,5 1
2 Ангиограф ADVANTX AFM 30 DX HILINE 1

3 Скенер СТ HINO BSDELIGT ELIT 16 PW + работна станция AW 4,4 1
4 Скенер BJG RT 16 VISIOON + GEDELANPRO100 33 UPS 1

Дата



Приложение № 3

№ по 
ред

НАИМЕНОВАНИЕ НА АПАРАТУРАТА броя

Брой профилактики съгласно разпоредбите на 
нормативната уредба за работа с източници на 

йонизиращи лъчения и - предписанията на 
производителя - за обособени позиции №№ 1*6: 8. 9.14

и 15.

1

ЯМР - MR 1,5 Т VALUE HDE 8 CANNEL + работна 
станция AW 4,5

1

12 профилактики на MR 1,5 Т VALUE HDE 8 CANNEL, през 
период от 3 месеца, 6 профилактики на работна станция 

AW 4,5 през период от 6 месеца

2

Ангиограф ADVANTX AFM 30 DX HILINE

1

12 профилактики на ADVANTX AFM 30 DX HILINE, през 
период от 3 месеца

3

Скенер СТ HINO BSDELIGT ELIT 16 PW + 
работна станция AW 4,4

1

12 профилактики на СТ HINO BSDELIGT ELIT 16 PW, през 
период от 3 месеца, 6 профилактики на работна станция 

AW 4,5 през период от 6 месеца

4

Скенер BJG RT 16 VISIOON + GEDELANPR0100 
33 UPS

1

12 профилактики на BJG RT 16 VISIOON, през период от 3 
месеца, 6 профилактики на GEDELANPRO100 33 UPS 

през период от 6 месеца

Дата.....

Подпис.



Приложение № 4

*«•>ос
ю
Л

АПАРАТУРА 6p.
месечна абон. 

цена за 1 бр. без 
ДДС

обща ст-т без 
ДДС

обща ст-т с 
ДДС

1
ЯМР - MR 1,5 Т VALUE HDE 8 CANNEL + 
работна станция AW 4.5_____ .__________ ____ 1

A
2100,00 

1 0 0 0  00

2100,00 

1000 00

2520.00

1200.00
2

3

Ангиограф ADVANTX AFM 30 DX HILINh________
Скенер CT HINO BSDELIGT ELIT 16 PW + 
пяботна станция AW 4,4

1

1
1700,00 1700,00 2040,00

4
Скенер BJG RT 16 VISIOON + GEDELANPROI00 
^  i ip r 1

2200,00 2200,00 2640,00

7000,00 8400,00

„ 2 /. ^  ZiPS*Дата. ...rr .r ......................



Д О Г О В О  Р
за

АБОНАМЕНТНО СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА АПАРАТУРА

Днес, 21.04.2015 г., в гр. София се сключи настоящият договор между:

_ ’Джи И Хелткеър България“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, 
бул. Драган Цанков” 36, СТЦ Интерпред, офис 405-Б Телефон: 02/ 9714700, ЕЖ : 201952777
в ? ? ° Т ХРИСТ° ДимитР°в х Ристов - Управител, наричано за краткост 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна и

„ПИ ЕМ БИ“ ЕООД със седалище и адрес на управление гр. София, ул. "Червена 
стена № 1, вх. А, ет. 1, тел: 02 9634027; Е Ж  121093635, представлявано от Валентин Георгиев 
1 етов - Управител, наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга,

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1.1.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извършва следната 
услуга: “АБОНАМЕНТНО СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА АПАРАТУРА” в качеството на 
подизпълнител по обособена позиция 4 по обществена поръчка с предмет ,Абонаментно и 
сервизно обслужване на медицинската апаратура за образна диагностика на УМБАЛ Г Т я т т я  
Иоанна -  ИСУЛ” ЕАД“. F

Чл.1.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извършва абонаментно сервизно обслужване на 
следната апаратура, посочена в Приложение №1 към настоящия договор, което е неразделна 
част от него.

П. ЦЕНИ И ОБЩА СТОЙНОСТ ПО ДОГОВОРА.

Чл.2.1. Стойността на услугата абонаментна поддръжка се определя както следва -  ежемесечно 
възнаграждение (абонамента такса), посочена в Приложение №1 към настоящия договор 
което е неразделна част от него.

Чл.2.2. Цените, посочени в Приложение № 1 към настоящия договор, са фиксирани и не 
подлежат на промяна за срока на действие на договора, освен при промяна на държавно 
регулирани цени или намаляване на договорените цени в интерес на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл.2.3. Общата стойност на услугата по договора е определена в Приложение № 1 като 
обща сума за срока на договора и месечна вноска.

Чл.2.4. При аварийни ситуации, изискващи посещение на място - ще се заплаща такса от 
98 лв./час за времето от 09:00 до 17:30 часа и съответно 147.00 лв./час за времето от 17:30 до 
09:00 часа, през почивни дни и национални празници.

Чл.2.5. Вложените резервни части и дейностите извън договорените се заплащат извън 
стойността по предходните членове от настоящия договор при представяне от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
на фактура и заверен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ протокол за извършения ремонт.

Ш. УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.3.1. Плащането по настоящия договор се осъществява в български лева чрез банков 
превод от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка: УниКредит Булбанк 
IB AN: BG96UNCR76301007207809;
BIC: UNCRBGSF



Чл.3.2. Плащането по настоящия договор се извършва в срок до 60 (шестдесет) дии, 
считано от датата на извършване на услугата и представяне на фактура.

IV. МЯСТО НА ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГАТА. ВРЕМЕ ЗА РЕАКЦИЯ. 
УСЛОВИЯ.

Чл.4.1. Мястото на извършване услугите по този договор е УМБАЛ „Цярштя Йоанна -  
ИСУЛ“ ЕАД, гр. София, ул. Бяло Море № 8.

Чл.4.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да реагира до 8 (осем) работни часа с изпращане на 
сервизен специалист на място при необходимост след подаване на заявка.

Чл.4.3. Времето за извършване на ремонт е до 12 (дванадесет) работни часа, ако няма 
нужда от резервна част или до 12 (дванадесет) работни часа сред доставка на резервната част.

Чл.4.4. Срокът на доставка на резервните части е до 5 (пет) работни дни след писмено 
одобрение на предложената оферта.

Чл.4.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще извърши 2 /два/ броя технически профилактики на апарат, 
по процедури съгласно изискванията на фирмата производител. Графикът за извършване на 
профилактиките ще бъде съгласуван с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл.5.1. Да приеме извършените в срок и на място услуги, съответстващи по вид и 
качество на описаните в настоящия договор.

Чл.5.2. Да поръчва необходимите за ремонт оригинални резервни части от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, след договаряне на условията на доставка: цена, срокове на заплащане, 
гаранция.

Чл.5.3. Да заплати цената на извършените услуги в договорените срокове.
Чл.5.4. Да осигури здравословни и безопасни условия на труд на специалистите на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да им предоставя за ползване при необходимост предпазните лъчезащитни 
средства. Да почиства техниката, да осигури добро осветление, нормално електрическо, водно 
и др. захранване, зануляване и съответно заземяване на контакти, свързани с апаратура в 
съответствие с изискванията на правилниците и нормативните документи ичдяяяни от 
оторизираните ведомства и в съответствие с изискванията на фирмата производител, но 
непротиворечащи на БДС.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.6.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен ежемесечното да представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
фактура, съгласно чл.3.2. от настоящия договор.

Чл.6.2. Да извършва услугата в договорения срок професионално и добросъвестно.
Чл.6.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да откаже ремонт на апаратурата при доставка на 

резервни части от трети лица.
Чл.6.4. Да не огласява информация, станала му известна при или по повод изпълнението 

на договора.
Чл.6.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получава плащане на договорената цена на 

услугата в договорените срокове.

Vn.OTTOBOPHOCT ПРИ НЕТОЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ, ВЪЗРАЖЕНИЯ.

Чл.7.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да представя възражения пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за 
недостатъци.



Чл.7.2. Възражение за недостатъци на извършени поддръжки се правят през целия 
гаранционен срок на извършените ремонти/профилактики в четиринадесет дневен срок от 
установяването им с писмено уведомление.

Чл.7.3. Във възражението се посочва наименованието на договора, протокола за 
извършен ремонт/профилактика, основанието за възражение и конкретното искане на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.8.1. Договорът се прекратява в следните случаи:
1. С изтичане на определения срок;
2. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;
3. В случай на предсрочно прекратяване на договора за „Абонаментно и сервизно 

обслужване на медицинската апаратура за образна диагностика на УМБАЛ 
„Царица Йоанна -  ИСУЛ” ЕАД“ между УМБАЛ „Царица Йоанна -  ИСУЛ” ЕАД 
и „Джи И Хелткеър България“ ЕООД

IX. ДРУГИ УСЛОВИЯ.

Чл.9.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да прехвърля правата и задълженията, 
произтичащи от този договор, на трети лица.

Чл.9.2. За неуредените въпроси в настоящия договор се прилага действащото българско 
законодателство.

X. СПОРОВЕ

Чл.10.1. Възникналите през времетраенето на договора спорове между страните се 
решават чрез преговори между тях.

Чл.10.2. В случай на не постигане на договореност, всички спорове, отнасящи се до този 
договор, ще бъдат решавани според българските материални и процесуални закони от 
компетентния съд.

XL СРОК НА ДОГОВОРА

Чл.11. Договорът влиза в сила от датата на подписването му от двете страни и важи за 
срок от 36 месеца от 21.04.2015 до 20.04.2018 г.

ХП.СЪОБЩЕНИЯ.

Чл.12.1. Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този договор, са 
валидни, ако са направени в писмена форма, и са подписани от упълномощените представители 
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.12.2. За дата на съобщението се смята:
1. датата на предаването -  при ръчно предаване на съобщението
2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка при изпращане по пощата
3. датата на приемането при изпращане по факс.

Чл. 12.3. Валидни адреси на страните:

ИЗПЪЛНИТЕЛ
гр. София, ул. "Червена стена" № 1, вх. А, ет. 1 
тел: 02 9634027; факс: 02 9631157; мейл: pmb@pmb.bg

ВЪЗЛОЖИТЕЛ
гр. София, п.к. 1040, бул.,Драган Цанков” № 36, Интерпред, офис 407В 
тел: 080018170: факс: 02/8704002; мейл: Hristo.Hristov@ge.com

mailto:pmb@pmb.bg
mailto:Hristo.Hristov@ge.com


Чл.12.4. При промяна на адреса или номера на факса съответната страна е длъжна да 
уведоми другата в тридневен срок от настъпване на промяната.

Настоящият договор се състави в два еднакви екземпляра -  един за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 
един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
“Джи И Хелткеър България“ ЕООД

f/X*

ИЗПЪЛНИТЕЛ: 
„ПИ EM БИ“ Е(

Управите

- 4 -

—  ,  V * '

/ Валентин 1



Приложение № 1
към Договор за абонаментно сервизно обслужване на апаратура, сключен на 

21.04.2015 г. между “Джи И Хелткеьр Българи» ” ЕООД /ВЪЗЛОЖИТЕЛ/ и „ПИ ЕМ БИ“ ЕООД /ИЗПЪЛНИТЕЛ/

Краен клиент: УМБАЛ“IIAPИЦА Й ОАННА -  ИСУЛ ЕАД±
ГЬС седалище и адвес на управление: гв. София. п.к. 1527. район “Оборище”, ул. “Бяло море ,№ 8.

№ Апаратура Сервизен № Сервизна дейност Месечна вноска 
без ДДС, лв.

1
Непрекъсваема токозахранваща система 
GEDELANPRO100 33 UPS

BG4000UP01
2 Профилактики на година.
Труд за диагностика и ремонт,
Срок за реакция при повикване -  8 р.ч.

ОБЩО 1 i

• Обща годишна стойност на договора за 36 месеца:

• Месечна абонаментна вноска:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
“Джи И Хелткеър България“ ЕООД

ИЗПЪЛНИТЕЛ: 
„ПИЕМ БИ“ Ш!


