
Днес, IIM. 2015г. в гр. София между:

Д О Г О В О Р

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

ЕТ ’’Никат”, със седалище и адрес на управление гр. София - 1336, ж.к.”Люлин” бл 
302, вх.”В”, тел.: 0888 929 683, ЕИК 040440712, представлявано от Николай Терзиев - 
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:

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 под държане 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 3 часа;
- в часовете от 17:00 ч. - 08:00 ч. в срок от 4 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 -  
152 324.00 лв.

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

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.

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

II. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ



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 3 часа и в 
часовете от 17:00 ч. - 08:00 ч. в срок от 4 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.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дава гаранция за качеството на извършените ремонти за срок от 4 
месеца.
9.Гаранцията за качеството на вложените резервни части е 7 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 
1350.00 (хиляда триста и петдесет лв.) лева съгласно ценово предложение - 
приложение № 4. Фирмата не е регистрирана по ДДС.
2.Възнаграждението ще се изплаща на Изпълнителя срещу представена от него данъчна 
фактура, отсрочено до 60 дни, по следната банкова сметка:
IBAN:BG55TTBB94001521038451 BIC: TTBBBG22 при SG”EKcnpec6aHK”



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 1004.62 (хиляда и четири лв.,
0.62ст.) лева, представляващи 0.5 % 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.

VIII.ЗAKЛЮЧИTEЛHИ 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 ед% 
от страните.

'Л.Ш ЛхХ
ВЪЗЛОЖИТЕЛ 
ИЗП. ДИ РЕКТО^/ г  7

/ доц. д^у^риго^ййД^делкс цм /

СЪГЛАСУВАЛЩ
X . {

1. Зам.-директор по ИД-.

2. Гл. счетоводител

4. Гл. Юрисконсулт

5. Н-к сектор ДДП

6. АО в сектор ДДП



Приложение №1
об

.
п

о
з.

№

АПАРАТУРА бр.

7 Мобилен рентгенов апарат ARMAN 7
10 Скопичен + графичен апарат MERKURY + 1
11 Графичен апарат Selenic General Electric 1
12 Графичен апарат Process 800ST 1
13 Фотолабаратория-проявителна машина Kodak-M35,/ М 43 3
16 Апарат за дълбока рентгенова терапия MULER RT250 1

17 Апарат за повърхностна рентгенова терапия MEDICOR TFX 60
1



Приложение № 3

№
по

ред
НАИМЕНОВАНИЕ НА АПАРАТУРАТА броя

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

йонизиращи лъчения и предложението на 
участника - за обособени позиции №№ 7:10-5-13: 16

и 17

7 Мобилен рентгенов апарат ARMAN 7 общо 7 профилактики и 14 технически ревизии годишно
10 Скопичен + графичен апарат MERKURY + 1 1 профилактика и 2 технически ревизии годишно
11 Графичен апарат Selenic General Electric 1 1 профилактика и 2 технически ревизии годишно
12 Графичен апарат Process 800ST 1 1 профилактика и 2 технически ревизии годишно
13 Фотолабаратория-проявителна машина Kodak-M35,/ М 43 3 общо 6 профилактики годишно
16 Апарат за дълбока рентгенова терапия MULER RT250 1 1 профилактика и 2 технически ревизии годишно
17 Апарат за повърхностна рентгенова терапия MEDICOR TFX 1 1 профилактика и 2 технически ревизии годишно



Приложение № 4



Д О Г О В О Р
за техническо сервизно обслужване на рентгенови апарати 

в УМБАЛ „Царица Йоанна -  ИСУЛ” ЕАД

Днес, 04.05.2015г, в гр. София, между фирма ЕТ “НИКАТ” с адрес: гр. София,
ж.к. “Люлин 3” бл.302, вх.В, ЕИК: 040440712, GSM 0888 929 683, представлявана 
от инж.Николай Терзиев наричан ВЪЗЛОЖИТЕЛ 
И
ЕТ “ТАЧЕВ и ТАЧЕВ” с адрес: гр.София, ж.к.”Красна поляна”, Бл.№99, Вх.З,
ЕИК: 201885175, тел. 0898 579 771, представлявана от Стоян Тачев, наричан 
ИЗПЪЛНИТЕЛ, подписаха настоящият ДОГОВОР за следното:

ПРЕДМЕТ

1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да бъде ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ по сключения договор 
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ с предмет: «Абонаментно и сервизно обслужване на медицинска 
апаратура за образна диагностика на УМБАЛ «Царица Йоанна -  ИСУЛ» ЕАД,
гр. София, по обособени позиции: № 7,10,11,12,13,16,17

2. Техническото сервизно обслужване включва за всички апарати: монтаж, пуск в 
експлоатация, техническо сервизно поддържане и доставка на резервни части.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ пълна техническа документация на 
рентгеновите апарати на хартиен или електронен носител. При необходимост и по искане 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изисква от производителя и предоставя на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ допълнителна техническа информация.

4. По всяко време ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да контролира дейностите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
по техническото сервизно обслужване и да получава информация за извършената дейност.

5. Подменените резервни части се предават на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълнява стриктно дейностите по техническото об
служване, съгласно инструкциите на производителя и нормативната база в Република България.

7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши техническото обслужване в определените 
срокове съгласно договора на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да уведомява незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всяка 
неизправност по време на техническото сервизно обслужване.

9. За повреди по вина на медицинският персонал ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не носи отговорност.
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10. При процедури за обществени поръчки и при покана от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и при 
съгласие от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
необходимите документи за участие в процедурата и му оказва съдействие.

11. Предоставените фирмени документи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за участие в 
процедура за обществена поръчка могат да се използват само за конкретният конкурс за който 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е дал съгласие.

12. Този договор се сключва за срок от 37 /тридесет и седем/ месеца от датата на подписване.

13/ За всеки спор отностно съществуването и действието на сключения договор или във връзка с 
неговото нарушение, включително спорове и разногласия относно действителноста, тълкуването, 
прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, както и всички въпроси, неуредени 
в настоящия договор се прилага българското право, като страните уреждат отношенията си чрез 
споразумение. При непостигане на съгласие, спорът се отнася за решение пред съответния съд.

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

ОБЩИ УСЛОВИЯ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ 
ЕТ „И И К А Т”

ИЗПЪЛНИТЕЛ 
ЕТ „ТАЧЕВ и ТАЧЕВ”


