
Д О Г О В О Р

Днес,. / Ж , й £ . .  „2015г. в гр. София между:

УМГа г  Царица Йоаннг 
ИСУЛ* ЕАДСофия

Група:.

Договсю № _  
Дата:

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

“ВАРИНАК БЪЛГАРИЯ” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София- 
1715, бул. „Александър Малинов” № 85, ет. 4, офис 12, тел.: 483 6081, факс: 975 3220, 
ЕИК 201029373, представлявано от Даниел Димитров - управител, от друга страна, 
наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, на основание чл.41 ал.1 от ЗОП и Решение № 
РД-03-35/27.04.2015г. на Изпълнителен директор, публикувано в РОП на АОП под 
№ 00494-2015-0014 се сключи настоящия договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1 .ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯ приема да извърши пълно 
абонаментно и сервизно обслужване на линеен ускорител модел Clinac iX/ MLC 120/ 
PVAS 1000/0VI/CBCT/RPM/RA, в комплект с многолистен колиматор и планираща 
система, намиращи се в Клиника по лъчелечение на УМБАЛ „Царица Йоанна -  
ИСУЛ” ЕАД.
2.Абонаментното обслужване включва:
2.1. сервизно обслужване с доставка на всички резервни части без вакуумни елементи -  
рентгенова тръба за верифицираща система OBI, OBI X-Ray, Tube ASSY, главен 
тиратрон Maim Thyratron, DQ тиратрон DeQuing Thyratron;
2.2.сервизно обслужване c доставка на вакуумни елементи -  рентгенова тръба за 
верифицираща система OBI, OBI X-Ray, Tube ASSY, главен тиратрон Maim Thyratron, 
DQ тиратрон DeQuing Thyratron, c включени труд, транспорт и др. разходи;
2.3. актуализация на софтуера и необходимите лицензни на ускорителя и планиращата 
система;
2.4. В случайте, когато някои от актуализациите на съществуващия софтуер и лицензни 
са платени, то те са предмет на отделен договор. Актуализация на съществуващия 
софтуер не включва замяната му с платени по-нови софтуерни версии и хардуерни 
компоненти.
3. Абонаментното обслужване обхваща следните дейности:
3.1. Необходимите профилактики на медицинската апаратура съгласно предписанията 
на производителя и техническото предложение на Изпълнителя, при спазване на 
разпоредбите на нормативната уредба за работа с източници на йонизиращи лъчения;
3.2. Необходимите профилактики на медицинската апаратура се извършват в 
съответствие с предписанията на производителя и техническото предложение на 
изпълнителя, отразени в Приложение № 1, което е неделима част от договора.
3.3.Отстраняване на възникнали повреди и извършване на необходимите ремонти на 
медицинската апаратура. Идентифициране на проблема и време за реакция - както 
следва:

- в часовете от 08:00 ч. -17:00 ч. в срок от 2 часа;
- в часовете от 17:00 ч. - 08:00 ч. в срок от 8 часа.

• Времето за реакция се отчита от получаване на заявката от ръководител



техническа служба или негов заместник. Посещението се документира със сервизен 
протокол.

• Времето за работа ще бъде съобразено с нормативно разрешеното работно време 
за работа с източници на йонизиращи лъчения.
3.3.1. Отстраняване на възникнали повреди без доставка на резервни части - не по- 
късно от 48 / четиридесет и осем/ часа от идентифициране на проблема.
3.3.2. Извършване на ремонти с доставка на гореописаните вакуумни елементи - при 
необходимост от доставка на гореописаните вакуумни елементи се представя 
констативен протокол за състоянието на медицинската апаратура и очакваната цена на 
съответния елемент.
3.4. Превантивна сервизна профилактика на възли и детайли на отделните компоненти. 
3.5.0тстраняване на сервизни проблеми на софтуера на планиращата система ECLIPSE 
и информационната система ARIA.

И. СРОК НА ДОГОВОРА

1 .Договорът се сключва за срок от 3 /три/ години, и е в сила от датата на подписването.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

1 .Изпълнителят се задължава да осъществи профилактика на медицинската апаратура, 
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 2 часа и в 
часовете от 17:00 ч.- 08:00 ч. в срок от 8 часа, считано от получаване на заявката от 
ръководител техническа служба или негов заместник и в негово присъствие. 
Посещението се документира със сервизен протокол.
3.Изпълнителят се задължава да уведоми писмено Възложителя при необходимост от 
доставка на резервни части и/или вакуумни елементи за налагащите се ремонти, като 
представя констативен протокол за състоянието на медицинската апаратура, а при 
доставка на вакуумни елементи - и оферта за очакваната стойност на съответните 
елементи.
3.1. Изпълнителят се задължава да осигури доставката на оригинални резервни части за 
срока на договора.
4.Изпълнителят се задължава:
4.1. да осигури необходимите резервни части:

• в срок от 10 /десет/ дни, за части от ЕС;
• в срок от 30 /тридесет/ дни за части извън ЕС.

4.2. да извърши ремонта в срок от 3 /три/ дни, при налични резервни части;
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 на 
трети лица - физически и/или юридически, без предварително съгласие на възложителя, 
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 3 
месеца.
9. Гаранцията за качеството на вложените резервни части е този, даден от 
производителя, удостоверено със съответния сертификат.
10. Ремонтът/профилактичният преглед се счита за извършен, ако задължително са 
изпълнени следните условия:

- системата е предадена функционално годна и безопасена за работа;
- проведен е текущ инструктаж на обслужващия персонал за правилната и 

безопасна работа с линейния ускорител;
- 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.
11. Изпълнителят се задължава да предостави при подписването на договора гаранция 
за добро изпълнение в размер на 10 080.00 /десет хиляди и осемдесет лв./, 
представляващи 1 /един/ % от стойността на договора без ДДС.
11.1. Гаранцията се освобождава с една трета след изтичане на всеки 12 месеца от 
договора, освен в случаите от Раздел VI, т. 6.2 и 6.3.

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 
съвместно с представител на изпълнителя проверка относно качеството, 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 при необходимост, стойността на доставените вакуумни елементи.

V. ЦЕНА И ЗАПЛАЩАНЕ

1 .За изпълнение на задълженията по настоящия договор Възложителят ще заплаща на 
Изпълнителя договореното месечно възнаграждение от 28 000 /двадесет и осем хиляди 
лв./ без ДДС, или 33 600 / тридесет и три хиляди и шестстотин лв./ с ДДС.

2. Възнаграждението ще се изплаща на Изпълнителя срещу представена от него 
данъчна фактура, отсрочено до 60 дни, по следната банкова сметка:
IB AN: BG35FINV91501004338272; BIC: FINVBGSF при Първа Инвестиционна Банка.

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

1. Договорът се прекратява с изтичане на срока на договора.
2. Договорът може да бъде прекратен от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при неспазване на 
договорните условия от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвоява 
гаранцията за изпълнение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
3.Договорът може да бъде прекратен от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвоява гаранцията за изпълнение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
3.1. С 30-дневно писмено предизвестие.
3.2. При невъзможност да изпълнява поетите в договора условия.
4. Договорът може да бъде прекратен от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с едномесечно 
писмено предизвестие, отправено до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.



VII. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ

1 .При престой на апаратурата поради неизпълнение на задълженията по т. 4.2 на 
Раздел III. с повече от 10 дни по вина на Изпълнителя, месечната абонаментна такса не 
се заплаща.

VIII. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Страните по договора не могат да го изменят освен в случаите по чл. 43, ал. 2 от 
ЗОП.

Настоящият договор е съставен в два еднообразни екземпляра - по един за всяка 
страна.


