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ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Днес, ............., в гр. София, между:
1. „УНИВЕРСИТЕТСКА

СПЕЦИАЛИЗИРАНА

БОЛНИЦА

ЗА

АКТИВНО

ЛЕЧЕНИЕ ПО ОНКОЛОГИЯ“ ЕАД, с ЕИК 000662776, със седалище и адрес на
управление:

гр.

София,

район

Студентски,

ул.

„Пловдивско

поле“

№

6,

представлявано от д-р Стефан Константинов – изпълнителен директор и
Димитрина Христова – главен счетоводител,
от една страна, наричана за краткост по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ и от друга страна
2. ................................., с ЕИК/код по Регистър Булстат/ регистрационен номер
или друг идентификационен код ....................., с ДДС номер ............. със
седалище и адрес на управление: ..........................., представлявано от ..................,
в качеството на .................................,, наричана за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ,
а Възложителят и Изпълнителят наричани заедно Страните, а всеки от тях
поотделно Страна;
на основание чл. 112 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Решение №
........ от ........... на Възложителя за определяне на Изпълнител на обществена
поръчка с предмет: Абонаментно извънгаранционно техническо обслужване на
магнитно-резонансен томограф, с включени труд и пределна стойност на
резервните части, открита с Решение №…….... на Възложителя, с Уникален номер
в АОП ………………….,
се сключи този договор (Договора/Договорът) за възлагане на обществена
поръчка при следните условия:
I. ПРЕДМЕТ И СРОК НА ДОГОВОРА
Чл. 1. (1). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши
срещу възнаграждение и при условията на този Договор, техническото му
предложение за изпълнение на поръчката (Приложение № 1 към този Договор) и
ценовото му предложение (Приложение № 2 към този Договор) абонаментно
извънгаранционно техническо обслужване на магнитно-резонансен томограф
Siemens

Magnetom

профилактика,

AERA

превантивна

1.5Т

(медицинска

поддръжка,

апаратура),

настройки,

включващо:

калибровки,

тестове,

ъпгрейд и ремонт, а при необходимост - подмяна/замяна на резервни части с
нови неупотребявани и оригинални такива, като гарантира осигуряване на пълна
функционалност на медицинската апаратура за срока на този Договор.
(2).

Място

на

изпълнение

на

този

Договор

е

Клиника

по

Лъчелечение,

Лъчетерапевтичен комплекс на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, находящ се на адрес: гр. София,
ул. „Пловдивско поле” № 6.
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(3). Настоящият Договор се сключва за срок от 24 (двадесет и четири) месеца и
влиза в сила от датата на подписването му.
II. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ ПО ДОГОВОРА
Чл. 2. (1) Стойността на абонаментното възнаграждение за един месец, в
съответствие с Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, е........ (словом .....) лева
без включен ДДС и ..... (словом .....) лева с включен ДДС, а общата стойност на
абонаментното извънгаранционно техническо обслужване за целия срок на
действие на Договора е в размер на …. (словом ....) лева без включен ДДС и ….
(словом .....) лева с включен ДДС.
(2). Пределната стойност на доставяните от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и купувани от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ резервни части за целия срок на действие на този Договор е до
300 000 (триста хиляди) лева без включен ДДС и 360 000 (триста и шестдесет
хиляди) лева с включен ДДС.
(3) Цените по предходните две алинеи са крайни и не подлежат на промяна за
срока на действие на този Договор.
(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ежемесечно, до 10 (десет) календарни дни след изтичане на
съответния месец, издава фактура на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за дължимото му се
възнаграждение по този Договор.
(5). Плащанията се извършват по банков път, в срок до 60 (шестдесет) календарни
дни, след получаване на надлежно оформената фактура и двустранно подписан
протокол за извършените дейности за отчетния период, по следната банкова
сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Банка ……………, IBAN …….…………….., BIC …....…………….., Валута: BGN
(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички
последващи промени по предходната алинея в срок до 3 (три) работни дни,
считано от момента на промяната. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не стори това, се
счита, че плащанията са надлежно извършени.
(7) Фактурирането и разплащането между Страните се извършва един път в
месеца.
(8) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след представяне на:
протокол, подписан от упълномощен/и представител/и на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и на ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ/ИТЕ, удостоверяващ приемането от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на предоставените услуги и/или извършените доставки на
резервни части от ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ/ИТЕ, с приложени доказателства от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, че същият е заплатил на ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ/ИТЕ всички
извършени от последния/последните дейности по сключения между тях договор
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за подизпълнение или доказателства, че договорът за подизпълнение е прекратен,
или работата/част от нея не е извършена от ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл.3.(1).

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ

се

задължава

да

извършва

абонаментно

извънгаранционно техническо обслужване, включващо:
1. Превантивна
съгласно

поддръжка

графика

с

и

профилактика

планирани

на

профилактични

медицинската
прегледи,

апаратура,

съгласуван

с

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (Приложение № 4 към този Договор);
2. Своевременно да отстранява всички възникнали неизправности/повреди по
време на действие на Договора, необходими за нормалното функциониране на
медицинската апаратура;
3. Ремонт на медицинската апаратура, и при необходимост, своевременна
доставка, подмяна/замяна и монтаж на всички необходими резервни части;
4. Профилактика и поддръжка на базата данни, задължителните актуализации на
софтуера, включително и необходимите лицензи и софтуерни ъпдейти;
5. Настройка, калибровки, тестове, ъпгрейд, подробни изпитвания, контрол на
качеството

и

отстраняване

на

неизправности/повреди,

в

съответствие

на

повреда/и

с

изискванията на производителя на медицинската апаратура;
6. Неограничен

брой

посещения

за

диагностициране

на

медицинската апаратура, при повикване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
7. Осигуряване

на

своевременно

явяване

на

сервизен/и

специалист/и

Лъчетерапевтичния комплекс на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, до ..... (словом ...)

в

часа от

повикването на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, а в случай на възникнала необходимост/спешен
случай, свързан с работата на медицинската апаратура, до ..... (словом ....) часа.
Под възникнала необходимост/спешен случай Страните разбират този, при който
са непосредствено застрашени живота и/или здравето на пациентите на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, или се създава друг вид пряка и значителна опасност за
общественото здраве, и който изисква незабавно предприемане на действия от
страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
8. Осигуряване помощ на персонала, работещ с медицинската апаратура, в т.ч.
инструктаж и проверка на знанията на персонала за безопасна работа, в
съответствие с действащата нормативна уредба.
9. Отстраняване неизправността/повредата в срок до ..... (словом .... ) работни
дни, считано датата на получаване на повикването от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, освен ако
не се налага подмяна/замяна на резерна част, внос от чужбина. В този случай,
срокът за отстраняване на неизправността/повредата е в срок до ...... (словом ....)
работни дни.
(2). За срока на действие на този Договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
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1. Да осигури квалифициран/и сервизен/и специалист/и и оригинални резервни
части, необходими за качествено и в срок изпълнение на задълженията му по
предходната ал. 1;

2. Да извършва съответните профилактични прегледи, съгласно изискванията
на производителя на медицинската апаратура и графика за профилактики,
съгласуван с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (Приложение № 4 към този Договор);

3. За ремонти, при които се налага подмяна/замяна на резервни части, да
доставя само нови, неупотребявани и оригинални такива, след предварително
одобрение на цената им от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и представяне на констативен
протокол за необходимостта от тяхната замяна/подмяна, заедно с ценова оферта,
която трябва да включва всички разходи по доставката им;

4. Да даде гаранция за вложените резервни части - съгласно техническото си
предложение (Приложение № 1 към този Договор) и при условията на чл. 11, ал. 1
от този Договор.

5. Да извършва предмета на Договора, посочен в чл. 1, ал. 1, качествено и в
срок, според изискванията на контролните органи и спазвайки всички български
и международни технически стандарти и нормативни разпоредби;

6. да извършва абонаментното техническо обслужване по местонахождението на
медицинската апаратура, посочено в чл. 1 ал. 2 от този Договор.
Чл. 4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да води отчетност за извършените от него
дейности

по

изпълнение

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

на

този

ежемесечно

Договор,

протокол,

като

за

съдържащ:

целта

представя

името/имената

на
на

специалиста/ите, извършил/и обслужването; вида на извършената работа
(профилактика,

техническо

обслужване,

ремонт

или

друго);

причина

за

неизправността/повредата; вложените резервни части. Този протокол се съставя
в два екземпляра, по един за всяка от Страните, дейностите се приемат и
протокола се подписва от упълномощения представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по
този Договор.
Чл. 5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. да получи уговореното възнаграждение, съгласно условията на чл. 2 от този
Договор;

2. Да съветва ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ как да подобри експлоатационните условия на
медицинската апаратура.
Чл. 6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна имуществена отговорност за действията
и/или бездействията на своите технически лица, които са довели до повреждане
на имущество на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Вината и щетите се установяват с подписване
на двустранен протокол между Страните.
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IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл 7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
1. да заплаща уговореното възнаграждение, съгласно условията на чл. 2 от този
Договор.
2. да осигури правилната експлоатация на медицинската апаратура, съгласно
изискванията на производителя и препоръките на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, дадени при
възникнали проблеми.
3. да осигури свой представител по време на извършване на ремонтите и
профилактиката на медицинската апаратура;
4. да предоставя, при поискване от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, всички
необходими налични схеми, чертежи и ръководства;
5. да осигури достъп на техническите лица на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до медицинската
апаратура, както и до всички съоръжения и инсталации, необходими за
извършване на ремонт.
Чл.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
1. по време на изпълнение на Договора да прави проверка, относно качеството на
извършваната работа, без с това да пречи на оперативната работа на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
2. да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да извършва неограничен брой посещения за:
проверка работоспособността на медицинската апаратура; диагностициране на
повредата и/или ремонт, извършване на профилактика, съгласно графика
(Приложение № 4 към този Договор), настройки, калибровки, тестове, софтуерен
ъпдейт, както и подмяна/замяна при необходимост на резервни части с нови,
неупотребявани и оригинални такива, за осигуряване на пълна функционалност
на медицинската апаратура.
V. ДРУГИ УСЛОВИЯ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА
Чл. 9 (1). Максималното време, през което медицинската апаратура може да не
работи, поради повреди и/или профилактика, е 140 (сто и четиридесет) часа за
срок от 12 (дванадесет) месеца. Отчитането на времето се извършва само в
работни дни и включва времевия диапазон от 8:00 до 17:00 часа.
(2). В случай, че медицинската апаратура не работи повече от 140 (сто и
четиридесет) часа за срок от 12 (дванадесет) месеца, действието на този Договора
се удължава с толкова работни дни, с колкото е надвишена границата от 140
часа. В такъв случай, изчисляването на дните, с които се удължава действието на
този Договора, се извършва като 9 (девет) часа се приравняват на един работен
ден.
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(3). Удължаването на действието на този Договор по предходната алинея е за
сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и за този срок не му се дължи възнаграждение от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Чл. 10. Ремонтът се извършва по местонахождение на медицинската апаратура
– Лъчетерапевтичен комплекс на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. В изключителни случаи, когато
повредата/неизправността не може да се отстрани на място, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ я
отстранява в своя сервизна база, като разходите за транспорт са за негова
сметка. В този случай, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ поема цялата отговорност при евентуално
погиване и/или кражба на медицинската апаратура, за периода, за който тя не е
във владението на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(2)

Извършването

на

всички

дейности

по

сервизното

обслужване

се

осъществява с транспорт на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, включен в абонаментната месечна
цена.
Чл.11. (1). Гаранционният срок на вложените в ремонта резерни части е съгласно
дадения от производителя, но не е по-малък от 6 (шест) месеца и започва да тече
от датата на влагането им в медицинска апаратура, след подписване на
приемателно - предавателен протокол между Страните за това и представяне на
документи, доказващи гаранционните срокове и сертификати за тяхното
качество;
(2) Необходимите

за

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,

след

подмяна/замяна
предварително

резервни

части

одобрение

на

се

доставят

цената

им

от
от

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ констативен
протокол за необходимостта от подмяна на резерните части, заедно с ценова
оферта, която трябва да включва всички разходи по доставката им. Одобрените
от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и вложени резервни части се заплащат до 60 (шестдесет)
календарни дни, след представяне на оригинал на фактура, по банков път, по
посочената банкова сметка в чл. 2, ал. 5 от този Договор.
Чл.12. Ремонтът на медицинската апаратура се счита за извършен, ако
задължително са изпълнени следните условия:
 Медицинската апаратура е предадена функционално годна и обезопасена за
работа;
 Проведен е текущ инструктаж на обслужващия персонал за правилна и
безопасна работа;
 протоколът за извършения ремонт е съставен от техническото/ите лице/а на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, доказващ извършените дейности, вложените резервни части и
техния гаранционен срок, и приет от упълномощеното длъжностно лице на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, което удостоверява това с подписа си върху протокола.
Чл.13. Повикването/заявката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за отстраняване на възникнала
повреда/неизправност

на

медицинската

апаратура

се

прави

писмено

от

страница 6 от 12

ОБРАЗЕЦ № 8
Към Приложение № 2 на документация за открита процедура на възлагане на обществена
поръчка с предмет: Абонаментно извънгаранционно техническо обслужване на магнитнорезонансен томограф, с включени труд и пределна стойност на резервните части

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по един от следните начини: по факс, по електронна поща или
чрез куриер.
(2). Заявката трябва да съдържа информация за вида на повредата, както и час
и дата, когато тя е констатирана.
VI. ГАРАНЦИИ И ОБЕЗПЕЧЕНИЯ
Чл.14. (1) За обезпечаване на изпълнението на задълженията си по Договора,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ при подписването му представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документ
за внесена гаранция за изпълнение в размер на 5 % (пет процента) от общата
стойност на договора без ДДС по чл. 2, ал. 1.
(2). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ избира сам формата на гаранция, измежду следните:
парична сума, внесена по банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или банкова
гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на
отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(3). Когато гаранцията се представя във вид на парична сума, то тя се внася по
следната банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, IBAN: BG53UNCR76301001662317, BIG: UNCRBGSF,
Валута: BGN
Всички банкови разходи, свързани с преводите на сумата са за сметка на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(4). Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя банкова гаранция, се представя нейния
оригинал, като тя следва да е безусловна, неотменяема и непрехвърляема, да
покрива 100 % (сто процента) от стойността на гаранцията за изпълнението,
съгласно горната ал. 1, със срок на валидност, срока на действие на Договора,
плюс 90 (деветдесет) календарни дни.
(5) Страните се съгласяват в случай на учредяване на банкова гаранция, тя да
съдържа условие, че при първо поискване банката следва да заплати сумата по
гаранцията, независимо от направените възражения и защита.
(6). Всички банкови разходи, свързани с обслужването на превода на гаранцията,
включително при нейното възстановяване, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(7). Застраховката, която обезпечава изпълнението, следва да е със срок на
валидност, срока на действие на Договора, плюс 90 (деветдесет) календарни дни.
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да бъде посочен като трето ползващо се лице по тази
застраховка. Застраховката следва да покрива отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
при пълно или частично неизпълнение на Договора, и не може да бъде използвана
за обезпечение на негова отговорност по друг Договор. Разходите по сключването
на застрахователния договор и поддържането на валидността на застраховката за
изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахователно обезщетение в
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полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличие на основание за това, са за сметка на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл. 15. (1) Гаранцията за изпълнение служи за обезпечаване на вземания по този
Договор на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и за обезщетяване на
вреди и/или загуби, причинени от неизпълнение и/или неточно и/или лошо
изпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по Договора.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои изцяло или част от гаранцията за
изпълнение при неизпълнение на клаузите на този Договор или при изпълнение,
несъответстващо на Предложението за изпълнение на поръчката или на Ценовото
предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (Приложения № 1 и № 2 към този Договор).
(3) При едностранно прекратяване на Договора от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, поради
виновно неизпълнение на задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по Договора, сумата от
гаранцията

за

изпълнение

се

усвоява

изцяло,

като

обезщетение

за

прекратяването.
(4) Гаранцията за изпълнение се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до
60 (шестдесет) календарни дни след изтичане действието на този Договор, освен
ако не е изцяло усвоена.
(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихви върху внесената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
гаранция за изпълнение под формата на парична сума.
(6) Гаранцията за изпълнение не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в
процеса на изпълнение на Договора е възникнал спор между страните относно
неизпълнение на задължение/я на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за
решаване при съда. При решаване на спора в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, той
може да пристъпи към усвояване на гаранцията за изпълнение.
VII. ОТГОВОРНОСТИ. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ И НЕУСТОЙКИ
Чл. 16. (1). Всяка от страните отговаря за изпълнението на поетите от нея
задължения и в случай на неизпълнение, дължи на другата страна обезщетение,
съгласно клаузите на този Договор.
(2). В случай на прекратяване на договора от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ при условията на
чл. 21 от този Договор, същият задържа предоставената гаранция за изпълнение,
в пълен размер.
(3) При неспазване на сроковете по чл. 3, ал. 1, т. 7 и т. 9 от този Договор,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 1 % (един процент) от месечното
абонаментно възнаграждение по чл. 2, ал. 1 без включен ДДС, за всеки 24
(двадесет и четири) часа на забава.
(4). При начислена неустойка по предходната алинея, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има
право да я удържа или от дължимите от него плащания към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или
да я усвои от гаранцията за изпълнение на Договора, а в случай че дължимото
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плащане/гаранцията е в по-малък размер от дължимата неустойка, разликата
между двете суми се заплаща от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по банков път по сметка на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 10 (десет) работни дни след издаването на фактура за
дължимата сума.
(5) При забава в плащанията по чл. 2, ал. 5 от този Договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,1 % (нула цяло един процент)
на ден върху стойността на забавеното плащане, но не повече от 1 % (един
процент) от стойността му.
(6). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да претендира в пълен размер обезщетение за
претърпени вреди и пропуснати ползи по общия ред, независимо от усвояването
на гаранцията за изпълнение.
Чл. 17. (1) Когато неизпълнението на задълженията на страната се дължи на
непреодолима сила (съгласно дефиницията на чл. 306 от Търговския закон), тази
страна не носят отговорност за своето неизпълнение.
(2) При наличие на обстоятелства на непреодолима сила, двете страни се
задължават взаимно писмено да се уведомяват във възможно най-кратки
срокове, но не по късно от 24 (двадесет и четири) часа от възникването, за
началото на обстоятелствата, както и да положат всички необходими усилия за
намаляването или предотвратяването на вредите и последствията от тези
обстоятелства.
(3) Потвърждаването на обстоятелствата на непреодолимата сила се извършва
със сертификат издаден от Българска търговско – промишлена палата в срок до
14 (четиринадесет) дни от началото на непреодолимата сила.
(4) В случай, че страната, позоваваща се на непреодолима сила, не изпрати
уведомление в срока по предходната ал. 2 или не потвърди обстоятелството по
предходната ал. 3, същата губи право да се позовава на непреодолима сила.
Чл.18. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да удържа договорените неустойки от
представената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гаранция за добро изпълнение.
VIII. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл.19. (1) Договорът се прекратява с изтичане на срока на неговото действие.
(2). Страните се задължават да уредят всичките си финансови задължения,
възникнали преди прекратяване на Договора.
Чл. 20 (1). Договорът може да бъде прекратен предсрочно:
1. по взаимно съгласие между страните, изразено в писмен вид;
2. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с едномесечно писмено предизвестие до
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без да му дължи неустойки и обезщетения и без необходимост от
допълнителни основания.
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3.

едностранно

от

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

без

предизвестие,

в

случай,

че

на

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ му бъде отнето правото да извършва дейности, включени в
предмета на Договора.
4. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без предизвестие, в случай на прекратяване
на юридическото лице или откриване на производство по ликвидация на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати едностранно Договора, с 10 (десет)
дневно писмено предизвестие, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след
сключването му, не е в състояние да изпълнява своите задължения.
Чл. 21. В случай на виновно, на забавено, на неточно или на некачествено
изпълнение повече от три пъти на едно и също задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по
този Договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да го прекрати с едностранно
писмено уведомление, без предизвестие. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има
правото да задържи предоставената гаранция за изпълнение, в пълен размер.
Чл. 22. Двете страни подписват протокол за прекратяване на Договора и
уреждане на финансовите си взаимоотношения при настъпване на събитие,
представляващо непреодолима сила, което причинява забавяне на изпълнение на
Договора с повече от 45 (четиридесет и пет) календарни дни.
IХ. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
Чл.23.(1) Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени
вреди и/или загуби, в случай че последните са причинени от непреодолима сила.
(2) В случай че страната, която е следвало да изпълни свое задължение по
договора, е била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила.
(3) Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички
действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените
вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок от 2
календарни дни от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се
дължи обезщетение за настъпилите от това вреди и/или пропуснати ползи за
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(4) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на
свързаните с тях насрещни задължения се спира.
Х. ОБЩИ УСЛОВИЯ
Чл. 24. Договорът влиза в сила при условие, че е представена гаранцията за
изпълнение, както и актуални документи съгласно ЗОП, които са приложими за
настоящата поръчка.
Чл.

25. Изменение на договора се допуска по изключение, в случаите

регламентирани в чл.116 от ЗОП.
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Чл. 26. За случаи, неуредени с разпоредбите в този Договор, се прилагат Закона
за обществените

поръчки, Търговския закон, Закона за задълженията и

договорите и другите относими нормативни разпоредбите на действащото
законодателство на Република България.
Чл.

27.

Страните

ще

решават

споровете,

възникнали при

и

по

повод

изпълнението на Договора или свързани с неговото тълкуване и действителност,
по взаимно съгласие и с писмени споразумения, а при непостигане на съгласие,
въпросът ще се отнася за решаване от компетентен съд на територията на
Република България, по реда на ГПК.
Чл. 28. (1). Всички съобщения и уведомления между страните по този Договор са
в писмена форма, подписани от упълномощени представители на двете страни.
Упълномощени представители на Страните, които могат да приемат и правят
изявления по изпълнението на този Договор са:
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
Име и длъжност ..................................
Адрес: ..............................
Телефон: ........................
Email: .........................
Факс: ..........................
ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Име и длъжност ..................................
Адрес: ...............................
Телефон: ........................
Email: .........................
Факс: ...........................
(2) Страните се задължават да се информират взаимно за всяка промяна на
правния си статус, адресите си на управление, телефоните и лицата, които ги
представляват.

При

неуведомяване

или

несвоевременно

уведомяване

за

промяната, кореспонденцията изпратена на адресите по предходната ал. 1 се
считат за валидно изпратени и получени от другата Страна.
(3) Всички съобщения и уведомления се изпращат по пощата с препоръчана
пратка или по куриер. Писмените уведомления между Страните по този Договор
се считат за валидно изпратени по факс с автоматично генерирано съобщение за
получаване от адресата или по електронната поща на страните, подписани с
електронен подпис.
Чл.29. Нищожността на някоя клауза от този Договор не прави невалидна друга
негова клауза или Договора като цяло.
Чл.30. При подписването на настоящия Договор се представиха следните
документи: ..........................................................................
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ОБРАЗЕЦ № 8
Към Приложение № 2 на документация за открита процедура на възлагане на обществена
поръчка с предмет: Абонаментно извънгаранционно техническо обслужване на магнитнорезонансен томограф, с включени труд и пределна стойност на резервните части

Настоящият

договор

се

състави

и

се

подписа

в

три

еднообразни

екземпляра, два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Неразделна част от Договора са:
1. Приложение № 1: Техническо предложение за изпълнение на поръчката на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
2. Приложение № 2: Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
3. Приложение № 3: Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
4. Приложение № 4: График на планирани профилактични прегледи.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
…………………………….

................................................
ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:
.................................................
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