
ДОГОВОР №126/25.09.2015 г. 
 

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА: „Абонаментно сервизно обслужване на медицинска апаратура, 

собственост  на  МБАЛ „Свети Николай Чудотворец“ ЕООД“ 

 

Днес, 25.09.2015 г., в гр.Лом между: 

 

МБАЛ”Свети Николай Чудотворец”ЕООД, гр.Лом, със седалище и адрес на 

управление: гр.Лом, ул. „Тодор Каблешков”№2, ЕИК 130128163, представлявано от Д-

р Георги Томов Савков – Управител, наричано по-долу за краткост “Възложител” от 

една страна 

и 

             „Медитех”  ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, Район 

Красно село, ул. „Ами Буе” №52, ет.1, ап. 1, ЕИК 131392221, тел: 024914088, факс: 

024914087, e-mail: ecosmedica@ecosmedica.com, представлявано от Николай Димитров 

Шейков и Елка Алексиева Илиева-Петрова - Управители, наричано за краткост по–долу 

“Изпълнител”,  

на основание чл.41 от ЗОП и Решение 2502/15.07.2015 г. на Изпълнителния директор на 

МБАЛ”Свети Николай Чудотворец”ЕООД, гр.Лом, се сключи настоящият  договор 

за следното: 

 

І.ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл.1 Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извършва абонаментно 

сервизно обслужване на медицинска техника и апаратура,собственост на Възложителя, 

подробно описана в Приложение №1  към настоящия договор. 

ІІ.СРОК НА ДОГОВОРА 

Чл.2 Настоящият договор се сключва за срок от две години ,считано от датата на 

подписването му от страните. 

ІІІ.ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Чл.3 Да определи длъжностно лице, което ще поддържа връзка с Изпълнителя. 

Чл.4 При забелязани признаци на повреда в техниката и апаратурата, да нареди 

спиране на работата с нея и да уведоми Изпълнителя. 

Чл.5 Да осигури достъп и нормални условия на работа на Изпълнителя. 

Чл.6 Да допуска само квалифициран персонал, обучен за правилна експлоатация 

с апаратурата. 

Чл.7 Да спазва инструкциите на производителя и Изпълнителя за правилна 

експлоатация и съхранение на апаратурата. 

ІV.ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Чл.8 Да извършва абонаментно сервизно поддържане на медицинска техника и 

апаратура, като извършва необходимите технически ревизии, профилактични прегледи, 



отстранява възникналите повреди, дава указание за правилно използване на 

апаратурата, осигурява необходимите резервни части и консумативи. 

Чл.9 Да изпраща сервизни специалисти за отстраняване на появили се повреди в 

срок до 1440 /хиляди четиристотин и четиридесет/ минути от подаване на заявка от 

Възложителя. 

Чл.10 Срокът за извършване на ремонта е два дни, освен в случаите, в които се 

налага внос на резервни части от друга държава. В тези случаи, срокът може да бъде 

удължен до 15 /петнадесет/ работни дни и започва да тече от деня, следващ приемането 

на поръчката. 

Чл.11 При удължаване срока на ремонта над 15 /петнадесет/ работни дни или при 

спиране работата на апарата по други причини за повече от един месец, Възложителят 

прекратява изплащането на абонаментната такса за съответния апарат до пускането му 

в експлоатация въз основа на двустранно подписан протокол. 

Чл.12 Изпълнителят се задължава да осигурява срещу заплащане от страна на 

Възложителя необходимите резервни части , като: 

12.1. гарантира със съответните документи произхода на резервните части ; 

12.2. дава гаранция за вложените резервни части, съгласно гаранционния срок на 

производителя, но не по-малко от 6 /шест/ месеца; 

12.3. Заменените при ремонта резервни части , платени от Възложителя остават 

негова собственост; 

Чл.13. Профилактичният преглед / ремонтът се счита за извършен ако: 

13.1. апаратът е функционално годен и безопасен за работа; 

13.2. проведен е текущ инструктаж на персонала, срещу подпис за правилна и 

безопасна работа с апарата; 

13.3. съставен е Протокол за извършен профилактичен преглед /ремонт, съставен от 

специалист на Изпълнителя, доказващ извършения преглед, профилактика, труд и 

резервни части, двустранно подписан  и предаден на определено от Възложителя 

длъжностно лице; 

Чл.14 Изпълнителят се задължава да извършва на всеки шест месеца от действието 

на настоящия договор профилактика на медицинската апаратура.  

Чл.15. Изпълнителят се задължава своевременно да уведоми Възложителя при 

промяна на адрес, телефон, факс. 

 

 



V.ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Чл.16 Общата стойност на абонаментното сервизно обслужване на медицинската 

техника и апаратура описана в Приложение №1 е в размер на 28800,00 лв./ двадесет и 

осем хиляди и осемстотин/ лева с  включен ДДС., като ще се заплаща на двадесвет и 

четири равни месечни вноски. 

Чл.17 Възложителят се задължава да изплаща месечната абонаментна вноска по 

банкова сметка на Изпълнителя в срок до 60 дни от датата на получаване на фактурата. 

Уникредит Булбанк АД, Централа 

BIC: UNCRBGSF 

IBAN: BG26UNCR70001520089221 

Чл.18 Вложените резервни части се фактурират и заплащат допълнително от 

Възложителя. 

VІ.ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл.19 Договорът се прекратява с изтичане на срока му. 

Чл.20 Договорът може да бъде прекратен и  в следните случаи: 

- по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма; 

- с едномесечно предизвестие на всяка от страните, във форма и по начин 

гарантиращ уведомлението на насрещната страна; 

- при две некачествени изпълнения или неизпълнение на задълженията си по 

настоящия договор от страна на Изпълнителя; 

- при две неявявания в декларирания срок по чл. 9. 

Чл.21 Всяка от страните, която поради действие или бездействие на насрещната 

страна е поставена в невъзможност да реализира правата или задълженията си по 

договора, може да го прекрати, като отправи писмено уведомление до насрещната 

страна. 

VІІ.ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл.22 За неспазвани  срокове от настоящия договор, страните дължат неустойка 

в размер на  1% от общата стойност на договора за всеки просрочен ден, но не повече 

от 10 (десет) процента върху цялата стойност. 

Чл. 23 За всеки спор относно съществуването и действието на сключения 

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 в настоящия договор, се 



прилага българското законодателство, като страните уреждат отношенията си чрез 

споразумение.   

При непостигане на съгласие, спорът се отнася за решаване пред съответния съд. 

 Договорът се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка 

от страните. 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: подпис                                   ИЗПЪЛНИТЕЛ:подпис 

                                 /Д-р Г.Савков/                                                            

МБАЛ „Свети Николай Чудотворец“ЕООД                  „Медитех” ООД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


