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ДОГОВОР	

Днес,	___________________,	в	гр.	___________________между:	

1.	 „____________________”,	 ___________________	 с	 ЕИК	 ___________________,	 със	 седалище	 гр.	
___________________	 и	 адрес	 на	 управление	 ___________________	 представлявано	 от	
___________________,	в	качеството	му	на	___________________,	наричано	по‐долу	за	краткост	
„ВЪЗЛОЖИТЕЛ”,	

и	

2.	 „___________________”,	с	ЕИК	___________________,	със	седалище	гр.	___________________	и	
адрес	 на	 управление	 ___________________	 представлявано	 от	 ___________________,	 в	
качеството	му	на	___________________,	наричано	по‐долу	за	краткост	„ИЗПЪЛНИТЕЛ”,	

на	основание	утвърден	протокол		___________________	на	Възложителя	и	във	връзка	с	
проведена	 обществена	 поръчка	 по	 реда	 на	 чл.20,	 ал.3	 от	 ЗОП	 с	 предмет	
предоставяне	 на	 ендоскопска	 система	 със	 задължителни	 модули,	 се	 сключи	
настоящият	договор	за	следното:	

	 I.	ПРЕДМЕТ	НА	ДОГОВОРА	

Чл.	1.	(1)	ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ	възлага,	а	ИЗПЪЛНИТЕЛЯ	приема	съгласно	условията	
на	този	договор,	да	предостави	ендоскопска	система	със	задължителни	модули.	

	(2)	 При	 изпълнението	 на	 задължението	 по	 горната	 алинея,	 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ	 се	
задължава	 да	 спазва	 изискванията	 на	 Техническата	 спецификация	 от	 тръжната	
документация	 на	 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ	 и	 Техническото	 и	 Ценово	 предложения	 от	
Офертата	на	ИЗПЪЛНИТЕЛЯ	(Приложения	№№	1и	2	към	настоящия	договор).	

(3)	 Изпълнението	 на	 задължението	 по	 ал.	 1	 включва	 доставка,	 монтиране,	
инсталиране	 и	 	 пускане	 в	 експлоатация	 на	 предоставеното	 оборудване;	
поддържане	 на	 непрекъсваемост	 и	 осигуряване	 на	 организационно,	 финансово,	
техническо	и	кадрово	обезпечаване	на	работата	на	апаратурата.	

II.	СРОК	НА	ДОГОВОРА	

										Чл.	2.	(1)	Настоящият	договор	влиза	в	сила	от	деня	на	подписване	на	приемо	
предвателен	протокол	от	който	е	видно,	че	е		налице	доставка,	монтаж,	пускане	в	
експлоатация	и	е	обучен	персонала.	

(2)	Настоящият	договор	е	със	срок	на	действие		24	месеца.	

III.	ОБЩИ	ПРАВА	И	ЗАДЪЛЖЕНИЯ	НА	СТРАНИТЕ	
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Чл.	4.	(1)	Задължения	на	ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:	

1.	Да	изпълнява	дейностите	по	чл.	1	в	съответствие	с	указанията	и	изискванията	
на	ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,	изискванията	на	МЗ	и	приложимото	национално	и	общностно	
законодателство;	

2.	 Да	 обучи	 експертите,	 притежаващи	 образование	 и	 професионален	 опит,	
гарантиращи	качественото	изпълнение	на	дейностите	по	чл.	1;		

3.	 Да	 изпълнява	 дейностите	 по	 чл.	 1,	 като	 полага	 дължимата	 грижа	 за	
качественото	 осъществяването	 на	 предмета	 на	 договора	 по	 най‐високите	
стандарти	на	професионална	компетентност;	

4.	Писмено	да	информира	ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ	незабавно	за	всяко	събитие	или	факт,	
които	 са	 във	 връзка	 с	 неговата	 дейност	 по	 настоящия	 договор	 или	 които	 биха	
могли	да	имат	негативен	ефект	върху	изпълнението	на	проекта,	или	които	могат	
да	затруднят	или	забавят	изпълнението	на	задълженията	на	ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ	по	
договора;	

5.	Да	заплаща	за	своя	сметка	евентуално	наложените	във	връзка	с	експлоатацията	
на	апаратурата	и	провеждане	на	дейността	с	нея	имуществени	санкции	(глоби	и	
др.)	от	съответните	органи	и	институции.	

6.	 Да	 заплаща	 за	 своя	 сметка	 евентуално	 присъдените	 от	 съответните	 съдебни	
органи	 и	 други	 институции	 във	 връзка	 с	 експлоатацията	 на	 апаратурата,		
имуществени	обезщетения	на	увредени	лица.	

7.	Да	заплаща	за	своя	сметка	появилите	се	дефекти	или	повреди,	в	това	число	при	
необходимост	да	осигури	друг	апарат.	

	(2)	Права	на	ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:	

1.	ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ	има	право	да	получава	в	срок	уговорените	възнаграждения;	

2.	 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ	 има	 право	 да	 иска	 от	 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ	 съдействие	 и	
информация,	 необходими	 му	 за	 качественото	 извършване	 на	 услугите	 по	 този	
договор;	

3.	 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ	 има	 право	 да	 задържи	 копие	 от	 продукти	 и	 материали,	
изготвени	по	този	договор.	

Чл.	5.	(1)	Задължения	на	ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:	
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1.	ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ	се	задължава	да	съдейства	на	ИЗПЪЛНИТЕЛЯ	при	изпълнение	
на	дейностите,	възлагани	по	реда	на	този	договор;		

2.	 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ	 се	 задължава	 да	 уточнява	 въпросите,	 свързани	 с	
изпълнението	на	дейности,	възлагани	по	реда	на	този	договор,	при	поискване	и	
със	съдействието	на	ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;	

3.	 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ	 се	 задължава	 да	 приеме	 предоставеното	 оборудване	 в	
сроковете	и	условията,	уговорени	в	настоящия	договор.	

5.	 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ	 се	 задължава	 да	 заплаща	 на	 ИЗПЪЛНИТЕЛЯ	 дължимите	
възнаграждения	в	срок;	

6.	 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ	 се	 задължава	 да	 уведомява	 писмено	 ИЗПЪЛНИТЕЛЯ	 в	
предвидените	в	този	договор	случаи;	

7.	 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ	 се	 задължава	 във	 всички	 случаи,	 при	 изпълнението	 на	
предмета	 на	 настоящия	 договор,	 да	 пази	 доброто	 име	 и	 репутация	 на	
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;	

	(2)	Права	на	ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:	

1.	 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ	 има	 право	 да	 използва	 предоставеното	 му	 оборудвано	 по	
предназначение;	

2.	ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ	има	право	да	иска	от	ИЗПЪЛНИТЕЛЯ	да	замени	предаденото	
ороудвано,	ако	същото	създава	чести	пречки	за	използването	му,	повреди	и	др..	

IV.	УСЛОВИЯ	ЗА	ПРЕДОСТАВЯНЕ	НА	ОБОРУДВАНЕТО	

Чл.	 6.	 (1)	 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ	 е	 отговорен	 за	 доставката,	 монтирането,	
инсталирането	 и	 	 пускане	 в	 експлоатация	 на	 оборудването,	 съгласно	
Техническата	спецификация	на	ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ	и	офертата	на	ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.	

(2)	 Оборудването	 се	 доставя,	 монтира	 и	 инсталира	 на	 местата	 за	 инсталиране,	
посочени	и	потвърдени	от	ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.	

(3)	В	 случай	че	ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ	не	 е	 посочил	в	 офертата	 си	 специални	условия	
относно	средата	на	инсталиране,	се	счита,	че	такива	не	са	необходими	или	че	те	
следва	да	бъде	осигурени	за	сметка	на	ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.	

(4)	 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ	 е	 длъжен	 да	 достави,	 монтира,	 инсталира	 и	 пусне	 в	
експлоатация	оборудването	в	рамките	на	10	(десет)	дни,	считано	от	влизането	в	
сила	на	настоящия	договор.	
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Чл.	 7.	 (1)	 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ	 е	 длъжен	 да	 уточни	 подробностите,	 касаещи	
транспортирането,	разполагането	и	инсталирането	на	оборудването	и	да	уведоми	
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ	 5	 (пет)	 дни	 предварително	 за	 точната	 дата	 и	 час,	 в	 които	 той	
възнамерява	да	изпълни	възложените	задачи.	

(2)	ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ	потвърждава	местонахождението	на	местата	за	инсталиране	
след	получаване	на	уведомление	от	страна	на	ИЗПЪЛНИТЕЛЯ	съгласно	ал.	1.	

Чл.	 8.	 (1)	ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ	е	длъжен	да	 гарантира,	 че	персоналът,	необходим	от	
негова	 страна	 е	 уведомен	 и	 ще	 присъства	 по	 време	 на	 доставката	 и	
инсталирането.		

(2)	 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ	 е	 длъжен	 да	 уведоми	 ИЗПЪЛНИТЕЛЯ	 при	 промяна	 в	
местоположението	на	местата	 за	инсталиране	не	по‐късно	от	 5	 (пет)	 дни	преди	
очакваната	дата	на	доставката.	

Чл.	9.	ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ	гарантира,	че	оборудването,	което	трябва	да	се	предостави,	
се	 придружава	 от	 съответната	 документация,	 като	 например	 ръководства	 на	
потребителя,	 както	и	от	оперативни	ръководства	или	чертежи,	 които	трябва	да	
бъдат	достатъчно	подробни,	така	че	ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ	и	неговите	служители	сами	
или	 с	 помощта	 на	 съответни	 специалисти	 да	 могат	 да	 активират,	 поддържат,	
настройват	или	ремонтират,	в	зависимост	от	случая,	оборудването	и	в	бъдеще.	

Чл.	 10.	 (1)	 Изпълнителят	 се	 задължава	 да	 организира	 транспортирането	 и	
разтоварването	 на	 оборудването	 от	 транспортните	 средства	 в	 мястото	 на	
инсталиране.		

	(2)	Изпълнителят	 се	 задължава	да	поеме	всички	разходи	и	рискове,	 свързани	 с	
транспортирането	на	стоките	до	местата	за	инсталиране	и	има	задължението	да	
освободи	стоките	 за	износ	и	или	внос,	 както	и	да	 заплати	акциз,	 както	 за	износ	
така	и	за	внос,	и	да	извърши	всички	митнически	формалности,	ако	е	приложимо.	

Чл.	 11.	 (1)	 Предоставянето	 на	 оборудването	 се	 удостоверява	 с	 подписването	 на	
двустранен	протокол.	

(2)	 Успешното	 завършване	 на	 монтажа,	 инсталацията	 и	 изпитванията	 на	
оборудването	 се	 удостоверява	 с	 подписването	 на	 двустранен	 приемо‐
предавателен	протокол	за	монтаж	и	инсталация	на	оборудването.	

(3)	 Успешното	 пускане	 в	 експлоатация	 на	 оборудването	 се	 удостоверява	 с	
подписването	 на	 двустранен	 протокол	 за	 пускане	 в	 експлоатация	 на	
оборудването.	
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V.ПОДДРЪЖКА	И	ОБСЛУЖВАНЕ	НА	ОБОРУДВАНЕТО	

Чл.	 12.	 (1)	 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ	 се	 задължава,	 за	 собствена	 сметка	 да	 поддържа	 и	
обслужва	оборудването,	предмет	на	договора,	в	рамките	на	срока	на	действие	на	
договора.	

(2)	ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ	гарантира	нормалното	функциониране	на	оборудването	при	
спазване	 на	 условията,	 описани	 в	 съответната	 техническа	 документация	 на	
оборудването.	

Чл.	13.	(1)	ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ	има	право	по	собствено	усмотрение	да	отправя	заявка	
до	 ИЗПЪЛНИТЕЛЯ	 	 за	 отстраняване	 на	 възникнала	 повреда	 на	 оборудването.	
Заявката	се	отправя	писмено	(включително	и	по	електронен	път)	до:	

Адрес:	

Факс:	

Адрес	на	електронна	поща:	

(2)	 Заявката	 трябва	 да	 съдържа	 информацията	 за:	 повредата,	 часа	 и	 датата,	
когато	е	констатирана	и	вероятния	характер	на	повредата.	

(3)	 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ	 е	 длъжен	 да	 реагира	 и	 отстрани	 възникналата	 повреда	 в	
сроковете	и	условията	от	Техническото	му	предложение.	

Чл.	14.	(1)	В	случай	че	се	установят	скрити	недостатъци,	за	които	ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ	
е	 бил	 уведомен,	 той	 е	 длъжен	 да	 ги	 отстрани	 или	 замени	 некачественото	
оборудване,	 устройство	 или	 част	 с	 ново/и	 със	 същите	 или	 по	 –	 добри	
характеристики.	Всички	разходи	по	замяната	са	за	сметка	на	ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.	

(2)	 Всички	 вложени	 резервни	 части	 на	 оборудването,	 в	 рамките	 на	 срока	 на	
действие	на	настоящия	договор,	са	за	сметка	на	ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.	

(3)	 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ	 извършва	 за	 своя	 сметка	 профилактични	 технически	
прегледи	 на	 предоставеното	 оборудване,	 съобразно	 препоръките	 на	
производителя	и	нормативните	изисквания	 за	 съответния	 тип	 апаратура,	 но	не	
по‐малко	 от	 веднъж	 на	 3	 (три)	 месеца,	 в	 рамките	 на	 срока	 на	 действие	 на	
настоящия	договор.	

VI.	ЦЕНА,	НАЧИН	НА	ПЛАЩАНЕ	

	 Чл.	 15.	 (1)	 За	 изпълнението	 на	 дейностите	 по	 чл.	 1	 от	 този	 договор,	
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ	 дължи	 на	 ИЗПЪЛНИТЕЛЯ	 наемна	 цена	 в	 размер	 на	
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.............................лв	 без	ДДС	или	 ..............................лева	 с	 включен	ДДС,	 или	 за	 24	месеца	
сума	в	размер	на	.............................лв	без	ДДС	или	..............................лева	с	включен	ДДС.	

	(2)	Заплащането	на	възнаграждението	 се	извършва	ежемесечно	до	всяко	30‐	 то	
число	от	месеца.	

	Чл.	 16.	 (1)	 Всички	 плащания	 по	 настоящия	 договор	 от	 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ	 към	
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ	 се	 извършват	 по	 банков	 път	 по	 следната	 сметка	 в	 лева	 на	
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:		

Титуляр:	___________________	

Банка	___________________		

IBAN:	___________________	

SWIFT	(BIC)	___________________	

VII.	УСЛОВИЯ	ЗА	ПРЕКРАТЯВАНЕ	НА	ДОГОВОРА	

	 Чл.	17.	(1)	Настоящият	договор	може	да	бъде	предсрочно	прекратен:	

1.	По	взаимно	съгласие	между	страните,	изразено	в	писмена	форма.	

2.	При	виновно	неизпълнение	на	съществено	задължение	на	една	от	страните	по	
договора,	 което	 е	 неотстранимо	 или	 не	 е	 отстранено	 след	 предупреждение	 от	
другата	 страна,	 със	 седемдневно	 писмено	 предизвестие	 от	 изправната	 до	
неизправната	страна.	

3.	С	прекратяване	на	дружеството,	консорциума,	съответното	юридическото	лице,	
на	ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.	

4.	С	изтичане	на	срока,	за	който	е	сключен.	

5.	При	наличие	на	императивни	разпоредби	и	основания	в	закона.	

VIII.	НЕИЗПЪЛНЕНИЕ.	НЕУСТОЙКИ	

	 Чл.	19.	(1)	При	неизпълнение	на	която	и	да	е	клауза	от	този	договор	всяка	
от	страните	дължи	обезщетение	за	причинените	вреди	по	общия	ред.	

	(2)	 При	 виновно	 забавяне	 плащането	 на	 уговореното	 възнаграждение	
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ	дължи	неустойка	в	размер	на	0.001	%	на	ден,	но	не	повече	от	1.5	
%	(едно	цяло	и	пет	десети	на	сто)	от	размера	на	сумата	на	забавеното	плащане.		
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IX.	ГАРАНЦИЯ	ЗА	ИЗПЪЛНЕНИЕ	

Чл.	20.	(1)	Гаранцията	за	изпълнение	е	в	размер	на	2%	(три	на	сто)	от	прогнозната	
стойност	 на	 поръчката	 лева,	 	 със	 срок	 на	 валидност	 30	 календарни	 дни	 след	
изтичане	срока	на	договора.	

(2)	 Гаранцията	 за	 изпълнение	 се	 внася	 преди	 подписване	 на	 договора	 и	 се	
освобождава	в	пълен	размер	в	срок	до	30	календарни	дни	след	изтичане	срока	на	
договора.		

(3)	 Гаранцията	 за	 изпълнение	 или	 част	 от	 нея	 служи	 за	 обезщетение,	 ако	
изпълнението	 е	 неточно,	 частично	 и/или	 лошо,	 при	 пълно	 или	 при	 забавено	
изпълнение	 на	 задължение,	 с	 което	 са	 причинени	 вреди	 на	 Възложителя.	
Размерът	на	удържаната	част	се	равнява	на	размера	на	претърпените	вреди.	

(4)	 Гаранцията	 за	 изпълнение	 се	 задържа	 от	 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,	 ако	 в	 процеса	 на	
неговото	изпълнение	възникне	спор	между	страните,	който	е	внесен	за	решаване	
от	компетентен	съд.	

(5)	В	случаите	по	ал.	2	ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ	освобождава	гаранцията	за	изпълнение	
без	да	дължи	лихви	за	периода,	през	който	средствата	са	престояли	при	него.	

X.	ДРУГИ	УСЛОВИЯ	

Чл.	21.	Изменения	и	допълнения	на	договора	се	извършват	в	писмена	форма	при	
наличието	 на	 съгласие	 на	 страните	 по	 него	 и	 в	 съответствие	 с	 приложимите	
разпоредби	на	Закона	за	обществените	поръчки.	

Чл.	 22.	 (1)	 Всички	 съобщения	 между	 страните	 по	 този	 договор	 се	 извършват	 в	
писмена	форма.		

(2)	Писмената	форма	се	счита	за	спазена	и	когато	съобщенията	са	отправени	по	
факс,	 електронна	 поща	 или	 чрез	 лицензирани/регистрирани	 пощенски	
оператори.	

Чл.	23.	(1).	Адресите	за	кореспонденция	на	страните	по	договора	са,	както	следва:	

1.	 на	ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:	

Лица	за	контакт:	

Адрес	за	контакти:		

Тел.:	



 „УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И СПЕШНА 
МЕДИЦИНА Н.И.ПИРОГОВ” ЕАД 

____________________________________________________________________________________________________ 

София 1606, р-н „Красно село”, бул. „Тотлебен" № 21, Тел: 02/ 9154 211 ; Факс:/02/ 951 6268,  Е-mail: pirogov@pirogov.bg 

 

Факс:	

Адрес	на	електронна	поща:	

2.	 на	ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:	

Лица	за	контакт:	

Адрес	за	контакти:		

Тел.:	

Факс:	

Адрес	на	електронна	поща:	

	(2)	 При	 промяна	 на	 посочените	 данни	 всяка	 от	 страните	 е	 длъжна	 да	 уведоми	
другата	незабавно.		

(3)	В	случай,	че	някоя	от	страните	не	изпълни	задълженията	си	за	уведомяване,	
съобщенията	изпратени	на	известния	адрес,	ще	се	считат	за	надлежно	изпратени	
и	получени.	

	

XI.	ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ	РАЗПОРЕДБИ	

Чл.	 24.	 За	 неуредените	 от	 договора	 въпроси	 се	 прилага	 българското	
законодателство.	

Чл.	25.	Неразделна	част	от	настоящия	договор	представляват:	

1.	 Техническо	предложение	на	ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;	

2.	 Ценово	предложение	на	ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.	

	

Настоящият	договор	се	изготви	и	подписа	в	______	еднообразни	екземпляра.	

	

	

За	ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:																																																																								За	ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:		

…………………………	 																																																																																																…………………………	


