
ДОГОВОР

ПСАГБАЛ Светз София ЕАД 
УИН 9 4 > , Г- *оТ
Договор \\° .(оС  
Дата.....3-2? - /А Л&/2т~

ЯоТ7

ЗА ИЗВЪНГАРАНЦИОННО ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ

НА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА/НА СТОПАНСКИ СЪОРЪЖЕНИЯ

ДнесДАл/1... ./2017г., в гр. София между:

„Първа специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение Света 
София“ ЕАД. със седалище и адрес на управление гр. София. ул. „Михалаки Ташев" № 2, ЕИК 
000689182. представлявана от д-р Гергана Кирилова Коларова - Изпълнителен директор, 
наричана по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна, и

..Сапекс-БГ” ООД, със седалище и адрес на управление гр. София, ул.“Владайска" № 85. 
ет. 1. an.2. ЕИК 121246967, представлявано от Ивелина Драганова Величкова, наричано по-долу 
за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ

на основание чл.112 от ЗОИ и в съответствие протокол на комисията за определяне на 
изпълнител на обществена поръчка се сключи настоящият договор за извънгаранционно 
техническо обслужване при следните условия:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1.(1) Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извършва извънгаранционно 
техническо обслужване вкл. профилактика, доставка на резервни части и ремонти на 
медицинска апаратура/съоръжения, наричани в договора ..АПАРАТУРА'’, подробно описани 
по вид апарати, брой. единични цени и обща стойност в Спецификация- Образец № 1 към 
договора.

(2) Техническо обслужване включва следните дейности:
1. В 5 /пет/ дневен срок от подписване на договора Изпълнителят извършва първоначален 

преглед на апаратурата/сьоръженнята за установяване на техническото им състояние, за което 
представителите на страните подписват констативен протокол.

2. извършване на необходимите технически прегледи и задължителна профилактика на 
апаратурата/съоръженията;

3. извършване на необходимите ремонти и/или отстраняване на повреди:
4. своевременна доставка на резервните части /оригинални за медицинска апаратура/' или 

специфични консумативи, необходими за нормалното функциониране на съответната 
апаратура.

11. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 2.(1) Изпълнителят се задължава да извършва техническото обслужване, гарантиращо 
пълната функционална годност на апаратурата, което включва изброените по-горе дейности за 
всеки конкретен случай.

(2) Техническото обслужване и ремонтът на апаратурата се извършват след получаване на 
заявка от Възложителя.

(3) Изпълнителят извършва в съгласувани с възложителя срокове задължително 
периодична профилактика на апаратурата по вид и периодичност съгласно офертата си, която 
периодичност следва да е съгласно нормативно установените изисквания и тези на 
производителя, но не по-малко от 2 пъти годишно за абонаментното обслужване и минимум 
един път за срока на договора -  за обслужването на повикване. За извършената профилактика 
на апаратурата представители на страните подписват констативен протокол.

(4) Изпълнителят се задължава да извърши и всички други заявени в офертата си дейности 
включително оферираните преференции.



Чл.З. Техническото обслужване вкл. ремонтът и профилактиката на апаратурата се 
извършват съгласно изискванията, установени от производителя или с действащите и 
прилагани в страната и/или ЕС стандарти и офертата на Изпълнителя.

Чл.4.Изпълнителят се задължава да изпрати свои специалисти при Възложителя и да 
отстрани възникналите повреди в сроковете и при условията на раздел IV.

Чл.5.(1) Изпълнителят се задължава да доставя резервни части, консумативи и 
материали, ако те са необходими за извършване на техническото обслужване или ремонта на 
апаратурата въз основа на сервизен протокол и след предварително писмено съгласуване с 
Възложителя. Изпълнителят се задължава да влага резервни части и специфични консумативи, 
материали, които да съответстват с посочените марка и модел апарагура/оборудване и да бъдат 
оригинални /за медицинската апаратура/, нови и неупотребявани.

(2) В случаите по предходната алинея Изпълнителят отстранява повредите, като 
разходите, необходими за съответния ремонт и срокът за отстраняване се уточняват 
предварително с одобрение от Възложителя на офертата на Изпълнителя и се заплащат в 
договорените срокове.

Чл.6.( 1) Извънгаранционното техническо обслужване се извършва по местонахождението 
на апаратурата при Възложи теля.

(2) При необходимост, отстраняването на повреди се извършва в ремонтната база на 
Изпълнителя, като транспортирането на апаратурата се извършва за негова сметка.

Чл.7.Изпълнителят има право да поиска от Възложителя да подобри експлоатационните 
условия, ако същите не отговарят на изискванията или са налице повтарящи се аварии на 
апаратурата, причинени от тези условия.

Чл.8. (1) Изпълнителя 1 води отчетност за извършената работа по изпълнение на този 
договор, като за целта изготвя сервизен протокол за всяка извършена работа, съдържащ: 
имената на специалистите, извършили обслужването; типа на извършената работа 
(профилактика, техническо обслужване, ремонт и т. н.); причината за повредата: точно 
описание на необходимите резервни части и/или консумативи за функциониране на 
апаратурата, ориентировъчната им стойност, срокът за доставка и за приключване на работата, 
гаранционният срок за вложените резервни части /не по-малък от този на производителя/ и 
други. Този протокол задължително се подписва от упълномощен представител на 
Възложителя.

(2) Изпълнителят гарантира проследимост. точност и достоверност на измерванията на 
апаратурата.

(3) Изпълнителят се задължава да осигури задължителна последваща метрологична 
проверка от ДАМТН след ремонт за апаратурата съгласно чл.841,ал.2 от Наредбата за 
средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.9.Възложителят има право по време на изпълнение на договора да извършва проверка 
относно качеството на извършваната работа, без да пречи на работата на Изпълнителя.

Чл. 10.Възложителят се задължава да осигури правилната експлоатация на апаратурата, 
съгласно изискванията на производителя и писмените препоръки на Изпълнителя.

Чл.11 .Допълнителната работа по обслужването на апаратурата, която се дължи на 
виновното поведение на персонала на Възложителя е за негова сметка.



Чл. 12.Възложителят няма право да възлага ремонтни работи на апаратурата на други 
специалисти без предварително писмено съгласуване с Изпълнителя или в случай, че 
Изпълнителят откаже или не е в състояние да изпълни услугата по причини, независещи от 
него.

Чл. 13.Възложителят се задължава да заплаща договореното възнаграждение при условията 
и в сроковете на настоящия договор.

Чл. 14.Възложителят се задължава:
(1) да осигури свой представител при извършване на ремонтите и профилактиката на

апаратурата;
(2) да осигури достъп до апаратурата, както и до всички съоръжения и инсталации, 

необходими за извършване на ремонта.

IV. УВЕДОМЯВАНЕ ПРИ ПОВРЕДА. СРОКОВЕ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ

Чл. 15.(1) Заявката на Възложителя за отстраняване на възникнала повреда на апаратурата 
се прави по следния начин: писмено по факса на Изпълнителя от упълномощеното лице, а при 
спешни случаи -  по телефон. Допустимо е и уведомяваме по е-майл - с потвърждение.

(2) Заявката трябва да съдържа информация за вида на апарата/съоръжението; датата на 
констатиране на повредата, вероятния характер на повредата; при възможност описание на 
дефекта.

Чл. 16. (1) Изпълнителят се задължава да изпрати свой специалист в срок до 4 часа в 
работните дни и до 24 часа в почивните и празничните дни. след получаване на устна и/или 
писмена заявка от страна на Възложителя.

(2) Изпълнителят се задължава да отстрани повредата в срок до 24 часа след извършване 
на диагностиката и констатиране на проблема, а ако е необходим по-дълъг срок той трябва да се 
определи в сервизния протокол, в който се посочват причините за това.

(3) При необходимост от влагане на резервни части за извършването на ремонта, 
изпълнителят е длъжен да впише в протокола за техническо обслужване причините за това. 
точно описание и параметри на необходимите резервни части или консумативи, 
ориентировъчната цена и срокът за доставката им и за приключване на ремонта, както и да 
представи оферта за одобрение от Възложителя.

(4) Гаранционният срок на подменените резервни части/специфични консумативи 
съгласно техническото предложение е: 6 (шест) месеца, но не по малък от този на 
производителя.

V. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНЕ

Чл. 17.(1) Договореното възнаграждение, посочено в спецификацията към настоящия 
договор е 275.00 лв без ДДС на месец при абонаментно техническо обслужване на медицинска 
апаратура. Възнаграждението се заплаща от Възложителя до 60 дни от датата на представена от 
Изпълнителя фактура за всеки изтекъл месец. Не се допусна авансово плащане.

(2) Ако за отстраняване на повреда или за нормалното функциониране на апаратурата 
Изпълнителят е вложил свои резервни части или специфични консумативи. Възложителят му ги 
заплаща по цени съгласувани по реда на чл.5 и в сроковете по чл.17, ал.1 и ал.2.

(3) В случаите по предходната алинея Възложителя заплаща дължимите суми на 
Изпълнителя след представяне на фактура и двустранно подписан протокол за извършената и 
приета работа.

Чл. 18. Всички плащания по този договор се извършват по банков път, по посочената във 
фактурата сметка на Изпълнителя.



Чл. 19. (1) До подписване на договора Изпълнителят е длъжен да представи гаранция за 
добро изпълнение на наетоящия договор в размер на 5 % (пет процента) върху общата годишна 
стойност без ДДС за абонаментно техническо обслужване 165 лева и със срок на валидност 14 
(четиринадесет) месеца от датата на сключване на договора.

(2) В случай, че се представя банкова гаранция, тя следва да съдържа условие за 
безусловно и неотменимо изплащане след писмено предявено искане от страна на Възложителя.

(3) . В случай, че Изпълнителя не изпълни свое договорно задължение, направи отказ 
/пълен или частичен/ и/или договорът бъде прекратен/развален по негова вина. Възложителят 
има право да задържи/усвои част или изцяло представената гаранция, като неустойка. 
Възложителят има право да усвои гаранцията за изпълнение, без това да го лишава от правото 
да търси обезщетение за вреди, надвишаващи получената сума по гаранцията за изпълнение.

(4) . При липса на възражения/претенции във връзка с изпълнението на договора от страна 
на Възложителя, той освобождава гаранцията за изпълнение или останалата част от нея (връща 
паричната сума/оригинала на издадената банкова гаранция/застраховка) в срок от 60 дни след 
приключване на изпълнението или изтичане срока на договора, без да дължи лихви за периода, 
през който гаранцията за изпълнение е престояла при него (в случай че е под формата на 
парична сума). Ако Изпълнителят е представил парична сума като гаранция за изпълнение, 
същата ще бъде преведена по посочена от него банкова сметка. Ако Изпълнителят е представил 
банкова гаранция за изпълнение, то е необходимо да се яви в пред възложителя за получаване 
на оригиназа й.

(5) . Разходите по откриване, поддържане, подновяване и обслужване на гаранцията за 
изпълнение са за сметка на Изпълнителя.

(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, гой може да пристъпи към усвояване на гаранцията за 
изпълнение.

VI. НЕУСТОЙКИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ

Чл. 20.(1) При виновно неспазване на сроковете по чл. 16 ал.1 и ал.2, както и при 
некачествено, неточно изпълнение или при отказ за изпълнение на задължение по този 
договор Изпълнителят дължи неустойка в размер на 10% за всеки ден забава върху 
договорената месечна стойност за съответния апарат, а за апаратите обслужвани на повикване -  
50 % върху договорената цена за час труд за всеки ден забава.

(2) В случай, че апаратурата предмет на настоящия договор не функционира поради 
виновна забава на Изпълнителя продължила повече от 5 дни, месечно възнаграждение не се 
дължи за съответния месец, а за услугите извършени на повикване дължимото възнаграждение 
се заплаща на 50%.

Чл. 21.(1) Възложителят удържа/усвоява договорените неустойки от представената от 
Изпълнителя гаранция за изпълнение по предвидения по-горе ред.

(2) При неизпълнение на договорено задължение виновната страна дължи на изправната 
страна обезщетение за причинените щети и пропуснати ползи.

VII. СРОК НА ДОГОВОРА. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 22. (1) Този договор се сключва за срок от 12 (дванадесет) месеца, считано от датата 
на подписването му от страните.



(2) Договорът обвързва страните и след срока по предходната алинея до сключване на нов 
договор по проведена следваща процедура за възлагане на обществена поръчка въз основа на 
едностранно писмено уведомление от страна на Възложителя и при спазване на стойностните 
прагове по чл.20 от ЗОП.

Чл. 23. (1) Договорът се прекратява в следните случаи:
1. С изтичане на уговорения срок;
2. По взаимно писмено споразумение на страните;
3. При отпадане на необходимостта от техническо обслужване на апаратурата -  въз основа 

на едностранно писмено уведомление от възложителя;
4. При условията на чл. 118. ал. 1 от ЗОП и в други предвидени от закон случаи;
5. Едностранно от Възложителя е 15 дневно предизвестие.
(2) При неизпълнение на задълженията на Изпълнителя, включително забавено или 

неточно изпълнение повече от три пъги. Възложителят има право да развали едностранно и без 
предизвестие този договор, с едностранно писмено уведомление по реда на ЗЗД и да усвои 
гаранцията за добро изпълнение.

1Х.ПОДИЗП ЪЛНИТЕЛ/И
ЕТози раздел се прилага само в случаите, в които участникът определен за Изпълнител 

е посочил в офертата си. че ще предложи в изпълнението на поръчката да участват 
подизпълнители.

2. Сключването на договор за подизпълнение не освобождава Изпълнителя от 
отговорността му за изпълнение на договора за обществената поръчка.

3. Изпълнителят се задължава да сключи договор/и за подизпълнение с посочените в 
офертата му подизпълнители в срок от 10 дни от сключване на настоящия договор и да 
предостави оригинален екземпляр на Възложителя в 3-дневен срок от сключването на 
съответния договор за подизпълнение. Заедно с договора за подизпълнение Изпълнителят 
следва да изпрати на Възложителя и доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66. ал. 2 и 
11 ЗОП. Подизпълнителите трябва да отговарят на посочените критерии за подбор, съобразно 
вида и дела от поръчката, който ще изпълняват и за гях да не са налице основания за 
отстраняване от процедурата. Възложителят изисква замяна на подизпълнител, който не 
отговаря на тези условия.

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 24. Настоящият договор може да бъда изменян с писмено допълнително споразумение 
при условията на чл.116 от ЗОП.

Чл.25. Всеки спор относно съществуването или действието на настоящия договор, 
включително споровете и разногласията относно действителността, тълкуването, 
неизпълнението или прекратяването му, ще се уреждат от страните по споразумение, изразено 
в писмена форма. При непостигане на съгласие спорът се отнася за разглеждане и решаване 
пред компетентния съд по реда на ГГ1К.

Чл. 26. (1) Всички съобщения и уведомления между страните по настоящия договор ще 
бъдат в писмена форма за действителност, която ще се смята за спазена и при отправянето им 
по факс на следните адреси:

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Адрес за кореспонденция гр.София ул. “Михалаки Ташев" № 2

За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Адрес за кореспонденция гр. София, п.код 1606

ул. „Владайска" № 85, ет. 1, ап.2 факс 02/9531288

(2) Страните сочат следните лица за свои представители за осъществяване на контакти и 
изпълнение на задълженията си по настоящия договор :



ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ -Илия Сирманов - тел.02/4470248

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ -  инж. Жорес Бояджийски, тел. 0888396178

3) За дата на съобщението се смята:
• датата на предаването -  при ръчно предаване на съобщението.
• датата на пощенското клеймо на обратната разписка -  при изпращане по пощата.
• датата на приемането - при изпращане по факс .

Чл. 27. (1) Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията 
произтичащи от този договор.

(2) Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за 
другата страна станала й известна при или по повод изпълнението на договора.

Чл. 28. При подписване на настоящия договор са представени:
1. Гаранция за добро изпълнение на настоящия договор.
2. Документи по чл.112. ал.1 от ЗОП, издадени от компетентните органи.

Неразделна част от настоящия договор са Спецификация -  Приложение № 1 и 
техническото предложение на Изпълнителя - Приложение № 2.

Настоящият договор се подписа в три еднообразни екземпляра -  два за Възложителя и 
един за Изпълнителя.
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Образец №8

Обществена поръчка с предмет:
„Извънгаранционно техническо обслужване на медицинска апаратура и стопанско 

___ _____________ оборудване ”

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

ja обособена нонщин № 1, i руна IX, 3 - стерилизационни машини

от Санекс-БГ ООД, ЕИК 121246967

представлявано от Ивелина Драганова Величкова, управител

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
Предоставяме настоящото техническо предложение, с което се задължаваме при 

възлагане на обществената поръчка да извършваме услугите за извънгаранционно 
техническо обслужване вкл. профилактика и ремонти на медицинска 
апаратура/технически съоръжения на Първа САГБАЛ “СВЕТА СОФИЯ” ЕАД при 
следните условия:

1. Предлагаме извънгаранционно техническо обслужване на описаните по-горе 
апарати/ съоръжения от техническата спецификация при следните условия:

Техническо обслужване ще включва следните дейности:
♦> първоначален преглед на апаратурата/съоръженията за установяване на 

техническото им състояние;
♦> извършване на необходимите технически прегледи и профилактика на 

апаратурата/ съоръженията;
♦♦♦ извършване на необходимите ремонт и и/или отстраняване на повреди;
❖  своевременна доставка на резервни части /оригинални за медицинска апаратура/ 

или специфични консумативи, необходими за нормалното функциониране на 
съответната апаратура или съоръжение, чиято стойност се заплаща допълнително след 
предварително съгласуване с възложителя.

2. Приемаме да извършваме профилактичните прегледи по брой и периодичност, 
както следва: 2 /два/ броя, които ще са предварително съгласувани с представители на 
възложителя. Съответните профилактични прегледи ще са в съответствие с нормативно 
установените изисквания и тези на производителя, но не могат да са по-малко от 2 пъти 
годишно за абонаментно техническо обслужване и за техническо обслужване на 
повикване - минимум един за срока на договора.

3. При необходимост от доставка на резервни части и специфични консумативи за 
нормалното функциониране на съответния апарат или съоръжение, се задължаваме да 
впишем в протокола за техническото обслужване причините, точно описание на 
необходимите резервни части и/или консумативи, ориентировъчната им цена, срокът за 
доставка и за приключване на ремонта, да посочим гаранционен срок за вложените 
резервни части. Задължаваме се да влагаме резервни части и специфични консумативи, 
които да съответстват с посочените марка и модел апаратура/оборудване и да бъдат 
оригинални, нови и неупотребявани. За всеки от извършените ремонти се задължаваме
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да определяме гаранционен срок за вложените резервни части, който да бъде не по- 
кратък от гаранционния срок. определен от производителя.

Всяка доставка на резервни части или специфични консумативи ще извършваме 
след предварително писмено одобрение от страна на възложителя.

4. За установяване на всяка повреда или неизправност на апаратурата/съоръжението 
ще осигурим свои специалисти в срок до 4 часа в работните дни и до 24 часа в 
почивните и празничните дни. след получаване на устна и/или писмена заявка от страна 
на Възложителя.

5. Задължаваме се да отстраняваме повредата до 24 часа след извършване на 
диагностиката и констатиране на проблема, а ако е необходим по-дълъг срок ще бъде 
двустранно определен с протокол, в който ще посочим причините за това.

6. Предлагаме следният гаранционен срок за подменените резервни части и 
консумативи 6 /шест/ месеца, но не по-малък от този на производителя.

7. Други предлагани условия, включително преференции: не
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11 ри. южен не №  I към Д01 овор № ..£ .Й . . / .й ^ { л20171

11peiuiai ана йена
Обособена позиция JV® I Чбонамензно техническо обслужване на чслининска апаратура

№ Вил на апарата Ч  одел /м а р ка / 1 1  ро и з вол и тел Единица
мярка

Кол и чест во обслужване намира ее в Кд. Цена га 
абонамент без 
ДДС' ia месси

Обида 
стойност 

за 12 м 
абонаменI

1 2 3 4 5 6 7 9 10
3 Стерилизационни машини (.ISA брой 2

абонамен!
нентр.

Стерилизация

275 3300

С тойност на дою вора без ,1ДС в размер на 3300 Ори хиляди и триста) лева.
С тойност на договора с , Ц (  в размер изу3%0 (зри хиляди деветстотин и шестдесет) лева.

к у п у в а ч  заличОВа^нформация на осн.чл.42 ~
Изпълнителен директор:


