
ДОГОВОР ПСАГБАЛ Света София ЕАД 

Договоо Н? ....................
0Q п-г Датам

Днес, . f r . . .........2017 г., в гр. София,
се сключи настоящият договор за доставка между:

ПСАГБАЛ “СВЕТА СОФИЯ” ЕАД, гр.София, ул. “Михалаки Ташев” № 2, ЕИК: 
000689182, ДДС-NbBG: 000689182, представлявано от д-р Гергана Коларова -  
изпълнителен директор, наричан накратко ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна,

и

“АКВАХИМ“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Дружба 2. бул. 
Проф. Цветан Лазаров № 83, с ЕИК:200984964 , представлявано от Любомир Станков 
Праматаров - прокурист, и Елица Петрова Рускова -  прокурист ,от друга страна, 
наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ

Страните се споразумяха за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши доставка и 
инсталиране на напълно дигитализирана ултразвукова система UF-870AG за
нуждите на ПСАГБАЛ „СВЕТА СОФИЯ” ЕАД гр. София.
1.2 Характеристиката, качествата на доставения и инсталиран апарат, както и други 
условия неупоменати в настоящия договор са определени в Приложение № 1 и №2, 
неразделна част от договора -  Техническо и ценово предложение на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

И. СРОК НА ДЕЙСТВИЕ

2. Договорът влиза в сила от момента на подписването му.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

3.1 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави, инсталира и пусне в експлоатация 
посочения в т. 1.1 апарат в съответствие с уговореното качество, както и да извърши 
обучение /първоначален инструктаж/ на персонала на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за работа с 
апарата.
3.2 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши посоченото в предходния член в срок 
от 14 ('четиринадесет) работни дни, считано от датата на подаване на заявката от 
Възложителя.
3.3 Спазване на посочения в чл. 3.2 срок се установява с подписването на приемо- 
предавателния протокол по чл. 4.4 от договора.
3.4 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 3 (три) месечен 
гаранционен срок за доставения апарат, който започва да тече от датата на пускането 
му в експлоатация. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ уведомява устно ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за възникнали 
повреди и аварии в апарата, на телефон предоставен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за връзка със 
сервизния екип/специалист. Срока за реакция и посещение от сервизния 
екип/специалист следва да бъде не по-късно от 15,00ч на работния ден, следващ деня на 
подаване на сигнала от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. В случай, че в рамките на срока 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни своите задължения по изпращане на сервизен 
екип/специалист, то ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изпраща писменна заявка, в която посочва нов 
срок за явяване. Ако и в този срок не се отзове сервизен екип/специалист, то 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 1 дължи неустойка определена в т. 8.4 от договора, а Възложителят 
може да възложи задачата на трето лице /притежаващо съответните



квалификация/, като разходите за труд и резервни части за отстраняване на повредата 
са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(2) В случай, че повредата не може да бъде отстранена на място, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се 
задължава да извърши ремонтни те работи в сервизна база. като разходите за транспорт 
са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ.
.3.5 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи уговореното в настоящия договор 
възнаграждение за доставка и монтаж в срокове и условия на настоящия договор.
3.6 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури обучението на персонала, който ще 
работи с апарата. Обучението включва първоначален инструктаж в рамките на 
минимум един час. а при нужда па Възложителя ще бъдат предоставяни последващи 
консултации в рамките на един месец след проведения първоначален инструктаж. 
Първоначалния инструктаж се провежда в деня на инсталиране на апарата и пускането 
му в експлоатация.

IV. ПРАВА II ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

4.1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ! има право във всеки момент от изпълнението на договора да 
осъществява контрол на изпълнението относно качество, количества, срока на 
изпълнение, без с това да пречи на самостоятелността на И31 ГЬЛ1 И П ЕЛЯ.
4.2 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен при точно и качествено изпълнение на договора, да 
плати уговореното възнаграждение.
4.3 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да приеме апарата, ако възложеното е изпълнено от 
ИЗПЪЛ! 1ИТЕЛЯ в договорени те срокове, количество и качество.
4.4 Приемането на доставката, инсталацията и пускането на апарата в експлоатация, 
както и обучението па персонала /първоначален инструктаж/ ще се извърши с приемо- 
предавателен протокол, който ще съставлява неразделна част от настоящия договор.
4.5 Ако при приемането па апарата се установи, че са налице недостатъци. 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ги отбелязва в приемо-предавателния протокол и алтернативно 
може да избира измежду следните възможности:
- 4.5.1 Отстраняване па недостатъците за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и в срок. посочен 

01 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в приемо-предавателния протокол:
- 4.5.2 Да бъде намален размерът на възнаграждението по споразумение между 

страните:
- 4.5.3 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може. след отпадане на срока в приемо-предавателния 
протокол, да извърши сам или да възложи на трето лице отстраняването на 
недостатъците, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ му заплати разходите за това, увеличени с 
коефициен т 1.5 (едно цяло и пет).
- 4.5.4 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ да развали договора, в случай, чс доставения апарат не може 

да му послужи за специалното му предназначение.

V. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.

5.1 Договореното възнаграждение е за доставката, инсталирането на апарата и 
обучението на персонала за рабо та с него.
5.2 Стойността по настоящия договор е 18330 ли. (осемнадесет хиляди триста и 
тридесет лева) без включен ДДС или 21996 ли. (двадесет и една хиляди деветстотин 
деветдесет и шест лева) с включен ДДС.
5.3 Плащането по настоящия договор се осъществява it български лева чрез банков
превод, по реда определен в същия от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по следната 
байкова сметка па ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: IBAN:B091STSA93000021755164, BIC:
STSABCSE при“ДСК"ЕАД
5.4.Възнаграждението, определено в чл. 5.2 ще бъде изплатено както следва:

При доставка, инсталиране, пускане на апарата в експлоатация и провеждане 
на обучение на персонала - 40% от стойността на апарата се заплаща в 2-дневен срок 
датата па приемо-предавателния протокол и представяне на фактура за плащането;

- Остатъчно плащане - 60% от стойността на апарата се заплаща на две .равни 
месечни части (по 30% от стойността па договора) до 10-то число на тга осн.ч



месеца на доставка, инсталиране, пускане на апарата в експлоатация и провеждане па 
обучение и след представяне на фактура та съответната стойност .

VI ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

6.1 Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за понесени вреди и 
загуби, ако последните са причинени в резултат па непреодолима сила.
6.2 Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора е била в 
забава, т я не може да се позована на непреодолима сила.
6.3 "Непреодолима сила" по смисъла на този договор е непредвидено и/или 
непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на 
договора.
6.4 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 двуседмичен срок от настъпването на 
непреодолимата сила. При неуведомяванс се дължи обезщетение за настъпилите от 
това вреди.
6.5 До като трае непреодолимата сила. изпълнението на задълженията и свързаните с 
т ях насрещни задължения се спира.

VII. СЪОБЩЕНИЯ

7.1 Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този договор са 
валидни, ако са направени в писмена форма, подписани от упълномощените 
представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
7.2 Залага на съобщението се смята:

- датата па предаването - при ръчно предаване па съобщението:
- датата на пощенското клеймо на обратната разписка - при изпращане по пощата:
- датата на приемането при изпращане по факс.

За валидни адреси за приемане на съобщения, свързани с настоящия договор се смятат:

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 
“АКВАХИМ“ АД
гр. София. ж.к. Дружба 2,
бул. 11роф. 11ветан Лазаров № 83
км. 02/8075(100 факс: 02/8075050

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
ПСАГБАЛ „СВЕТА СОФИЯ” ЕАД 
гр.София, ул.”1Михалакн Ташев” 2

тел:.................  факс:.................

7.3 При промяна на адреса, съот ветната страна е длъжна да уведоми другата в тридневен 
срок от промяната.

VIII. НЕУСТОЙКИ

8.1. При забава на ВЪЗЛОЖИ ТЕЛЯ при заплащане па дължимото по настоящия 
договор възнаграждение той дължи неустойка в размер на законната лихва по 
просрочени парични задължения, начислена върху съответното забавено плащане. В 
случаите, когато забавата е до 24 часа. се прилага дневният размер на законната лихва 
за просрочени парични задължения.
8.2 При забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, той дължи неустойка в размер на законната лихва 
по просрочени парични задължения, начислева върху общата стойност на договора. В 
случаите, когато забавата е до 24 часа. се прилага дневният размер на законната лихва
за просрочени парични задължения.
8.3 При пълно неизпълнение ог страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, той дължи неустойка в 
размер на 10% от стойността на договора, независимо от неустойката по чл. 8.2 от 
договора
8.4 При неизпълнение на задължението по чл. 3.4. ал.1. изр. 3 ИЗП ЬЛНИТЕЛЯТ дължи 
неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ в размер на 0.05% от стойността на л о т
ден забава, но не повече от j % от същия. |>п-5 от ЗОП във връзка с чл.2 т.5 от ЗЗЛД



8.5 Уговорените с предходните членове неустойки не препятстват търсенето на 
обезщетения за по-големи вреди по общия ред.

1\. ОБЩИ УСЛОВИЯ, ПРЕКРАТЯВАМЕ

9.1 Пито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията 
произтичащи от този договор.
9.2 Транспортните разходи по доставката на апарата до крайното му предназначение 
са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и влизат is договореното възнаграждение. Рискът от 
случайното погиване или повреждане на апарата по време на транспортирането и 
разтоварването са за сметка на ИЗ! ГЬЛНИТЕЛЯ.
9.3 Настоящият договор може да бъде изменян само по взаимно съгласие между 
страните, изразено в писмена форма.
9.4 При забавяне изпълнението па договора е повече от 20 работни дни 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право едностранно чрез уведомление без предизвестие да 
прекрати договора, като същото действие ще се счита за пълно неизпълнение на 
договора от страна на ИЗ!ГЪЛ11ИТЕЛЯ.
9.5 Настоящият договор се прекра тява по взаимно съгласие между страните, изразено в 
писмена форма.
9.6 Настоящият договор се разваля по реда на чл. 87 от ЗЗД.
9.7 Възникналите спорове но нерешени от договора въпроси ще се решават по 
споразумение, а когато това се окаже невъзможно - по реда на гражданското 
законодателство на Република България.

Настоящият договор се подписа в два еднообразни екземпляра - но един за всяка от 
страни те и се подписа, както следва:


