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ПОКАНА ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТА

ДО
СД „Медико-газ -  Христов и Христова“, 
ЕИК 122079866, с адрес на управление: 
област София, с. Елин Пелин 2109, улица 
Кирил и Методий №114, факс: 02/9718381.

ОТ
ПСАГБАЛ „СВЕТА СОФИЯ” ЕАД 
Гр.София 1330, ул.Михалаки Ташев №2 
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР 
Д-Р ГЕРГАНА КОЛАРОВА

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОС

по

КЛЕО1

• ед®
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На основание на чл.191, ал.1 
основните принципи за възлагане на 
настоящата покана, да представите 
„ Техническо обслужваш на медицинс 
София”ЕАДза едногодишен период -

1. Правно основание за откри 
чл.20, ал.З, т.2 от ЗОП и Глава девета

Мотиви за избор на проце, 
следва да провеждат процедура „под 
нито една оферта, включително 
първоначалните условия на поръчк 
настоящият момент е налице хипотез

Цел на поръчката: С:
извънгаранционно, абонаментно техц: 
ПСАГБАЛ „Света София“ ЕАД за

Инсталация за медицински
- Кислородна станция - сеюк;:
- Станция за райски газ - се:
- Вакуум станция - вакуум
- Рисървър за медицински
- Тръбна инсталация - медна
- Етажни табла - разпределд

2. Условия за изпълнение на 
поръчката са посочени в техническа!

3. Стойност на поръчката:
4. Срок за изпълнение на 

договора.
5. Място за изпълнение на

гр.София, ул.Михалаки Ташев №2
6. Изисквания към участниц

всяко българско или чуждестранно 
и всяко друго образувание, което 
съгласно законодателството на дър 
отговарят на условията предвидени ^ 
на закона за обществените поръчки и 
за участие.

Участникът е длъжен да

Пр
пор1

ПОДА,

, т.1 от Закона за обществените поръчки, при спазване на 
обществени поръчки, посочени в чл.2 от ЗОП, Ви отправяме 

оферта за участие в обществена поръчка с предмет: 
ка апаратура и оборудваш за нуждите на ПСАГБАЛ,, Света 

обособена позиция №15 „Инсталация за медицински газове” 
ване на процедурата: чл. 191, ал. 1, т. 1 от ЗОП, във връзка с 
от ППЗОП.

дурата: Съгласно чл.191, ал.1, т.1 от ЗОП, Възложителите 
:ана до определени лица“, в случаите когато не е получена 

след удължаване на срока по чл.188, ал.2 от ЗОП и 
:ата не са променени. С оглед на гореизложеното, към 
ата на чл.191, ал.1, т.1 от ЗОП. 

чване на договор за предоставяне на услуги по 
ическо обслужване на стопанско оборудване за нуждите на 
огодишен период. Стопанското оборудване е както следва: 
ове, включваща:
;ия за бутилки за газообразен кислород; 

акция за бутилки за райски газ; 
помпи;
въздух - компресор; 

тръбна разводка; 
телни табла със спирателни кранове и манометри 
поръчката: Всички изискавния и условия по изпълнение на 
а спецификация към настоящата покана, 
огнозната стойност на поръчката е 200 лева без ДДС. 
ъчката: 12 /дванадесет/ месеца от датата на сключване на

поръчката: сградата на ПСАГБАЛ „Света София” ЕАД,

фи:
й

цте: Кандидат за изпълнител на поръчката може да бъде 
зическо или юридическо лице или техни обединения, както 

ма право да изпълнява дейностите предмет на поръчката 
жавата, в която то е установено. Участниците трябва да 
Закона за обществените поръчки, Правилника за прилагане 

изискванията на Възложителя посочени в настоящата покана

заяви дали за изпълнение на поръчката ще ползва
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подизпълнители. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители изискванията към тях 
се прилагат съобразно вида и дела г а тяхното участие. Лице, което участва в обединение или е 
дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя 
самостоятелна оферта. В процедурата за възлагане на обществена поръчка едно физическо или 
юридическо лице може да участва саио в едно обединение.

Участникът в процедурата трябва да проучи всички указания, образци, условия и 
спецификации в настоящата покана за участие.

Участникът следва да разполага с минимум: двама сервизни специалисти за изпълнение на 
предмета на поръчката; една сервизна база за изпълнение на предмета на поръчката; един сключен 
договор или налична оторизация за своевременно осигуряване на оригинални и/или съвместими 
резервни части и компоненти за ремс нт на оборуд ването.

Възложителят отстранява от ; щастие в процедурата за възлагане на обществена поръчка 
участник, в случаите по чл.54, ал. 1 от ЗОП. Не се допуска пряко или косвено участие на участници, 
за които са налице обстоятелствата ito чл.З, т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и финансови 
отношения с дружества, регистри >ани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 
контролираните от тях лица и технит г действителни собственици. Съгласно чл. 107, т.4 от ЗОП, се 
отстраняват участници, които са свъ! зани лица по смисъла на параграф 2, т.45 от ДР на ЗОП. Във 
възлагането на поръчката не могат дг участват лицата, посочени в чл.69 от ЗПКОНПИ.

7. Изисквания към оферта' га и начин на провеждане на процедурата:
7.1 Участника следва да лзготви офертата си съгласно приложените образци и по 

предварително обявените от ПСАГБАЛ „Света София” ЕАД изисквания, посочени в настоящата 
покана, и публикуваната техническа спецификация.

7.2 Офертата да се представи в запечатана, непрозрачна опаковка, на адрес: гр.София, 
ул.Михалаки Ташев №2, каб.Обществени поръчки в срок до 16,00 часа на 16.12.2019г. Върху 
опаковката се посочва наименование на участника, адрес за кореспонденция, телефон и по 
възможност факс и електронен адрес, както и наименованието на поръчката за която се подава 
офертата. Офертата следва да съдържа следните документи:

7.2.1 Списък на документите! съдържащи се в офертата /по образец №1/- Документът се 
подписва от законния представител на участника или от надлежно упълномощено лице, което 
подава офертата.

7.2.2 Административни данни за лицето, което прави предложението /по образец №2/ - 
Документът се подписва от законния представител на участника или от надлежно 
упълномощено лице, което подава офертата.

7.2.3 Документи, удостоверяващи представителната власт на лицето, от което изхожда 
офертата в случаи, че това не е зако1[ният представител на участника. Представителят, подписал

оригинално или нотариално заверено пълномощно, че може 
збявената покана за възлагане на обществена поръчка.

7.2.4 Декларация за обстоят клетвата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП /по образец №3/ - 
Декларацията се подписва от лицата, които представляват участника. В случай, че участникът

идически лица, декларация се представя за всяко физическо 
динението, съгласно чл. 57, ал. 2 от ЗОП. Декларацията се 
подизпълнителите, съгласно чл. 65, ал. 4 и чл. 66, ал. 2 от

офертата трябва да приложи към нея 
да действа от името на участника по

юридически лица, декларация се прес i 
обединението, съгласно чл. 57, ал. 
и/или подизпълнителите, съгласно чЛ.

е обединение от физически и/или юрй 
ши юридическо лице, включено в обес 
представя и от третите лица и/ши 
ЗОП.

7.2.5 Декларация за обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.З - 6 от ЗОП /по образец №4/ - 
Декларацията се подписва от лицето/лицата, което/които може/могат самостоятелно да 
представлява/т участника. В случай, че участникът е обединение от физически и/ши

: ставя за всяко физическо ши юридическо лице, включено в 
от ЗОП. Декларацията се представя и от третите лица 
65, ал. 4 и чл. 66, ал. 2 от ЗОП

7.2.6 Декларация за липса н|а свързаност с друг участник в процедурата /Образец №5/ 
Декларацията се подписва от зсконния представител на участника ши от надлежно 
упълномощено лице, което подава офертата.
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7.2.7 Декларация за съгласи 
Декларацията се представя в пр\ 
третото лице.

7.2.8 Списък на лицата 
техническо обслужване на оборудв, 
минимум двама сервизни специалист

7.2.9 Декларация за техничес: 
Участниците следва да разполагат 
поръчката и поне един сключен догове 
оригинални и/ши съвместими резерви;

7.2.10 Предложение за изп 
представя на хартиен носител подпи 
на CD /компакт диск/.

7.2.11 Ценова оферта за 
представя на хартиен носител подпк 
на CD /компакт диск/.

7.3 Отварянето и разглеждай» 
в сградата на ПСАГБАЛ „Света Соф: 
рапортна.

7.4 Оценката и класирането 
цена“. За изпълнител на поръчката се 
на поръчката. Цената за изпълнение 
оферираната от участника месечна 
/12 месеца/. При условие, че двама и| 
изпълнение на поръчката, то за опред» 
от ППЗОП.

7.5 Определения за изпъл 
сключване на договор при услови 
на договор.

За всички неуредени в наето 
ППЗОП. Възложителят предоставя 
приложенията към нея на Профила

!2 за участие като подизпълнител/трето лице /Образец №6/ - 
ожимите случаи от представляващия подизпълнителя/

рвизни специалисти/, които ще извършват услугите по 
:ето /Образец №7/ - Участниците следва да разполагат с 

и за изпълнение на предмета на поръчката. 
ки възможности и наличие на сервизна база /по образец №8/. 

минимум с една сервизна база за изпълнение на предмета на 
ор ши налична оторизация за своевременно осигуряване на 
и части и компоненти за ремонт на оборудването. 

ълнение на поръчката /Образец №9/. Предложението се 
сано и подпечатано от участника и в електронен формат

зпълнение на поръчката /Образец №10/. Офертата се 
сана и подпечатана от участника и в електронен формат

ето на офертите ще се извърши на: 17.12.2019г от 11,00 часа, 
ля” ЕАД, гр.София, ул.Михалаки Ташев №2, 4-ти етаж, Зала

на участниците ще се извършва по критерия „най- ниска 
класира участника предложил най-ниска цена за изпълнение 
на поръчката се определя като стойност получена на база 

юнаментна такса и броя месеци за изпълнение на поръчката 
ли повече участници предложат еднаква най- ниска цена за 
;еляне на изпълнител се прилага разпоредбата на чл.58, ал.З

iHa

ЯТ;

нител на поръчката участник ще бъде поканен за 
а на чл.194, ал.1 от ЗОП, съгласно приложения образец

нещата покана въпроси се прилагат разпоредбите на ЗОП и 
пълен електронен достъп до поканата за участие и 
купувача на интернет адрес:

йЦр://1ааЬ.сот/га-Ьо1шса1а/ргоЕ1-кириуас11а/поръчки-2019-г/инсталация-за-медицинеки-газове/

:ащи

Приложение към настоящата покана:
1. Техническа спецификация
2. Списък на документите съдърж;
3. Административни данни за лицето.
4. Декларация за обстоятелствата по
5. Декларация за обстоятелствата по
6. Декларация за липса на свързаност
7. Декларация за съгласие за участие
8. Списък на лицата /сервизни сп» 

обслужване на апаратурата/обору,
9. Декларация за технически възможв 
Ю.Предложение за изпълнение на по 
11 .Ценова оферта /Образец №10/
12.Проект на договор

се в офертата /Образец №1/ 
което прави предложението /Образец №2/ 

чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП /Образец №3/ 
чл. 54, ал. 1, т. 3 - 6 от ЗОП / Образец №4/ 
с друг участник в процедурата /Образец №5/ 

като подизпълнител/трето лице /Обрезец №6/ 
ециалисти/, които ще извършват услугите по техническо 

ането /Образец №7/ 
яости и наличие на сервизна база /Образец №8/ 
ръчката /Образец №9/

д а

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕ



ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

I. ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА
Предмет на обществената поръчка е предоставяне на услуги по извънгаранционно, 

абонаментно техническо обслужва! ю на оборудване - инсталация за медицински газове, за 
нуждите на ПСАГБАЛ „Света Софш “ ЕАД за едногодишен период. Инсталацията за медицински 
газове включва:

- Кислородна станция - сею щя за бутилки за газообразен кислород;
- Станция за райски газ - се щия за бутилки за райски газ;
- Вакуум станция - вакуум помпи;
- Рисървър за медицински въздух - компресор;
- Тръбна инсталация - медн а тръбна разводка;
- Етажни табла - разпредел! делни табла със спирателни кранове и манометри
Извършването на техническото обслужване на оборудването се извършва на място, в

сградата на ПСАГБАЛ „Света София ‘ ЕАД, гр.София, ул.Михалаки Ташев №2. В случаите, когато 
техническото обслужване /диагностика, ремонт или друга дейност/ не може да се извърши на 
място, то Изпълнителят следва да извърши дейностите в осигурена от него сервизна база, като 
организира за своя сметка транспортирането на съответната част от оборудването от и до 
лечебното заведение.

Услугите по извънгаранцио «но техническо обслужване включват следните дейности 
и изисквания:

1.1. Извършване на пълна техническа профилактика на оборудването по заявка на 
Възложителя, след съгласуване на датата и часът за извършването й. Профилактиката включва:

- външен оглед, цялостно, комплексно почистване на оборудването, периферните 
устройства, клавиатура, капаци, филтри, платки, клавиши, кабели и други;

- проверка на всички функции и режими на работа;
- проверка на напреженията - мрежово и системно и стартиране на системен тест за грешка;
- настройки и калибриране на оборудването;
1.2. Отстраняване на възнишали дефекти, повреди и аварии текущо по сигнал на 

Възложителя. Възложителя уведомя! а устно или писменно Изпълнителя за възникнали повреди и 
аварии в оборудването, на телефон/ факс/ едпоща предоставени от Изпълнителя за връзка със 
сервизния екип/специалист. Срока зг реакция и посещение от сервизния екип/специалист следва 
да бъде до 4 часа от уведомяването му - в работни дни и в срок до 24 часа в почивни и празнични 
дни. В случай, че в рамките на срока Изпълнителят не изпълни своите задължения по изпращане 
на сервизен екип/специалист, то Изпълнителят дължи неустойка определена в договора, а 
Възложителят може да възложи зада1 iara на трето лице /притежаващо съответните компетенции и 
квалификация/.

1.3. Дейности по подмяна на дефектирали компоненти и осигуряване на оригинални или 
съвместими резервни части и консумативи. В случай, че при диагностициране на повредата 
изпълнителят установи, че съответна част на оборудването не може да бъде отремонтирана и 
трябва да бъде заменена с нова или е необходимо влагането на консуматив, то следва да бъдат 
предприети следните мерки:

- изпълнителят съставя прото! :ол включващ вида на аварията и направената от техническия 
екип/специалист констатация, относно невъзможността за ремонтиране на повредената част на 
оборудването или необходимостта от закупуване и монтиране на нова резервна част или 
консуматив.

-изпълнителя следва да пре.щожи оферта за доставка на оригинална или съвместима 
резервна част/ консуматив, с еквивагентни технически характеристики. В офертата трябва да се 
посочи:

А/ вид, марка, производител и технически характеристики /където е приложимо/ на 
съответната резервна част/ консуматив;

Б/ крайна цена, която ще заплати Възложителя за оферираната резервна част/ консуматив;
В/ декларирано обстоятелство, че надценката на изпълнителя свързана с покриване на



разходите по транспорт, доставка и е с и ч к и  други разходи, данъци и начисления до получаване и 
монтиране на частта или консуматша не надхвърля 20% от стойността на която изпълнителят е 
закупил или ще закупи резервната ча:т/ консуматив от производителя/оторизирано лице;

Г/ срок за доставка и монтаж е а частта/ консуматива.
- Изпълнителя представя офертата в деловодството на болницата. Възложителят уведомява 

Изпълнителя дали възлага изпълнението по офертата или не. В случаите, когато Изпълнителя не 
представи оферта в разумен срок или от представената такава Възложителят прецени, че 
предлаганата цена е висока, срока за доставка е прекадено дълъг или е икономически 
необосновано нейното закупуване, то той може да откаже закупуването на резервната част/ 
консуматив от изпълнителя и/или да закупи и монтира оригинална или съвместима резервна част/ 
консуматив на по-ниска цена от трето лице.

-Изпълнителя заплаща за своя сметка всички резервни части/ консумативи, които е 
доставил и подменил без да уведоми своевременно Възложителят и без да получи предварително 
съгласие.

-След ремонт на оборудването, което е с измервателни функции по номенклатурата на 
Наредба за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол, за него трябва да се 
извършва задължителна последваща метрологична проверка. За целта Изпълнителят трябва да 
осъществява задълженията си по чл.45 от Закона за измерванията, както и всички други 
нормативно установени в негова тежест задължения за реализиране на извършваната от 
Държавната агенция по метрология и технически надзор след ремонт задължителна последваща 
метрологична проверка по Закона за азмерванията и Наредбата за средствата за измерване, които 
подлежат на метрологичен контрол. Изпълнителят гарантира проследимост, точност и 
достоверност на измерванията за обо рудването извън номенклатурата на Наредбата за средствата 
за измерване, които подлежат на метрологичен контрол в рамките на гаранционният срок.

1.4 Гаранционния срок за извършен ремонт на оборудване е не по- кратък от 6 /шест/ 
месеца считано от датата на извършв; ше на ремонта. В случаите, когато за извършване на ремонта 
са вложени резервни части, то гаранционния срок следва да съответства на гаранционния срок 
обявен от производителя на съответн 1та вложена резервна част, но не по-малко от 6 /шест/ месеца. 
За извършените ремонти Изпълнителят задължително изготвя констативен протокол (с опис на 
вложените материали - ако има такига). При констатирани дефекти или некачествено изпълнение 
на услугата възложителят прави рекламация пред изпълнителя и го уведомява за установените 
дефекти или некачественно изпълнгние. За рекламациите се изготвя двустранен констативен 
протокол, в който се посочва номера на договора, точния вид на услугата, основанието за 
рекламация и конкретното искане на възложителя. При рекламации за констатирани дефекти или 
некачествено изпълнение на услугата изпълнителя е длъжен да извърши отново услугата и да 
отстрани констатираните дефекти за своя сметка. Ако по вина на изпълнителя се нанесат щети на 
поддържаното оборудване Изпълнителят е длъжен да обезщети Възложителя с парична стойност 
по справедлива пазарна цена. Ако в срока на гаранцията за извършеният ремонт възникне същата 
повреда или повреда настъпила вследствие на ремонта, Изпълнителят е длъжен да я отстрани 
изцяло за своя сметка.

IAHE
абок

П. НАЧИН НА ПЛАЩ
Заплащането на месечната 

на оборудването ще се извършва в 
месечната фактура за извършената уЬ. 
техническото обслужване /без стс: 
материали и консумативи/, вклю 
последваща метрологична проверка 

При техническо обслужване и. 
на резервни части, принадлежности, 
на Изпълнителй, в срок до 60 кален, 
частта/ консуматива, пускането на 

В случай, че в процеса нд

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:
аментна такса за извънгаранционно техническо обслужване 

ф ок до 60 календарни дни, считано от датата на издаване на 
луга. В абонаментната такса се включват всички разходи по 
йностга на вложените резервни части, принадлежности, 
чително разходите за законоустановената задължителна 
>т ДАМТН след извършен ремонт.

ремонт на оборудването включващо доставката и монтажа 
материали и консумативи, Възложителят ще заплати същите 
дарни дни, считано от датата на доставката и монтажа на 
орудването в експлоатация и представяне на фактура, 

изпълнение на поръчката отпадне необходимостта от

ли



извънгаранционно техническо обслужване, то договорът ще бъде прекратен.

III. ПРОГНОЗНА СТОЙНО
Прогнозната стойност на ] 

със средства на лечебното заведение

СТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:
оръчката е 200 лева без ДДС. Финансирането на поръчката 
от извършване на основната му дейност.



Образец №1

СПИСЪК НА ЛОКУМ

НА УЧАСТНИКА:

В ПРОВЕЖДАНА ПРОЦЕДУРА
НА ОБЩЕС

„ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУ 
ОБОРУДВАНЕ ЗА НУЖД1 

ЕДНОГОДИШЕН ПЕРИ ОД-т
М Е ,

:НТИТЕ СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ОФЕРТАТА

/наименование на участника/

ПОКАНА ДО ОПРЕДЕЛЕНИ ЛИЦА“ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ 
ТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

ЖВАНЕ НА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И  
ИТЕ НА ПСАГБАЛ „СВЕТА СОФИЯ” ЕАД ЗА 
О ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ М15 „ИНСТАЛАЦИЯ ЗА 
ДИЦИНСКИ ГАЗОВЕ”

.Vi! Омiicuиис на i<ih\Mciira
1)и I па 1<>к\мента

n f i U  ■ l i . l - t i  It Ш  I / M / I .  ,14 

r i i f l U i  и  КО .1И Ч С С 1 В 0

Дата:
Име и фамилия: 

Длъжност: 
Подпис и печат:



ПРЕДС

Образец №2

ДО ПСАГБАЛ „Света София” ЕАД 
Адрес: гр.София, ул.Михалаки Ташев №2

ТАВЯН Е Н А  УЧАСТН И К

В ПРОВЕЖДАНА ПРОЦЕДУРА,
НА ОБЩЕС

,, ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛЗ 
ОБОРУДВАНЕ ЗА НУЖД 

ЕДНОГОДИШ ЕН П Е РИ О Д -П
M l

> /АДМ ИН

ЦОКАНА ДО ОПРЕДЕЛЕНИ ЛИЦА“ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ 
ТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

Ж ВАНЕ НА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И  
ИТЕ НА ПСАГБАЛ „СВЕТА СОФИЯ” ЕАД ЗА 
0  ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 15 „ИНСТАЛАЦИЯ ЗА 
ЩИЦИНСКИ ГАЗОВЕ”

И СТРА ТИ ВНИ СВЕДЕНИЯ/

Наименование на участника:
ЕИК/ БУЛСТАТ
(или друга идентифицираща информация в съответ 
законодателството на държавата, в която участник!

ствие със 
т  е установен)

Седалище:
-  пощенски код, ш .селено място:
-  ул./бул. №, блок.№, вход, етаж:

Адрес за кореспонденция:
-  пощенски код, ш селено място:
-  ул./бул. №, блок fe, вход, етаж:

Телефон:
Факс:
E-mail адрес:

(в случай че участникът е обед 
обединението, koi

инение, информацията се попълва за всеки участник в 
по се добавя необходимият брой полета)

Лица, представ
(ако лицата са noet

тяващи участника по Учредителен акт:
•че от едно, се добавя необходимият брой полета)

Трите имена
Трите имена
Трите имена
Участникът се представлява заедно ил 
(невярното се зачертава) от следните

а поотделно 
лица:

1................................................................
2................................................................

Данни за банковата сметка:
- Обслужваща банка:
- IBAN:
- BIC:
- Титуляр на см яката:

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

1. Заявяваме, че желаем да 3 
процедура /покана до определени 
„Техническо обслужване на медици

частваме в откритата от ПСАГБАЛ „Света София” ЕАД 
лица/ за възлагане на обществена поръчка с предмет: 
нека апаратура и оборудване за нуждите на ПСАГБАЛ



„Света София” ЕАД за едногодиж 
медицински газове”, като подаваме 
безусловно.

2. Задължаваме се да спазваме 
се отнасят до изпълнението на поръчка:

3. Декларираме, че приемаме 
приложения към поканата проект на

4. При изпълнението на 
(относимото се подчертава) следнито

ен период -  по обособена позиция №15 „Инсталация за
оферта при условията, обявени в поканата и приети от нас

на дейностите, които ще изпълнява, дял от стой):
4.1......................................................

всички условия на възложителя, посочени в поканата, които 
да, в случай че същата ни бъде възложена, 
ловията за изпълнение на обществената поръчка, заложени в 
говор.

обществената поръчка няма да ползваме/ще ползваме
е  ПОДИЗПЪЛНИТеЛИ: (посочва се наименование на подизпълнителя, ЕИК, вид 
остта на обществената поръчка (в %))

у:.
до:

4.2.
5. Приемаме срокът на валидно! 

крайния срок за подаване на оферти
6. Декларираме, че не са налиф 

обществената поръчка, а именно:
- не са налице обстоятелствата 

отношения с дружества, регистри] 
контролираните от тях лица и техните

- не са налице обстоятелствата 
п  отнемане на незаконно придобитото

стта на нашата оферта да бъде 4 /четири/ месеца считано от

;е обстоятелства, които биха възпрепятствали участието ни в

по чл.З, т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и финансови 
[фани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

действителни собственици;
по в чл.69 от Закон за противодействие на корупцията и за 

имущество.

Дата:
Име и фамилия: 

Длъжност: 
Подпис и печат:



Образец № 3

Д Е К Л А Р А Ц И Я
(за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1,2 и 7 от ЗОП)

Долуподписаният/ата....................
карта............................................... изд!
....................................... . в качеството
длъжността) на ................
наименованието на участника/ not 
ЕИК/БУЛСТАТ ..........................

апаратура и оборудване за нуждите 
— по обособена позиция M l 5 „Инстал,

п д

.......................................................(трите имена), с лична
;£(дена н а .................................о т .......................................... , ЕГН

ми на .............................................................  (посочва се
....................................................................  (посочва се

<j)изпълнителя/ третото лице- невярното се зачертава)
.........., със седалище и адрес на управление

в изпълнение на чл. 54, ал. 1 от ЗОГ, във връзка с чл. 96а, ал. 2 от ППЗОП и в съответствие с 
изискванията на възложителя при възлагане на обществена поръчка чрез покана до определени лица 
на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, с предмет: „Техническо обслужване на медицинска

на ПСАГБАЛ „Света София ” ЕАД за едногодишен период 
ация за медицински газове”

1. Не съм осъден/а с влязла в сила присъда за престъпления по: чл. 108а, чл. 159а -  159г, чл. 
172, чл. 192а, чл. 194 -  217, чл. 219 -  252, чл. 253 -  260, чл. 301 -  307, чл. 321, 321а и чл. 352 -  353е 
от Наказателния кодекс;

2. Не съм осъден/а с влязла в сила 
държава-членка или трета страна.

Е К Л А Р И Р А М, Ч Е:

присъда за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга

3. Не е налице конфликт на интереси, по смисъла на § 2, т. 21 от Допълнителните разпоредби на 
ЗОП, който не може да бъде отстранен.

4. Задължавам се да уведомя Възложителя за всички настъпили промени в декларираните по- 
горе обстоятелства в 3-дневен срок от настъпването им.

Г \

5. Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 
отНК.

Известна ми е отговорността по чл. 313 НК за неверни данни.

Дата:
Име и фамилия: 
Длъжност: 
Подпис и печат:

Забележка:
Декларацията се подписва от лицата, които представляват участника.
В случай, че участникът е обединение от физически и/или юридически лица, декларация се представя за 
всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, съгласно чл. 57, ал. 2 от ЗОП.
Декларацията се представя и от третите лица и/или подизпълнителите, съгласно чл. 65, ал. 4 и чл 66, ал. 
2 от ЗОП.



Образец № 4

Д Е К Л А Р А Ц И Я
(за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 6 от ЗОП)

Долуподписаният/ата....................
карта.............................................. , изд!
....................................... , в качествот!
длъжността) на ................
наименованието на участника/ по, 
ЕИК/БУЛСТАТ ..........................

в изпълнение на чл. 54, ал. 1 от ЗОП. 
изискванията на възложителя при възл; 
на стойност по чл. 20, ал. 3 от 30 
апаратура и оборудване за нуждите 
-  по обособена позиция №15 „Инстал,

.........................................................(трите имена), с лична
адена н а .................................о т .......................................... , ЕГН
о ми на .... ........................................................  (посочва се

...................................................................  (посочва се
Ьизпълнителя/ третото лице- невярното се зачертава) 

.......... , със седалище и адрес на управление

във връзка с чл. 96а, ал. 2 от ППЗОП и в съответствие с 
агане на обществена поръчка чрез покана до определени лица 
П, с предмет: „Техническо обслужване на медицинска 
на ПСАГБАЛ „Света София” ЕАД за едногодишен период 
ация за медицински газове”

Д Е К Л А Р И Р А М , Ч Е :

Представляваният от мен участник:
1. Представляваният от мен учасгник НЯМА /ИМА /невярното твърдение се зачертава или 

изтрива/ задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, 
т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към 
общината по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения съгласно 
законодателството на държавата, в която участникът е установен, доказани с влязъл в сила акт на 
компетентен орган;

2. Не е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП.
3. Участникът, който представлявам не е представил документ с невярно съдържание, свързан 

с удостоверяване липсата на основа шята за отстраняване или изпълнението на критериите за 
подбор.

4. Участникът, който представяшам е предоставил изискващата се информация, свързана с 
удостоверяване липсата на основанията или изпълнението на критериите за подбор.

5. За участника, който представлявам, не е установено с влязло в сила наказателно 
постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 
2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 - 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от 
Закона за трудовата миграция и трудо вата мобилност или аналогични задължения, установени с акт 
на компетентен орган, съгласно згконодателството на държавата, в която кандидатът или 
участникът е установен.

6. Задължавам се да уведомя Възложителя за всички настъпили промени в декларираните по- 
горе обстоятелства в 3-дневен срок от настъпването им.

Известна ми е отговорността по чл. 313 НК за неверни данни.

Дата:
Име и фамилия: 
Длъжност: 
Подпис и печат:

Забележка: Декларацията се подписва 
да представлява/т участника. В случай, 
декларация се представя за всяко физиче,
ал. 2 от ЗОП.

Декларацията се представя и от 'третите лица и/или подизпълнителите, съгласно чл. 65, ал. 4 и чл.
бб, ал. 2 от ЗОП.

от лицето/лицата, което/които може/могат самостоятелно 
че участникът е обединение от физически и/ши юридически лица, 
'ско ши юридическо лице, включено в обединението, съгласно чл. 57,



Образец №5

по чл. 101, ал. 11, във връ: 
сдр;

ДЕКЛАРАЦИЯ
зка с чл. 107, т. 4 от ЗОП за липса на свързаност 

уг участник във възлагането

Долуподписаният
на

участника), ЕИК/БУЛСТАТ...
управление ..............................
възлагане на обществена поръчка 
ЗОП, с предмет: „Техническо обслу^  
на ПСАГБАЛ „Света София" К  
„Инсталация за медицински газове

чрез

ЕАД

д
1. Представляваният от мен 

т. 45 от Допълнителните разпоредби на

2. Задължавам се, при промян 
възложителя за всички промени в проц

3. Известна ми е отговорността
данни.

.......... в качеството ми
длъжността) на 

наименованието на 
седалище и адрес на 
връзка с участие във 

покана до определени лица на стойност по чл. 20, ал. 3 от 
:ване на медицинска апаратура и оборудване за нуждите 

за едногодишен период — по обособена позиция Nal5

(посочете
(посочете

............., със
........... , във

Е К Л А Р И Р А М ,  ЧЕ:

участник не е свързано лице по смисъла на § 2, 
ЗОП с друг участник в настоящото възлагане.

а на горепосочените обстоятелства, писмено да уведомя 
еса на провеждане на обявената обществена поръчка.

по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни

Г \,

Дата:
Име и фамилия: 
Длъжност: 
Подпис и печат:

Забележка:
Декларацията се подписва от законния представител на участника или от надлежно 
упълномощено лице, което подава офертата.



Образец №6

по
за съгласие за участие като подизпълнител/трето лице

Долуподписаният
на

участника), ЕИК/БУЛСТАТ...
управление ..............................
възлагане на обществена поръчка 
ЗОП, с предмет: „Техническо обслуз\с* 
на ПСАГБАЛ „Света София 
„Инсталация за медицински газове”

чрез

д
1. Представляваното от 

съгласно да участва като подизпъ. 
обществена поръчка, с дял на участие 
поръчка и да изпълни следните видове д<

се конкретните части/  дейности от щ 
от подизпълнителя/третото лице).

2. Запознати сме, че заявявайки 
право да участваме като самостоятелен

3. Заявяваме, за нас не са 
отговаряме на съответните критерии 
изпълняваме.

4. Задължаваме се да спазва^ 
изискванията на Закона.

ДЕКЛАРАЦИЯ
чл. 65, ал. 3 и чл. 66, ал. 1 от ЗОП

(посочете
......  в качеството ми
длъжността) на

................................. (посочете наименованието на
..................................................... със седалище и адрес на
................................................... , във връзка с участие във
покана до определени лица на стойност по чл. 20, ал. 3 от 

'.ване на медицинска апаратура и оборудване за нуждите 
за едногодишен период -  по обособена позиция M l5

Е К Л А Р И Р А М ,  ЧЕ:

ен дружество ........................................................................  е
лнител/трето лице при изпълнение на посочената по-горе

в % ........................при изпълнение на посочената обществена
;^йности/част от поръчката, за която се използва нашият капацитет:

............................... ..................................................(изброявт
гредмета на обществената поръчка, които ще бъдат изпълнени

желанието си да бъдем подизпълнител/трето лице, нямаме 
участник в горепосочената процедура.

налице основанията за отстраняване от процедурата и че 
за подбор, съобразно вида и дела от поръчката, който ще

е заложените от възложителя изисквания на поръчката и

5. Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни
данни.

Дата:
Име и фамилия: 
Длъжност: 
Подпис и печат:

Забележка: Подизпълнител/трето лице попълва и декларациите по чл. 96а, ал. 2 от ППЗОП по 
образец, представляващи основания за отстраняване от възлагането.



Образец №7

СПИСЪК НА ЛИДжТА /СЕРВИЗНИ СПКПИАЛИСТИ/.
които ще извършват услугите 

по техниче ско обслужване на оборудването

Долуподписаният
на

участника), ЕИК/БУЛСТАТ..........
управление .................... .................
възлагане на обществена поръчка чрек 
ЗОП, с предмет: „Техническо обслуж* 
на ПСАГБАЛ „Света София” ЕАД 
„Инсталация за медицински газове

г~\
1. В случай, че поръчката бъде 

необходимия екип от квалифициран^ 
поддръжка и ремонт на оборудването 
за участие. Екипа от сервизни специали

.........................................................................в качеството ми

............. .....................  (посочете длъжността) на
.................................  (посочете наименованието на
..................................................със седалище и адрес на
................................................... , във връзка с участие във
покана до определени лица на стойност по чл. 20, ал. 3 от 

:ване на медицинска апаратура и оборудване за нуждите 
за едногодишен период — по обособена позиция №15

ЗАЯВЯВАМ, че:

възложена на представлявания от мен участник, ще осигуря 
сервизни специалисти за извършване на дейностите по 

съгласно изискванията на Възложителя посочени в поканата 
:сти, е посочен в таблицата както следва:

лаМшМш» IBaMfc..
■ И Д и 1 И И |И 1 и И и 1 1

Име. нрешме и 
фамилия на 
сервизния 

специалист, д-

Професионална 
Оиращвапис квалификация/ 

-специалност
" Я Ж

Преминаю сер

органшаций/
производител

1ВИЗНО цбучениев

за сервизно 
дбелужване на

“ оборудване^
1
2
• • •

• • •

п 2. В случай, че при изпълнение предмета на поръчката настъпят обстоятелства, налагащи 
замяна на един или повече от сервизни специалисти от екипа, ще осигуря други лица притежаващи 
същата или еквивалентна професион щна квалификация и опит, за което Възложителят ще бъде 
уведомен своевременно.

3. При изразена от Възложите 
на образованието и професионалната 
същите, в посочените от Възложителя

необходимост за предоставяне на документи за доказване 
квалификация на сервизните специалисти, ще предоставя 

срокове.

Дата:
Име и фамилия: 
Длъжност: 
Подпис и печат:

Забележка:
Декларацията се подписва от зс конния представител на участника ши от надлежно 
упълномощено лице, което подава офертата.



Образец №8

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният
на

участника), ЕИК/БУЛСТАТ...........
управление .......................................
възлагане на обществена поръчка чрез 
ЗОП, с предмет: „Техническо обслужа 
на ПСАГБАЛ „Света София” ЕАД 
„Инсталация за медицински газове”

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ

Г \

1. Има сключен договор/и и/и. 
оригинални и/или съвместими резерви

......................................................................... в качеството ми

...................................  (посочете длъжността) на
................................ (посочете наименованието на
..................................................... със седалище и адрес на
..................................................., във връзка с участие във
покана до определени лица на стойност по чл. 20, ал. 3 от 
ване на медицинска апаратура и оборудване за нуждите 
за едногодишен период — по обособена позиция M l 5

/наименование на предприятието-участник в процедурата/

Притежава следните технически възможности за изпълнение на поръчката:

ти предоставени оторизации за своевременно осигуряване на 
k части и компоненти за ремонт на оборудването.

2. Притежава собствени/наети сервизни бази за ремонт на оборудването, както следва:

Сервизна 
..база .Ys> A ipec на сервиз!кпабаза Телефон чн коншкти 

със сервизен екип'
Факс и ел.поща за 
кореспонденция |

Г \ Известно ми е, че за деклариране 
чл.313 от Наказателния кодекс.

на неверни обстоятелства, нося отговорност по смисъла на

Дата:
Име и фамилия: 

Длъжност: 
Подпис и печат:

Забележка:
Декларацията се подписва от засонния представител на участника ши от надлежно 
упълномощено лице, което подава офертата.



Образец № 9

До ПСАГБАЛ „Света София” ЕАД 
Гр.София, 1330, ул.”Михалаки Ташев” 2

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

ОТНОСНО ПУБЛИКУВАНА ПОКАНА 
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕ 
и оборудване за нуждите на ПСАП 
обособена позиция M l5 „Инсталац

ДО ОПРЕДЕЛЕНИ ЛИЦА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА 
Т: „Техническо обслужване на медицинска апаратура 
БАЛ „ Света София” ЕАД за едногодишен период -  по 
ия за медицински газове”

ПОДАДЕНА ОТ УЧАСТНИКА: 

Н б УЛСТАТ/ЕИК:

ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ:

УВАЖАЕМИ ДАМИ И  ГОСИОЛА.

ДО

Заявяваме нашето желание за учаср 
предмет, при условията обявени в пою

1. Направените от нас предложи 
срок от 4 месеца, считано от крайния с

2. Заяваваме, че ще извърши 
изискванията на Възложителя посоченй

3. Техническото обслужване ще 
София“ ЕАД, гр.София, ул.Михалаки

Г~\/диагностика, ремонт или друга дейх:<
' дейностите в осигурена от нас сервизнг i 

съответната част от оборудването от и
4. Услугите по извънгаранциошк >
- Извършване на пълна техниче 

Възложителя, след съгласуване на дата
- Отстраняване на възникнали д 

Срока за реакция и посещение от серг 
му -  в работни дни и в срок до 24 часа

- Дейности по подмяна на до 
съвместими резервни части и консума

5. След ремонт на оборудването 
Наредбата за средствата за измерване, 
измерванията, както и всички другг 
извършваната от Държавната arei 
задължителна последваща метрологи 
средствата за измерване, които подле 
точност и достоверност на измерв: 
средствата за измерване, което подлежи

ав
пия

/наименование на участника/

/име и фамилия на представляващия участника/

ие в процедурата за възлагане на поръчка с горепосочения 
ата и приети от нас безусловно.

и поети ангажименти с настоящата оферта са валидни за 
;рок за подаване на оферти.
^ме техническо обслужване на оборудването съгласно 

в поканата за участие.
се извършва на място, в сградата на ПСАГБАЛ „Света 
Ташев №2. В случаите, когато техническото обслужване 

ост/ не може да се извърши на място, то ще извършим 
база, като организираме за своя сметка транспортирането на 

лечебното заведение, 
техническо обслужване включват следните дейности: 

ска профилактика на съответното оборудване по заявка на 
era и часът за извършването й;
; ;фекти, повреди и аварии текущо по сигнал на Възложителя, 
изпия екип/специалист ще бъде до 4 часа от уведомяването 
почивни и празнични дни.

фектирали компоненти и осигуряване на оригинални или 
и.

, което е с измервателни функции по номенклатурата на 
ще осъществяваме задълженията си по чл.45 от Закона за 
нормативно установени задължения за реализиране на 

по метрология и технически надзор след ремонт 
йна проверка по Закона за измерванията и Наредбата за 
жат на метрологичен контрол. Гарантираме проследимост, 
га за оборудването извън номенклатурата на Наредбата за 
на метрологичен контрол в рамките на гаранционният срок.

ти в

:нция



6. Предоставяния от нас гаранц; 
кратък от 6 /шест/ месеца считано 
извършване на ремонта са вложени 
гаранционния срок обявен от произво 
от 6 /шест/ месеца.

7. Съгласни сме заплащането от 
извършва в срок до 60 календарни 
извършените услуги. При техничес 
доставката и монтажа на резервни час 
ще се извършва в срок до 60 календар! 
консуматива, пускането на оборудван!

8. Запознати сме с проекто-догов! 
възражения.

9. Заявяваме, че ако бъдем избр; 
за подписване на договора ще внесе] 
договора без ДДС и ще представим до

10. При изготвяне на офертата з 
данъци и осигуровки, опазване на с 
Известна ми е отговорността по чл.

цонния срок за извършен ремонт на оборудването е не по
рт датата на извършване на ремонта. В случаите, когато за 

резервни части, то гаранционния срок ще съответства на 
цителя на съответната вложена резервна част, но не по-малко

месечната абонаментна цена от страна на Възложителя да се 
дни, считано от датата на издаване на месечна фактура за 
ко обслужване или ремонт на оборудването включващо 
;ти, принадлежности, материали и консумативи, заплащането 
ни дни, считано от датата на доставката и монтажа на частта/ 
о в експлоатация и представяне на фактура, 

ора към документацията за участие и го приемаме изцяло без
:ет<

31В

ани за изпълнител на поръчката, след получаване на поканата 
гаранция за изпълнение в размер на 5% от стойността на 

кумещи съгласно чл.112 от ЗОП.
i обществената поръчка сме спазили задълженията свързани с 
колната среда, закрила на заетостта и условията на труд. 

от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: 
Име и фамилия: 

Длъжност: 
Подпис и печат:



Образец № 10

До ПСАГБАЛ „Света София” ЕАД 
Гр.София, 1330, ул.”Михалаки Ташев” 2

ЦЕНОВА ОФЕРТА
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

ОТНОСНО ПУБЛИКУВАНА ПОКАНА 
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДО: 
и оборудване за нуждите на ПСАП  
обособена позиция № 15 „Инстала

ДО ОПРЕДЕЛЕНИ ЛИЦА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА 
ЕТ: „ Техническо обслужване на медицинска апаратура 
"БАЛ„Света София” ЕАД за едногодишен период -  по 

ция за медицински газове”

ПОДАДЕНА ОТ УЧАСТНИКА: 

БУЛСТАТ/ ЕИК:

ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ:

/наименование на участника/

/име и фамилия на представляващия участника/

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОС

След като се запознахме с услр: 
възлагане на обществена поръчка с п 
и оборудване за нуждите на ПСАГ1 
обособена позиция №15 „Инсталации

ПОДА,

вията за участие в публикувана покана до определени лица за 
зедмет: „Техническо обслужване на медицинска апаратура 
"БАЛ „Света София” ЕАД за едногодишен период -  по 
за медицински газове”, заявяваме следното:

1. Предлагаме да извършим преда 
представеното от нас техническо преди

^ета на поръчката посочен в поканата за участие, съгласно 
ожение и при следните ценови условия:

Инсталация за медицински газове, зключваща:
кислородна станция - секция за бут 
кислород;

ялки за газообразен

Станция за райски газ - секция за б; 
газ;

/тилки за райски

Вакуум станция - вакуум помпи;
Рисървър за медицински въздух - к змпресор;
Тръбна инсталация - медна тръбна разводка;
Етажни табла - разпределителни та 
кранове и манометри

Зла със спирателни

брой 1



2. Предложената от нас дена е 
Възложителя посочени в поканата и 
разходи необходими за изпълнението

определена при пълно съответствие с изискванията на 
техническата спецификация, като в нея са включени всички 
на предмета на поръчката.

3.Посочените от нас цени са окончателни и не подлежат на промяна за срока на действие на 
договора.

Дата:
Име и фамилия: 

Длъжност: 
Подпис и печат:

р \



0  БРАЗЕЦ НА ДОГОВОР
за  възлагане на общ ествена поръчка за  услуги

№ [попълва сг номер, определен от Възложителя]

Днес,.............. 2019г, в гр. София, между:

“ПСАГБАЛ Света София” НАД, със седалище и адрес на управление гр.София, 
ул."Михалаки Ташев"№ 2, ЕИК С00689182, представлявано от Изпълнителния директор д-р 
Гергана Коларова, наричано по-дс лу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна 
и
[Наименование на изпълнителя],
[с адрес: [адрес на изпълнителя] / със седалище и адрес на управление: [седалище и адрес 
на управление на изпълнителя] [са се попълни приложимото според случая],
[ЕИК / код по Регистър БУЛСТАТ / регистрационен номер или друг идентификационен 
код (ако изпълнителят е лице, установено в друга държава членка на ЕС или трета 
страна) [...] [и ДДС номер [...]] [да се попълни приложимото според случая], 
представляван/а/о от [имена на лицето ши лицата, представляващи изпълнителя], в 
качеството на [длъжност/и на лицето т и лицата, представляващи изпълнителя], 
[съгласно [документ ши акт, от който произтичат правомощията на лицето ши 
лицата, представляващи изпълнителя -  ако е пршожимо]], 
наричан/а/о за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,

(ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните“, а всеки от тях 
поотделно „Страна“);

на основание чл. 194 от Зако: 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Протокол от р 
е определен ИЗПЪЛНИТЕЛ на 
ца медицинска апаратура и общ 
за едногодишен период -  по 
газове”,

на за обществените поръчки („ЗОП“) и утвъден от
абота на Комисия назначена със Заповед №.......... , с който
обществена поръчка с предмет: „Техническо обслужване 
рудване за нуждите на ПСАГБАЛ„Света София”ЕАД 

обособена позиция M l 5 „Инсталация за медицински

се сключи този договор („Догове ра/Договорът“) за следното:

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възл; 
възнаграждение и при услов: 
абонаментно техническо обслужЬ; 
Оборудването и дейностите в:
За краткост „Услугите“ са подроб:

1ЙЯ'

Чл. 2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се 
Техническата спецификация, Те: 
предложение на ИЗПЪЛНИТЕ 
към този Договор („Приложени^

ЛЯ.

ага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да предоставя, срещу 
та на този Договор, услуги по извънгаранционно, 
ане на оборудване -  инсталация за медицински газове, 
чени в абонаментното техническо обслужване наричани 
но описани в Техническата спецификация.

задължава да предоставя Услугите в съответствие с 
з ническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и Ценовото 

съставляващи съответно Приложения №№ [1, 2 и 3] 
па“) и представляващи неразделна част от него.
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Чл. 3. В срок до 3 /три/ 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява 
представителите на подизПълг: 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява В 
информация в хода на изпълнен^ 
на съответното обстоятелство.

работни дни от датата на сключване на Договора, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за името, данните за контакт и 
ителите, посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
ЬЗЛОЖИТЕЛЯ за всякакви промени в предоставената 
ето на Договора в срок до три работни дни от настъпване 
о е приложимо)(ак<

СРОК НА ДОГОВОРА. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

от
Л Н

Чл. 4. Договорът влиза в сила 
месеца. Крайният срок за изпъ. 
основа на едностранно писмено 
стойностните прагове по чл.20 от

Чл. 5. Сроковете за изпълнение 
техническо обслужване са кактс 
Приложение № 1.

Чл. 6. Изпълнението на Договора 
започва да тече, след подписване

Чл. 7. Извършването на техничес: 
в сградата на ПСАГБАЛ „Свет; 
случаите, когато техническото 
може да се извърши на място, то 
от него сервизна база, като орг; 
част от оборудването от и до лечебното

датата на подписването му и е със срок на действие 12 
ение може да се продължи със срок до два месеца въз 

уведомление от страна на Възложителя, при спазване на 
ЗОП.

на отделните дейности включени в извънгаранционното 
детайлно са посочени в Техническата спецификация -

започва, съответно Срокът за изпълнение на Услугите 
на настоящият договор.

кото обслужване на оборудването се извършва на място, 
а София“ ЕАД, гр.София, ул.Михалаки Ташев №2. В 

Обслужване /диагностика, ремонт или друга дейност/ не 
Изпълнителят следва да извърши дейностите в осигурена 
изира за своя сметка транспортирането на съответната 

заведение.
ан:

ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗАПЛАЩАНЕ.

Y i

ар

Чл. 8. (1) За предоставяне на 
на база единичните цени, предло:
(2) В Цената по ал. 1 са включе: 
Услугите, включително и разходй' 
членовете на ръководния съст; 
подизпълнители (ако е прило, 
компоненти необходими за те; 
оборудването се заплащат отдел! :<
(3) Цените, посочени в Ценовото 
за времето на изпълнение на 
изрично уговорени в този Догов©] 
по време на изпълнение на Дого! < 
счита изменена автоматично, в с 
без да е необходимо подписване! <
(4) В случай, че изпълнението на 
на държавни, местни или други i ; 
се заплащат директно от ВЪЗ. 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за сметка на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ разходи се в- 
срещу представяне на отчетен до

лугите, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
кени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в ценовото му предложение, 
iim всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на 

те за персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на 
които ще отговарят за изпълнението и за неговите 

ijfcuMo). Разходите за резервни части, консумативи и 
хническото обслужване или ремонт на апаратурата/ 
:о при условията посочени в Техническата спецификация, 
предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са фиксирани/крайни 

Договора и не подлежат на промяна освен в случаите, 
р и в съответствие с разпоредбите на ЗОП. В случай, че 
ора размерът на ДДС бъде променен, Цената следва да се 
]ьответствие с нормативно определения размер на данъка, 
о на допълнително споразумение.
Договора налага извършването на разходи за заплащане 

акси, такива разходи не се считат за включени в Цената и 
ЛОЖИТЕЛЯ по указание от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. В последния случай, направените от 
ьзстановяват на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
кумент, издаден на името на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
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/без стойността на

Чл. 9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ плаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Цената по този Договор, както 
следва:

(1) За апаратурата, която Възложителят е предвидил за абонаментно 
техническо обслужване: Заплащането на месечната абонаментна такса в размер на
...........лв без ДДС/......... лв е вкл.ДДС за цялото оборудване включено в Приложение №1/
за извънгаранционно техническо обслужване на оборудването ще се извършва в срок до 
60 календарни дни, считано от датата на издаване на месечната фактура за извършената 
услуга. В абонаментната такса с е включват всички разходи по техническото обслужване

вложените резервни части, принадлежности, материали и
консумативи/, включително разходите за законоустановената задължителна последваща 
метрологична проверка от ДАМГ/Н след извършен ремонт.

(2) При техническо обслукване или ремонт на оборудването включващо доставката 
и монтажа на резервни части, принадлежности, материали и консумативи, Възложителят 
ще заплати същите на Изпълни':еля, в срок до 60 календарни дни, считано от датата на 
доставката и монтажа на частта/ консуматива, пускането на оборудването в експлоатация 
и представяне на фактура.

Чл. 10. (1) В зависимост от предоставените услуги по този Договор, плащанията се 
извършват въз основа на следнияе документи:
1. оферта, представена от ИЗПЪ ЛНИТЕЛЯ и приета от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ /при влагането 
на резервни части, консумативи и други извън договорените цени/;
2. приемо-предавателен протокол и/или сервизни протоколи за извършване на Услугите от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; и
3. фактура за дължимата сума : а съответния период/ съответната дейност, издадена от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представена па ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да извършва всяко дължимо плащане в срок до 60 
календарни дни след получаването на фактура на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при спазване на 
условията по ал. 1.

Чл. 11. (1) Всички плащания по 
следната банкова сметка на ИЗП'
Банка: [.................... ...................
BIC: [.........................................
IBAN: [.........................................
(2) Изпълнителят е длъжен да 
промени по ал. 1 в срок от 3 (т] 
Изпълнителят не уведоми Възло: 
извършени.

гози Договор се извършват в лева, чрез банков превод по 
ЪЛНИТЕЛЯ:

]
]
]•

Уведомява писмено Възложителя за всички последващи 
ри) дни, считано от момента на промяната. В случай че 
жителя в този срок, счита се, че плащанията са надлежно

Чл. 12. (1) Когато за частта 
изпълнението може да бъде пре 
подизпълнителят представя на 
част от Услугите за съответната 
подизпълнителя.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задьлж; 
за плащане на подизпълнителя в 
със становище, от което да е 
недължими.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема 
спазване на разпоредбите на Разд

от Услугите, която се изпълнява от подизпълнител, 
кадено отделно от изпълнението на останалите Услуги, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отчет за изпълнението на съответната 
дейност, заедно е искане за плащане на тази част пряко на

г ва да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ отчета и искането 
срок до 15 (петнадесет) дни от получаването му, заедно 

видно дали оспорва плащанията или част от тях като

изпълнението на частта от Услугите, при съответно 
!ел Предаване и приемане на изпълнението от Договора,
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и заплаща възнаграждение за т 
календарни дни от подписване!- 
има право да откаже да извърш 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, до момента на

ази част на подизпълнителя в срок до 60 (шестдесет) 
о на приемо-предавателен протокол. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
и плащането, когато искането за плащане е оспорено от 
отстраняване на причината за отказа.

ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИ

Чл. 13. При подписването 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за из 
Договора без ДДС, а именно [[ 
която се издава гаранцията за 
(пет на сто), съответно 2 
(„Гаранцията за изпълнение' 
задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛ#

Е

на този Договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на 
пълнение в размер на 5% (пет на сто) от Стойността на

.. (...................................... )] (посочва се сумата, за
Изпълнение, като размерът й не може да надвишава 5 % 

(две на сто) от стойността на договораi) лева 
), която служи за обезпечаване на изпълнението на 

по Договора.

Чл. 14. (1) В случай на изменениЬ на Договора, извършено в съответствие с този Договор и 
приложимото право, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предприеме необходимите

ан]цията за изпълнение в съответствие с изменените условия 
бтни дни от подписването на допълнително споразумение

действия за привеждане на Гар 
на Договора, в срок до 5 /пет/ р&б- 
за изменението.
(2) Действията за привеждане 
условия на Договора могат да в:
1. внасяне на допълнителна пар(г 
спазване на изискванията на чл.
2. предоставяне на документ за 
банкова гаранция, при спазване
3. предоставяне на документ 
застраховка, при спазване на изис

на Гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените 
кдючват, по избор на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

чна сума по банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при 
[115] от Договора; и/или;
изменение на първоначалната банкова гаранция или нова 

изискванията на чл. [16] от Договора; и/или 
за изменение на първоначалната застраховка или нова 
кванията на чл. [17] от Договора.

на

Чл. 15. Когато като Гаранция за 
следната банкова сметка на ВЪЗД 
БАНКА ДСК АД 
BIC: STSABGSF 
IBAN: BG96STSА9300002049397

Изпълнение се представя парична сума, сумата се внася по 
ОЖИТЕЛЯ:

Чл. 16. (1) Когато като гарар: 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на 
гаранция, издадена в полза на 
изисквания:
1. да бъде безусловна и неотменя 
- гарант да извърши плащане при 
че е налице неизпълнение на з. 
задържане на Гаранцията за изпъ
2. да бъде със срок на валидн 
(тридесет) дни след прекратяв; 
валидност на банковата гаранция

1 Този максимален размер е предвиден 
предприятия или кооперапии на хора
надвишава две на сто от стойността на договора.

ция за изпълнение се представя банкова гаранция, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на банкова 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да отговаря на следните

ема банкова гаранция, да съдържа задължение на банката 
дърво писмено искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, деклариращ, 

Удължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или друго основание за 
днение по този Договор;
ост за целия срок на действие на Договора плюс 30 

ането на Договора, като при необходимост срокът на 
се удължава или се издава нова.

в Чл.111, ал.2 ЗОП. Когато поръчката се възлага на специализирани 
с увреждания, гаранцията за изпълнение на договора не може да
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(2) Банковите разходи по открив 
формата на банкова гаранция, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието

ането и поддържането на Гаранцията за изпълнение във 
както и по усвояването на средства от страна на 

на основание за това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ГиЧл. 17. (1) Когато като 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава 
застрахователна полица, изд 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е посочен кат 
отговаря на следните изисквания
1. да обезпечава изпълнението 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
2. да бъде със срок на валидн 
(тридесет) дни след прекратяване ' 
(2) Разходите по сключването 
валидността на застраховката 
застрахователно обезщетение в 
за това, са за сметка на ИЗПЪЛНР

ранция за изпълнение се представя застраховка, 
да ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на 
адена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в която 
о трето ползващо се лице (бенефициер), която трябва да

на този Договор чрез покритие на отговорността на

ост за целия срок на действие на Договора плюс 30 
то на Договора.

на застрахователния договор и поддържането на 
изисквания срок, както и по всяко изплащане на 

полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание 
ДТЕЛЯ.

За

Чл. 18. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ зсвобождава Гаранцията за изпълнение в срок до 30 
(тридесет) дни след приключвг нето/ прекратяването на Договора в пълен размер, ако 
липсват основания за задържането от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на каквато и да е сума 
по нея.
(2) Освобождаването на Гаранцията за изпълнение се извършва, както следва:
1. когато е във формата на парична сума -  чрез превеждане на сумата по банковата сметка 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочена в ч г  [11] от Договора;
2. когато е във формата на банкова гаранция -  чрез връщане на нейния оригинал на 
представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице;
3. когато е във формата на застраховка -  чрез връщане на оригинала на застрахователната 
полица/застрахователния сертификат на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или 
упълномощено от него лице.
(3) Гаранцията или съответната чют от нея 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 той може да пристъпи към 
усвояване на гаранцията.

Чл. 19. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи съответна част и да се удовлетвори от 
Гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някое от неговите 
задължения по Договора, както i : в случаите на лошо, частично и забавено изпълнение на 
което и да е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като усвои такава част от Гаранцията за 
изпълнение, която съответства на уговорената в Договора неустойка за съответния случай 
на неизпълнение.

Чл. 20. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има 
размер, в следните случаи:
1. ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не запо 
от 15 дни след Датата на влизал 
това основание;
2. при пълно неизпълнение, в 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и разваляне на

право да задържи Гаранцията за изпълнение в пълен

I1 ше работа по изпълнение на Договора за период по-дълъг 
ето му в сила и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ развали Договора на

т.ч. когато Услугите не отговарят на изискванията на 
Договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на това основание;



н

3. при прекратяване на дейнр 
несъстоятелност.

стта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при обявяването му в

Чл. 21. При всеки случай на зад} 
уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за 
Гаранцията за изпълнение изцял 
да търси обезщетение в по-голям

ържане на Гаранцията за изпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
задържането и неговото основание. Задържането на 

о или частично не изчерпва правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
размер.

ЛИЧл. 22. Когато ВЪЗЛОЖИТЕ 
Договорът продължава да е в с 
работни дни да допълни Tai 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума по смет: 
изменение на първоначалната б 
застраховка, така че във всеки moi 
за изпълнение да бъде в съответс

Чл. 23. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не 
Гаранцията за изпълнение са преЬ

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 24. Изброяването на конкре 
Договора е неизчерпателно и не 
приложимото право, предвиждащ:

Т се е удовлетворил от Гаранцията за изпълнение и 
кла, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок до 5 (men) 
ранцията за изпълнение, като внесе усвоената от 
ката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или предостави документ за 
анкова гаранция или нова банкова гаранция, съответно 
мент от действието на Договора размерът на Гаранцията 
гвие с чл.13 от Договора.

дължи лихва за времето, през 
тояли при него законосъобразно.

което средствата по

тни права и задължения на Страните в този раздел от 
засяга действието на други клаузи от Договора или от 
;и права и/или задължения на която и да е от Страните.

Обши права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 25. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има
1. да получи възнаграждение в 
договора;
2. да иска и да получава от ВЪЗ. 
задълженията по този Договор, 
данни, пряко свързани или необзЖ
3. да поиска от Възложителя 4  
оборудването, ако същите не о 
аварии на апаратурата, причина

право:
размера, сроковете и при условията по чл. 8 -  12 от

. ЮЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на 
както и всички необходими документи, информация и 
одими за изпълнение на Договора; 
а подобри експлоатационните условия на апаратурата/ 

| гговарят на изискванията или са налице повтарящи се 
от тези условия.!НИ

Чл. 26. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се з:
1. да предоставя Услугите и 
уговорените срокове и качествен
2. да извършва техническото обо 
оборудването;
3. да извършва техническото 
заявка от Възложителя.
4. да извършва в съгласувани 
профилактика на оборудването, 
установените изисквания и тези 
оборудването подлежащо на абе: 
оборудването представители на
5. да извърши минимум един 
инсталацията за медицински 
участващи пряко в експлоатацият;

адължава:
да изпълнява задълженията си по този Договор в 

о, в съответствие с Договора и Приложенията; 
пужване, гарантиращо пълната функционална годност на

об шужване и ремонт на оборудването след получаване на

с възложителя срокове задължително периодична 
която периодичност следва да е съгласно нормативно 

на производителя, но не по-малко от 2 пъти годишно за 
наментно обслужване. За извършената профилактика на 

страните подписват констативен протокол; 
път за срока на договора инструктаж за работа с 

газове, на служители определени от Възложителя, 
а на инсталацията.
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обслу:

об

6. да извършва техническо 
съгласно изискванията, установр: 
страната и/или ЕС стандарти;
7. да изпрати свои специалисти 
сроковете и при условията посоч
8. да доставя резервни части, 
извършване на техническото 
сервизен протокол и след 
Изпълнителят се задължава дг 
материали, които да съответс 
неупотребявани;
9. да отстранява повредите възк 
съответния ремонт и срокът за о 
Възложителя на офертата на Изп
10. да води отчетност за извър: 
целта изготвя сервизен проток )̂, 
специалистите, извършили 
техническо обслужване, ремонт 
необходимите резервни части 
ориентировъчната им стойност 
гаранционният срок за вложенит 
и други. Този протокол задъл: 
Изпълнителя и на Възложителя.
11. да гарантира проследимост, т 
от него оборудване;
12. да осъществява задълженият*.
13. да информира своевременно 
на изпълнението на работа, да 
поиска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ указ
14. да изпълнява всички законос
15. да пази поверителна Конфидр: 
Договора;
16. да не възлага работата или 
офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ос
17. да възложи съответна част 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, и да контр 
приложимо);
18. Изпълнителят се задължа^ 
посочените в офертата му поди: 
Договор. В срок до 3 (три) 
допълнително споразумение 
изпълнителят изпраща копие 
възложителя заедно с доказателс 
(ако е приложимо).

жване вкл. ремонтът и профилактика на оборудването 
ни от производителя или с действащите и прилагани в

при Възложителя и да отстрани възникналите повреди в 
ени в Техническата спецификация; 
консумативи и материали, ако те са необходими за 

служване или ремонта на оборудването въз основа на 
предварително писмено съгласуване с Възложителя, 

влага резервни части и специфични консумативи, 
тват с оборудването и да бъдат оригинални, нови и

икнали в оборудването, като разходите, необходими за 
гстраняване се уточняват предварително, с одобрение от 
ьлнителя и се заплащат в договорените срокове; 
пената работа по изпълнение на този договор, като за 
л за всяка извършена работа, съдържащ: имената на 
жването; типа на извършената работа (профилактика, 
и т. н.); причината за повредата; точно описание на 

ri/или консумативи за функциониране на оборудването, 
срокът за доставка и за приключване на работата, 

е резервни части /не по-малък от този на производителя/ 
:телно се подписва от упълномощен представител на

дни
:а
на

Обши права и задължения на Е ЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 27. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има
1. да изисква и да получава Услут: 
1. да контролира изпълнението 
и да получава информация от

ЯИ

очност и достоверност на измерванията на обслужваното

си по чл.45 от Закона за измерванията;
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички пречки, възникващи в хода 
предложи начин за отстраняването им, като може да 

4ния и/или съдействие за отстраняването им;
1 .образни указания и изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

яциалната информация, в съответствие с уговореното в

части от нея на подизпълнители, извън посочените в 
вен в случаите и при условията, предвидени в ЗОП. 
Услугите на подизпълнителите, посочени в офертата на 

блира изпълнението на техните задължения (ако е

а да сключи договор/договори за подизпълнение с 
^пълнители в срок от 5 дни от сключване на настоящия 

от сключването на договор за подизпълнение или на 
замяна на посочен в офертата подизпълнител 

договора или на допълнителното споразумение на 
тва, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 ЗОП

право:
ите в уговорения срок/уговорените срокове и качество; 
а поетите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ задължения, в т.ч. да иска 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ през целия Срок на Договора, или да

Hi
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извършва проверки, при необхо|(имост и на мястото на изпълнение на Договора, но без с 
това да пречи на изпълнението;
3. да изисква, при необходим'
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на изготвените 
предавателни протоколи или съст
4. да не приеме някои от серв] 
протоколи, в съответствие с уготс

ост и по своя преценка, обосновка от страна на 
е от него сервизни протоколи, оферти, приемателно- 
тветна част от тях;
изните протоколи, оферти, приемателно-предавателни 
ореното в чл. 31 от Договора;

Чл. 28. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се
1. да приеме изпълнението не 
отговаря на договореното, по ред,
2. да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
в този Договор;
3. да предостави и осигури дос 
извършването на Услугите, преда 
или ограничения съгласно прило
4. да осигури правилната еки:. 
производителя и писмените прел <
5. да осигури свой представите, 
оборудването;
6. да пази поверителна Конфид^: 
Договора;
7. да оказва съдействие на ИЗП' 
включително и за отстраняване 
когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поиска
8. да освободи представената 
клаузите на чл. 18-23 от Договор^;

задължава:
Услугите за всеки отделен период/ дейност, когато 

;а и при условията на този Договор;
Цената в размера, по реда и при условията, предвидени

тъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до оборудването, необходим за 
мет на Договора, при спазване на относимите изисквания 
жимото право;
лоатация на оборудването, съгласно изискванията на 
оръки на Изпълнителя;
л при извършване на ремонтите и профилактиката на

нциалната информация, в съответствие с уговореното в

ЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на този Договор, 
на възникнали пречки пред изпълнението на Договора, 
това;

фт ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Гаранция за изпълнение, съгласно

УВЕДОМЯВАНЕ ПРИ ПОВРЕ ДА. СРОКОВЕ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ

Чл. 29 (1) Заявката на Възложитз. 
се прави по следния начин: пие: 
при спешни случаи — по телефон 
(2) Заявката трябва да съдържа 
на повредата, вероятния характе{ >

ацъЧл. 30. (1) Изпълнителят се з 
работните дни и до 24 часа в по1 
писмена заявка от страна на ВъзлЬ
(2) Изпълнителят се задължава д 
диагностиката и констатиране на 
определи в сервизния протокол,
(3) При необходимост от вл; 
изпълнителят е длъжен да впише 
точно описание и параметри 
ориентировъчната цена и срокът 
представи оферта за одобрение о'
(4) Гаранционният срок на подаи 
гаранционния срок обявен от 
консуматив, но не по-малко от 6

:ля за отстраняване на възникнала повреда на оборудването 
;|тено по факса на Изпълнителя от упълномощеното лице, а 

Допустимо е и уведомяваме по е-майл - с потвърждение, 
формация за вида на оборудването; датата на констатиране 
на повредата; при възможност описание на дефекта.

ин

лжава да изпрати свой специалист в срок до 4 часа в
Дивните и празничните дни, след получаване на устна и/или 
ожителя.
а отстрани повредата в срок до 24 часа след извършване на 
проблема, а ако е необходим по-дълъг срок той трябва да се 
1 който се посочват причините за това.

агане на резервни части за извършването на ремонта, 
в протокола за техническо обслужване причините за това, 
на необходимите резервни части или консумативи, 

за доставката им и за приключване на ремонта, както и да 
■ Възложителя.

енениге резервни части/специфични консумативи е съгласно 
производителя на съответната вложена резервна част/ 

шест/ месеца.
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ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Чл. 31. Предаването на изпълне 
документира с протокол за прие 
Представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛ

яието на Услугите за всеки отделен период/ дейност се 
мане и предаване и/или фактура, които се подписват от 

1Я и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 32. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има щаво:
1. да приеме изпълнението, когато отговаря на договореното;
2. да поиска повторно извършване на услугата в определен от него срок, когато бъдат

изпълненото с уговореното или бъдат констатирани
може да откаже приемане на изпълнението до 

отстраняване на недостатъците, като даде подходящ срок за отстраняването им за сметка 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

установени несъответствия на 
недостатъци. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ'

САНКЦИИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕ

Чл. 33. При виновно неспазване 
неточно изпълнение или при 
Изпълнителят дължи неустойка 
месечна абонаментна цена за обор

на сроковете по чл. 30, ал.2, както и при некачествено, 
отказ за изпълнение на задължение по този договор 

размер на 10% за всеки ден забава върху договорената 
•удването.

Чл. 34. В случай, че оборудванетр 
виновна забава на Изпълнителя 
се дължи за съответния месец.

предмет на настоящия договор не функционира поради 
продължила повече от 5 дни, месечно възнаграждение не

Чл. 35. При разваляне на Договб] 
виновната Страна дължи неусто 
Договора.

Чл. 37. Плащането на неустойкит 
изправната Страна да търси реа 
пропуснати ползи в по-голям раз]

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

НИЕ

ра поради виновно неизпълнение на някоя от Страните, 
йка в размер на 5% (пет на сто) от Стойността на

Чл. 36. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да удържи всяка дължима по този Договор 
неустойка чрез задържане на суяа от Гаранцията за изпълнение, като уведоми писмено 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за това.

е, уговорени в този Договор, не ограничава правото на 
.шо изпълнение и/или обезщетение за понесени вреди и 
аяер, съгласно приложимото право.

Чл. 38. (1) Този Договор се прекратява:
1. с изтичане на Срока на Догово ра / срока по чл.4 от Договора;
2. с изпълнението на всички задъ
3. при настъпване на пълна

пжения на Страните по него; 
обективна невъзможност за изпълнение, за което 

обстоятелство засегнатата Страна е длъжна да уведоми другата Страна в срок до 3 /три/ 
работни дни от настъпване на невъзможността и да представи доказателства;
4. при прекратяване на юридическо лице -  Страна по Договора без правоприемство, по 
смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;
5. при условията по чл. 5, ал. 1, т 3 от ЗИФОДРЮПДРСЛ.
(2) Договорът може да бъде прекратен
1. по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма;
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n

2. при отпадане на необходимо' 
основа на едностранно писмено
3. едностранно от Възложителя с
4. когато за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
ликвидация -  по искане на всяка

стта от техническо обслужване на оборудването — въз 
уведомление от възложителя;

15 дневно предизвестие
бъде открито производство по несъстоятелност или 
от Страните.

Чл. 39. (1) Всяка от Страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на 
съществено задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците 
съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено

Играна до неизправната и определяне на подходящ срок за 
изпълнение. Разваляне на Договора не се допуска, когато неизпълнената част от 
задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната Страна.
(2) За целите на този Договор, Страните ще считат за виновно неизпълнение на 
съществено задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всеки от следните случаи:
1. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е започнал изпълнението на Услугите в срок до 15 дни, 
считано от Датата на влизане в сила на договора;

изпълнението на Услугите за повече от 15 дни; 
съществено отклонение от Условията за изпълнение на 

поръчката / Техническата спецификация и Техническото предложение.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може дг развали Договора само с писмено уведомление до 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ то е станало безполезно.

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е прекратил
3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал

Чл. 40. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекрк 
дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИ' 
вреди, освен ако прекратяването 
случай, размерът на обезщетеният 
от Страните, а при непостигане 
спорове по този Договор.

Чл. 41. Във всички случаи на 
юридическо лице -  Страна по Доп

зЛНИ'
бота

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪ. 
към момента на прекратяване ра<
2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
а) да преустанови предоставянето 
може да бъдат необходими и пои
б) да върне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
Договора до датата на прекратял

Чл. 42. При предсрочно прекра 
заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ реалв

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Дефинирани понятия и тълкуван^
Чл. 43. (1) Освен ако са дефинир: 
в него понятия имат значението 
Допълнителните разпоредби на 
значението, което им се придава

тява Договора в случаите по чл. 118, ал.1 от ЗОП, без да 
ТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на Договора 

е на основание чл. 118, ал. Т, т. 1 от ЗОП. В последния 
о се определя в протокол или споразумение, подписано 
на съгласие — по реда на клаузата за разрешаване на

прекратяване на Договора, освен при прекратяване на 
овора без правоприемство:
ТЕЛЯТ съставят констативен протокол за извършената 

и размера на евентуално дължимите плащания; и

на Услугите, с изключение на такива дейности, каквито 
жани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
цялото оборудване, предадено на него в изпълнение на 

ането.

ггяване на Договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен 
:о изпълнените и приети по установения ред Услуги.

да

ани изрично по друг начин в този Договор, използваните 
дадено им в ЗОП, съответно в легалните дефиниции в 

ЗОП или, ако няма такива за някои понятия -  според 
основните разпоредби на ЗОП.
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(2) При противоречие между раз. 
и Приложенията, се прилагат сле
1. специалните разпоредби имат
2. разпоредбите на Приложениягк

лични разпоредби или условия, съдържащи се в Договора 
дните правила:
предимство пред общите разпоредби; 

имат предимство пред разпоредбите на Договора

Спазване на приложими норми 
Чл. 44. При изпълнението на Дог< 
длъжни да спазват всички прило 
изисквания, свързани с предмета 
изисквания, свързани с опазван 
приложими колективни споразум» 
социално и трудово право, съглас

овора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и неговите подизпълнители са 
жими нормативни актове, разпоредби, стандарти и други 
на Договора, и в частност, всички приложими правила и 
е на околната среда, социалното и трудовото право, 
ения и/или разпоредби на международното екологично, 
но Приложение № 10 към чл. 115 от ЗОП.

. бъд

Конфияенпиалност 
Чл. 45. (1) Всяка от Страните по 
не разкрива или разпространява 
или по повод изпълнението 
Конфиденциална информация в: 
търговската дейност, технически1 
ноу-хау, изобретения, полезни м 
изпълнението на Договора. Не 
наименованието на изпълнения 
бъдещо позоваване на придобит
(2) С изключение на случаите, по 
може да бъде разкривана само сл < 
като това съгласие не може да
(3) Не се счита за нарушение 
информация, когато:
1. информацията е станала или с 
от която и да е от Страните
2. информацията се изисква пс 
Страните; или
3. предоставянето на информ; 
орган и съответната Страна е длъ[ 
В случаите по точки 2 или 3 
уведомява незабавно другата Стр|
(4) Задълженията по тази клауза 
контролирани от него фирми и 
физически или юридически лин]; 
тези задължения от страна на т 
Задълженията, свързани с неразкр: 
и след прекратяване на Договора

Публични изявления 
Чл. 46. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма 
разкрива или разгласява какват 
извършване на Услугите, предмет 
и материали на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
предварителното писмено съглас: 
безпричинно отказано или забаве:

този Договор се задължава да пази в поверителност и да 
информация за другата Страна, станала й известна при 

на Договора („Конфиденциална информация“). 
кДючва, без да се ограничава до: обстоятелства, свързани с 

те процеси, проекти или финанси на Страните, както и 
одели или други права от подобен характер, свързани с 
се смята за конфиденциална информацията, касаеща 

йроект, стойността и предмета на този Договор, с оглед 
професионален опит от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 
сочени в ал.З на този член, Конфиденциална информация 
:ед предварително писмено одобрение от другата Страна, 
;е отказано безпричинно, 
на задълженията за неразкриване на Конфиденциална

тава публично достъпна, без нарушаване на този Договор

силата на закон, приложим спрямо която и да е от

ацията се изисква от регулаторен или друг компетентен 
жна да изпълни такова изискване;
Страната, която следва да предостави информацията, 
ана по Договора.

отнасят до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, всички негови поделения, 
организации, всички негови служители и наети от него 
а, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за изпълнението на 
ва лица.
иване на Конфиденциалната информация остават в сила 

на каквото и да е основание.

право да дава публични изявления и съобщения, да 
о и да е информация, която е получил във връзка с 
на този Договор, независимо дали е въз основа на данни 
или на резултати от работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без 

ие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, което съгласие няма да бъде 
но.
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Авторски права
Чл. 47. (1) Страните се съгласяват, на основание чл. 42, ал. 1 от Закона за авторското 
право и сродните му права, че авторските права върху всички документи и материали, и 
всякакви други елементи или компоненти, създадени в резултат на или във връзка с 
изпълнението на Договора, принадлежат изцяло на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в същия обем, в 
който биха принадлежали на автора. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира и гарантира, че трети 
лица не притежават права вьрху изготвените документи и други резултати от 
изпълнението на Договора, които могат да бъдат обект на авторско право.
(2) В случай че бъде установено с влязло в сила съдебно решение или в случай че 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и/или ИЗПЪ. ЖИТЕЛЯТ установят, че с изготвянето, въвеждането и 
използването на документи или други материали, съставени при изпълнението на този 
Договор, е нарушено авторско право на трето лице, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да 
направи възможно за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ използването им:
1. чрез промяна на съответния документ или материал; или
2. чрез замяната на елемент от него със защитени авторски права с друг елемент със 
същата функция, който не нарушава авторските права на трети лица; или
3. като получи за своя сметка разрешение за ползване на продукта от третото лице, чиито 
права са нарушени.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претенциите за нарушени авторски 
права от страна на трети лица в срок до 5 дни от узнаването им. В случай, че трети лица 
предявят основателни претенщш, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълната отговорност и понася 
всички щети, произтичащи от 
евентуален спор за нарушено авт

това. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ привлича ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 
Ьрско право във връзка с изпълнението по Договора.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ обезщетение за претърпените вреди и 
пропуснатите ползи вследствие 4а окончателно признато нарушение на авторски права на 
трети лица.

Прехвърляне на права и задължения

бе:
Чл. 48. Никоя от Страните ням: 
произтичащи от този Договор, 
Договора и по договорите за п<}, 
съгласно приложимото право

а право да прехвърля никое от правата и задълженията, 
з съгласието на другата Страна. Паричните вземания по 
дизпълнение могат да бъдат прехвърляни или залагани

Изменения
Чл. 49. Този Договор може 
изготвени в писмена форма и по, 
ограниченията на ЗОП.

Непреодолима сила 
Чл. 50. (1) Никоя от Страните по 
непреодолима сила. За целите н: 
това понятие по смисъла на чл.З
(2) Не може да се позовава на 
момента на настъпване на обстоя
(3) Страната, която не може да 
длъжна да предприеме всички 
минимум понесените вреди и 
3 /три/ дни от настъпването на 
непреодолимата сила и възможн 
неуведомяване се дължи обезщет

загу

да бъде изменян само с допълнителни споразумения, 
дписани от двете Страни, в съответствие с изискванията и

този Договор не отговаря за неизпълнение, причинено от 
4 този Договор, „непреодолима сила“ има значението на 

, ал.2 от Търговския закон, 
непреодолима сила Страна, която е била в забава към 
гелството, съставляващо непреодолима сила. 
изпълни задължението си поради непреодолима сила, е 
;ействия с грижата на добър стопанин, за да намали до 
би, както и да уведоми писмено другата страна в срок до 
непреодолимата сила, като посочи в какво се състои 

ите последици от нея за изпълнението на Договора. При 
ение за настъпилите от това вреди.

06

д<
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(4) Докато трае непреодолимата 
насрещни задължения се спира.

сила, изпълнението на задълженията на свързаните с тях

Нищожност на отделни клаузи 
Чл. 51. (1) В случай, че някоя от клаузите на този Договор е недействителна или 
неприложима, това не засяга останалите клаузи. Недействителната или неприложима 
клауза се заместват от повелителна правна норма, ако има такава.
(2) В случай на противоречие между каквито и да било уговорки между Страните и 
действащи нормативни актове, приложими към предмета на Договора, такива уговорки се 
считат за невалидни и се заместват от съответните разпоредби на нормативния акт, без 
това да влече нищожност на Договора и на останалите уговорки между Страните. 
Нищожността на някоя клауза от Договора не води до нищожност на друга клауза или на 
Договора като цяло.

Уведомления
Чл. 52. (1) Всички уведомления 
в писмена форма и могат да се пр) 
факс, електронна поща.
(2) За целите на този Договор дан): 
1.3а ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
Адрес за кореспонденция: гр.Соф 
Тел.: 02 4470 220 
e-mail: info@lagb.com 
Лице за контакт: Григор Григоров

2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 
Адрес за кореспонденция:
Тел.:....................................
Ф акс:.................................
e-m ail:................................
Лице за контакт:...............

между Страните във връзка с този Договор се извършват 
едават лично или чрез препоръчано писмо, по куриер, по

ните и лицата за контакт на Страните са, както следва:

ия 1330, ул.Михалаки Ташев №2

(3) За дата на уведомлението се счита:
1. датата на предаването -  при лично предаване на уведомлението;
2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка -  при изпращане по пощата;
3. датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка -  при изпращане по куриер;
3. датата на приемането -  при изпращане по факс;
4. датата на получаване -  при изг ращане по електронна поща.
(4) Всяка кореспонденция между Страните ще се счита за валидна, ако е изпратена на 
посочените по-горе адреси (в г.ч. електронни), чрез посочените по-горе средства за

лица за контакт. При промяна на посочените адреси, 
акт, съответната Страна е длъжна да уведоми другата в 

писмен вид в срок до 3 /три/ работни дни от настъпване на промяната. При неизпълнение 
на това задължение всяко уведомление ще се счита за валидно връчено, ако е изпратено на

описаните средства за комуникация и на посочените лица

комуникация и на посочените 
телефони и други данни за конт

посочените по-горе адреси, чрез 
за контакт.
(5) При преобразуване 
правноорганизационната форма,

б|ез прекратяване, промяна на наименованието, 
седалището, адреса на управление, предмета на дейност,

срока на съществуване, органите на управление и представителство на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 
същият се задължава да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяната в срок до 3 /три/ работни 
дни от вписването й в съответния регистър.
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Език
Чл. 53. (1) Този Договор се склю 
(2) Приложимият език е задъ. 
документи, свързани с изпълне: 
др., както и при провеждането 
необходими за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

'чва на български език.
лжителен за използване при съставяне на всякакви 
ето на Договора, в т.ч. уведомления, протоколи, отчети и 

на работни срещи. Всички разходи за превод, ако бъдат 
или негови представители или служители, са за сметка на

Н И1

Приложимо право 
Чл. 54. Този Договор, в т.ч. Щ): 
свързани с него споразумения, 
подчинени на и ще се тълкува': 
Договор въпроси се прилагат раз

иложенията към него, както и всички произтичащи или 
и всички свързани с тях права и задължения, ще бъдат 
it  съгласно българското право. За неуредените в този 
поредбите на действащото българско законодателство.]

ни
Разрешаване на спорове 
Чл. 55. Всички спорове, породе: 
споровете, породени или o' 
изпълнение или прекратяване, к 
приспособяването му към новов' 
чрез преговори, а при непостиг]; 
компетентния български съд.

от този Договор или отнасящи се до него, включително 
1СЯЩИ се до неговото тълкуване, недействителност, 
:то и споровете за попълване на празноти в Договора или 

ъзникнали обстоятелства, ще се уреждат между Страните 
ане на съгласие — спорът ще се отнася за решаване от

1тна<
:ак

Екземпляри 
Чл. 56. Този Договор се състои 
еднообразни екземпляра -  по е,дин

Приложения:
Чл. 57. Към този Договор се прир; 
Приложение № 1 -  Техническа с: 
Приложение № 2 -  Техническо 
Приложение № 3 -  Ценово преди

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

о т ........... страници и е изготвен и подписан в 3 (три)
за всяка от Страните.

агат и са неразделна част от него следните приложения: 
пецификация;

едложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 
ожение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

npi

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
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ТЕХНИЧЕСКА СПЕТТИФТПС А11ИЯ

I. ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА
Предмет на обществената поръчка е предоставяне на услуги по извънгаранционно, 

абонаментно техническо обслужване на оборудване - инсталация за медицински газове, за 
нувдите на ПСАГБАЛ „Света ^офия“ ЕАД за едногодишен период. Инсталацията за 
медицински газове включва:

- Кислородна станция - секция за бутилки за газообразен кислород;
Станция за райски газ - секция за бутилки за райски газ;

- Вакуум станция - вакуум помпи;
- Рисървър за медицинс ш въздух - компресор;
- Тръбна инсталация - м една тръбна разводка;
- Етажни табла - разпре, щлителни табла със спирателни кранове и манометри
Извършването на техническото обслужване на оборудването се извършва на място,

в сградата на ПСАГБАЛ „Света София“ ЕАД, гр.София, ул.Михалаки Ташев №2. В 
случаите, когато техническото обслужване /диагностика, ремонт или друга дейност/ не 
може да се извърши на място, то Изпълнителят следва да извърши дейностите в осигурена 
от него сервизна база, като организира за своя сметка транспортирането на съответната 
част от оборудването от и до леч< !бното заведение.

Услугите по извънгаранционно техническо обслужване включват следните 
дейности и изисквания:

1.1. Извършване на пълна тгхническа профилактика на оборудването по заявка на 
Възложителя, след съгласуване на датата и часът за извършването й. Профилактиката 
включва:

външен оглед, цялостно, комплексно почистване на оборудването, периферните 
устройства, клавиатура, капаци, оилтри, платки, клавиши, кабели и други;

проверка на всички фунв ции и режими на работа;
проверка на напрежения :а - мрежово и системно и стартиране на системен тест за

грешка;
настройки и калибриране на оборудването;

1.2. Отстраняване на възникнали дефекти, повреди и аварии текущо по сигнал на 
Възложителя. Възложителя уведомява устно или писменно Изпълнителя за възникнали 
повреди и аварии в оборудването, на телефон/ факс/ ел.поща предоставени от 
Изпълнителя за връзка със сервизния екип/специалист. Срока за реакция и посещение от 
сервизния екип/специалист следва да бъде до 4 часа от уведомяването му - в работни дни 
и в срок до 24 часа в почивн а и празнични дни. В случай, че в рамките на срока 
Изпълнителят не изпълни своите задължения по изпращане на сервизен екип/специалист, 
то Изпълнителят дължи неустойка определена в договора, а Възложителят може да 
възложи задачата на трето лице /дритежаващо съответните компетенции и квалификация/.

1.3. Дейности по подмяна на дефектирали компоненти и осигуряване на оригинални 
или съвместими резервни части и консумативи. В случай, че при диагностициране на 
повредата изпълнителят установи, че съответна част на оборудването не може да бъде 
отремонтирана и трябва да бъде заменена с нова или е необходимо влагането на 
консуматив, то следва да бъдат предприети следните мерки:

изпълнителят съставя протокол включващ вида на аварията и направената от 
техническия екип/специалист констатация, относно невъзможността за ремонтиране на 
повредената част на оборудване! о или необходимостта от закупуване и монтиране на нова 
резервна част или консуматив.

изпълнителя следва дг. предложи оферта за доставка на оригинална или 
съвместима резервна част/ консуматив, с еквивалентни технически характеристики. В 
офертата трябва да се посочи:



А/ вид, марка, производител и технически характеристики /където е приложимо/ на 
съответната резервна част/ консуматив;

Б/ крайна цена, която ще заплати Възложителя за оферираната резервна част/ 
консуматив;

В/ декларирано обстоятелствЬ, че надценката на изпълнителя свързана с покриване на 
разходите по транспорт, доста! ка и всички други разходи, данъци и начисления до 
получаване и монтиране на частга или консуматива не надхвърля 20% от стойността на 
която изпълнителят е закупил 
производителя/оторизирано лице

Г/ срок за доставка и монтаж 
Изпълнителя представя

или ще закупи резервната част/ консуматив от

: на частта/ консуматива.
офертата в деловодството на болницата. Възложителят 

уведомява Изпълнителя дали възлага изпълнението по офертата или не. В случаите, 
когато Изпълнителя не представи оферта в разумен срок или от представената такава 
Възложителят прецени, че предлаганата цена е висока, срока за доставка е прекадено 
дълъг или е икономически необосновано нейното закупуване, то той може да откаже 
закупуването на резервната част/ консуматив от изпълнителя и/или да закупи и монтира 
оригинална или съвместима резервна част/ консуматив на по-ниска цена от трето лице.

Изпълнителя заплаща за своя сметка всички резервни части/ консумативи, които е 
доставил и подменил без да уведоми своевременно Възложителят и без да получи 
предварително съгласие.

След ремонт на оборудването, което е с измервателни функции по 
номенклатурата на Наредба за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен 
контрол, за него трябва да се извършва задължителна последваща метрологична проверка. 
За целта Изпълнителят трябва да осъществява задълженията си по чл.45 от Закона за 
измерванията, както и всички други нормативно установени в негова тежест задължения 
за реализиране на извършваната от Държавната агенция по метрология и технически 
надзор след ремонт задължителна последваща метрологична проверка по Закона за 
измерванията и Наредбата за ср едствата за измерване, които подлежат на метрологичен 
контрол. Изпълнителят гарантир а проследимост, точност и достоверност на измерванията 
за оборудването извън номенклатурата на Наредбата за средствата за измерване, които 
подлежат на метрологичен контрол в рамките на гаранционният срок.

1.4 Гаранционния срок за извършен ремонт на оборудване е не по- кратък от 6 /шест/ 
месеца считано от датата на извършване на ремонта. В случаите, когато за извършване на 
ремонта са вложени резервни части, то гаранционния срок следва да съответства на 
гаранционния срок обявен от производителя на съответната вложена резервна част, но не 
по-малко от 6 /шест/ месеца. За извършените ремонти Изпълнителят задължително 
изготвя констативен протокол (о опис на вложените материали - ако има такива). При 
констатирани дефекти или некачествено изпълнение на услугата възложителят прави 
рекламация пред изпълнителя и о уведомява за установените дефекти или некачественно 
изпълнение. За рекламациите се изготвя двустранен констативен протокол, в който се 
посочва номера на договора, точния вид на услугата, основанието за рекламация и 
конкретното искане на възложителя. При рекламации за констатирани дефекти или 
некачествено изпълнение на услугата изпълнителя е длъжен да извърши отново услугата и 
да отстрани констатираните дефекти за своя сметка. Ако по вина на изпълнителя се 
нанесат щети на поддържаното оборудване Изпълнителят е длъжен да обезщети 
Възложителя с парична стойност по справедлива пазарна цена. Ако в срока на гаранцията 
за извършеният ремонт възникне същата повреда или повреда настъпила вследствие на 
ремонта, Изпълнителят е длъжен да я отстрани изцяло за своя сметка.

II. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:
Заплащането на месечната абонаментна такса за извънгаранционно техническо



обслужване на оборудването ще се извършва в срок до 60 календарни дни, считано от 
датата на издаване на месечната фактура за извършената услуга. В абонаментната такса се 
включват всички разходи по техническото обслужване /без стойността на вложените 
резервни части, принадлежност*:, материали и консумативи/, включително разходите за 
законоустановената задължителна последваща метрологична проверка от ДАМТН след 
извършен ремонт.

При техническо обслужваме или ремонт на оборудването включващо доставката и 
монтажа на резервни части, принадлежности, материали и консумативи, Възложителят ще 
заплати същите на Изпълнителя, в срок до 60 календарни дни, считано от датата на 
доставката и монтажа на частта/ консуматива, пускането на оборудването в експлоатация 
и представяне на фактура.

В случай, че в процеса на изпълнение на поръчката отпадне необходимостта от 
извънгаранционно техническо обслужване, то договорът ще бъде прекратен.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Г \

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
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