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ПРОЕКТ НА ДОГОВОР
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Днес, .....................2016 г. в гр. Пловдив между:
1. УМБАЛ Свети Георги” ЕАД – ЕИК 115576405, адрес: гр. Пловдив, бул.
Пещерско шосе” №66, тел. и факс. 032/64-40-58, представлявано от проф. д-р Карен
Джамбазов – Изпълнителен директор и Марияна Гешева – Главен счетоводител,
наричано по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна и
2. ……………..…….., от друга страна, наричано за краткост по-долу
ИЗПЪЛНИТЕЛ
на основание чл.74, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и във
връзка с Решение №… / …… 2015 год. на Изпълнителния директор на УМБАЛ
Свети Георги” ЕАД – гр. Пловдив за класиране на участниците и определяне на
изпълнител на обществената поръчка с предмет: „Доставка на Компютър
томограф/Симулатор за изчисляване и определянe (планиране) на физическите
параметри при радиохирургия със CyberKnife”
се сключи настоящият Договор за следното:
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема и се задължава да достави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
фабрично нова апаратура, описана подробно в „Предложние за изпълнение на
поръчката“ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, представляващо неразделна част от настоящия
договор, да я монтира и да пусне в експлоатация.
1.2. Доставката на апаратурата по т.1.1. се извършва само след заявка на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ”. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ” е длъжен да приеме и заплати само
количеството и вида, които е заявил.
1.3. Крайният срок за заявяване на апаратурата е 24 месеца от датата на
сключване на договора.
ІІ. ЦЕНИ И ОБЩА СТОЙНОСТ НА ДОСТАВКИТЕ ПО ДОГОВОРА
2.1. Цената, която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за
изпълнение на поръчката, е крайната доставна цена на апаратурата с ДДС и всички
разходи до краен получател – УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД, База 1, гр. Пловдив, бул.
Васил Априлов №15А.
2.2. Цената се определя при условията на краен получател съгласно офертата на
изпълнителя.
2.3. Клаузите на настоящия договор не подлежат на промяна от страните по
него, освен при условията на чл. 43, ал. 2 и ал. 3 от Закона за обществените поръчки.
2.4. Стойността на договора възлиза на ............... лв. с ДДС, съгласно ценовото
предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, което е неразделна част от настоящия договор.
ІІІ. УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
3.1. Плащането по настоящия договор се осъществява в български лева чрез
банков превод по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: _________________
__________________________________________________________________________
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3.2. Начинът и сроковете за плащане на цената са:
По банков път, при следните условия:
- 24% от общата стойност на договора – след доставка на апаратурата, вкл.
изпълнение на всички съпътстващи поръчката услуги, доставки, монтажни работи,
пускане в действие на апарата, обучение на персонала;
- Остатъкът от стойността на договора (76 на сто) – на 8 равни месечни вноски с
падеж, считано от последния ден на месеца, в който апаратурата е монтирана.
Плащането ще се извършва на база възлагателно писмо, двустранно подписана
приемо-предавателна форма, протокол за пукане в действие на апаратурата и
фактура/и.
3.3. В случаите, когато доставката е осъществена, без да са спазени изискванията
по изпълнението й, определени в настоящия договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се
освобождава от задължението да плати цената на съответната доставка.
ІV. СРОК НА ДОСТАВЯНЕ
4.1. Доставянето на апаратурата, предмет на настоящия договор се извършва в
срок до …... дни (съгласно „Предложение за изпълнение на поръчката“ на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ) след предварителна заявка от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ под
формата на възлагателно писмо.
4.2. При недоставяне от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на стока в срока, договорен в т.4.1,
той дължи неустойка за забава в размер на 200 /двеста/ лева - за всеки ден забава на
доставката в рамките на определените в чл.12.1. пределни неустойки.
V. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
5.1. Мястото на изпълнение по този договор е: УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД,
База 1, гр. Пловдив, бул. „Васил Априлов“ №15А.
5.2. Рискът от случайно погиване или повреждане на апаратурата, предмет на
договора, преминава върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от момента на приемането ѝ на мястото
на доставяне, а собствеността върху нея преминава върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на датата,
на която е извършено окончателното разплащане между страните по договора.
VІ. ДАТА НА ДОСТАВЯНЕ
6.1. За дата на доставяне се счита датата, на която апаратурата е доставена при
крайния получател по т. 5.1., съгласно подписаната приемо-предавателна форма.
VІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
7.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
7.2. Да достави апаратурата в договорения срок и да я предаде, придружена със
сертификат за качество и произход.
7.3. Да предаде апаратурата в съответния вид и качество на мястото на
доставяне.
7.4. След доставяне на апаратурата до крайния получател да представи на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документите, изброени в точка 3.2. от настоящия договор.
7.5. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е обявил в офертата си по обществената поръчка,
че ще използва подизпълнители, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да сключи договори с
подизпълнителите, както и да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация за
плащанията по договорите за подизпълнение. Информацията за плащанията по
договорите за подизпълнение се предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в писмен вид в срок
до 7 работни дни след плащането и съдържа номера на настоящия договор,
индиридуалзиираща информация за договора с подпизпълнителя, данни за
подпизпълнителя, размер, основание и дата на плащането.
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ІІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
8.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
8.2. Да приеме доставката в срок и на място апаратурата, съответстваща по вид,
количество и качество на описаното в настоящия договор;
8.3. Да заплати доставената апаратура в уговорените срокове.
8.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да приеме и заплати само количествата, които
е заявил.
ІХ. ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ
9. При приемането на апаратурата се подписва приемо-предавателна форма,
удостоверяваща, че апаратурата от съответния вид, количество и качество е получена.
Х. КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИОНЕН СРОК
10.1. Апаратурата, предмет на настоящия договор, трябва да бъдат с нанесена
СЕ маркировка и да отговарят на техническите стандарти на производителя.
10.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури гаранционения срок на
апаратурата, съгласно „Предложение за изпълнение на поръчката“ на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, считано от датата на пускането ѝ в експлоатация.
10.3. За времето на гаранционния срок ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да
отстранява за своя сметка проявени дефекти или други неизправности на апаратурата,
включително като по обосновано искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ извърши подмяна на
апаратурата или съответните ѝ части.
10.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпълнява задълженията си по предходната точка след
уведомяване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и в подходящ срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,
който не може да бъде по-дълъг от 30 дни.
ХІ. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕТОЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ. РЕКЛАМАЦИИ
11.1.
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
може
да
предявява
рекламации
пред
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за:
а/ количество на апаратурата или техническата документация (явни
недостатъци) при тяхното приемане;
б/ качество (скрити недостатъци):
- при доставяне на апаратура не от договореният вид, посочен в т. 1.1. при
приемането и други;
11.2.
При
рекламации
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
уведомява
писмено
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като му посочва: номера на договора, индивидуализиращите белези
на рекламираната апаратура, основанието за рекламация и искане за замяна на
апаратурата или сторниране на нейната стойност от доставката (фактурата).
11.3. В 3-дневен срок от получаване на рекламационното писмо
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:
- писмено да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, че приема направената рекламация и
исканията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; или
- да определи свой представител, който на място на доставяне, заедно с
представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, да подпише констативен протокол за установените
рекламации.
11.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в 7-дневен срок, считано от изтичане на срока
по предходния член да замени апаратурата с нова, която е без недостатъци или да
сторнира нейната стойност от доставката (фактурата).
11.5. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни задължението си по т.11.4.,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е длъжен да заплати апаратурата и има право на неустойка в
размер на стойността на рекламираната такава. В такъв случай, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
може да оспори действията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по общия исков ред.
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11.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно настоящия
договор, с 30-дневно писмено предизвестие при три и повече рекламации на апаратурата
за явни и/или скрити недостатъци.
ХІІ. ОТГОВОРНОСТИ И НЕУСТОЙКИ
12.1. За неизпълнение на задълженията си по заплащане на цената на
доставената апаратура по настоящия договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка за
забава в размер на 0,02 % на ден върху стойността на неизпълнението в договорените
срокове задължение, но не повече от 2% (два процента) от стойността на
неизпълнението. Страните се съгласяват, че уговорената неустойка компенсира изцяло
забавата и че не си дължат лихви за целия период на забавата. В случай, че
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ счита, че в следствие на забавата е претърпял вреди над
предвидената неустойка, техният размер подлежи на доказване и не се презумира с
размера на законната лихва.
12.2. При недоставяне от ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ на апаратурата в срока, договорен
в т.4.1, той дължи неустойка за забава в размер на 200 /двеста/ лева - за всеки ден забава
на доставката, но не повече от 20% от стойността на недоставеното.
12.3. Независимо от конкретната причина, при забава в доставката от страна на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (освен в случаите на форсмажорни обстоятелства по раздел
ХІІІ), продължила повече от два пъти от уговорения в т. 4.1. срок за доставка,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да прекрати настоящия договор, за което писмено уведомява
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи неустойка и
обезщетение за претърпените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ вреди от прекратяването на
договора
12.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати договора и извън случаите на
предходната т.12.3., когато в хода на изпълнение на договора и/или въз основа на
направено възражение, се установи, че не може да изпълни своите задължения в
резултат на обстоятелства, възникнали след сключване на договора, като липсата на
достатъчно приходи, отпадане на нуждата от съответните стока и т.н.
12.5. При отказ за изпълнение на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи
еднократна неустойка в размер на 20% от стойността на апаратурата. За отказ от
изпълнение на договора се счита и липсата на отговор в продължение на повече от 3
дни след получаване на писмено запитване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за срока, в който ще
бъде изпълнена доставката.
ХІІІ. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
13.1. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за понесените
вреди и загуби, ако последните са причинени в резултат на непреодолимата сила.
13.2. Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора, е
била в забрава, тя не може да се позовава на непреодолима сила.
13.3. „Непреодолима сила” по смисъла на този договор е непредвидено и/или
непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на
договора.
13.4. Страната, засегната от непреодолима сила е длъжна да предприеме всички
действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и
загуби, както и да уведоми писмено другата страна в двуседмичен срок от настъпването
на непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от
това вреди.
13.5. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и
свързаните с тях насрещни задължения се спира.
13.6. Не представлява „непреодолима сила” събитие, причинено по небрежност
или чрез умишлено действие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на негови представители и/или
служители, както и недостига на парични средства на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
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ХІV. СПОРОВЕ
14.1. Възникналите през времетраенето на договора спорове и разногласия
между страните се решават чрез преговори между тях.
14.2. В случай на непостигане на договореност по предходния член, всички
спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете,
породени от или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение
или прекратяване ще бъдат разрешавани според българските материални и
процесуални закони от компетентния съд по реда на ГПК.

ХV. СЪОБЩЕНИЯ
15.1. Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този
договор са валидни, ако са направени в писмена форма, подписани от упълномощените
представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
15.2. За дата на съобщението се смята:
- датата на предаването – при ръчно предаване на съобщението;
- датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по
пощата;
- датата на приемането – при изпращане по телефакс или телекс.
15.3. За валидни адреси за приемане на съобщения, свързани с настоящия
договор се смятат:
ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

.........................................

..........................................

15.4. При промяна на адресите по т.15.3. съответната страна е длъжна да
уведоми другата в тридневен срок от промяната.
XVI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 16. Договорът се прекратява:
16.1.1. с изтичане на срока му;
16.1.2. с изплащане на общата му стойност, което не води до прекратяване на
гаранционния ангажимент на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
16.1.3. в други случаи, предвидени по закон или подзаконов нормативен акт;
16.2. Договорът може да бъде прекратен и при:
16.2.1. в случаите на чл. 43, ал. 4 от ЗОП, при уговорено обезщетение за
претърпентие вреди в полза на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не повече от 50,00 лева;
16.2.2. едностранно, с 6 месечно писмено предизвестие;
16.2.3. в други случаи, предвидени в настоящия договор;
16.3. При прекратяване на договора на посочените основания, с изключение на
т.16.2.1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТне дължи обезщетения за вреди, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
е претърпял вследствие на прекратяването на договора.
ХVІI. ДРУГИ УСЛОВИЯ
17.1. Гаранцията за изпълнение е със срок на валидност с 30 дни по-голям от
срока на настоящия договор. Гаранцията се освобождава не по-рано от изтичане на 30
дни от приключване действието на настоящия договор.
17.2. Внесената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гаранция за изпълнение на настоящия
договор в размер на 2 % (два процента) от стойността на договора без включен ДДС
която може да бъде задържана от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при условие, че първият не
изпълни частично или изцяло задълженията си по договора за възлагане на
обществената поръчка. Гаранцията се освобождава при следните условия:
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- 90% от гаранцията , определна за изпълнението на основните задължения по
договора се освобождава не по-рано от 2 (два) месеца исвършване на последното
плащане по договора;
- 10% от гаранцията, определна за гаранционните ангажименти на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, се освобождава не по-рано от 1 (един) месец след изтичане на
гаранционния срок.
17.3. Дължимите неустойки ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ прихваща от дължимите
плащания към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а ако сумата е недостатъчна – от гаранцията за
изпълнение на договора.
17.4. За неуредените въпроси в настоящия договор се прилага действащото
българско законодателство.
ХVІІI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
18.1. При подписването на настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представи:
- В изпълнение на чл. 47, ал. 9 от ЗОП, представи необходимите документи от
съответните компетентни органи за удостоверяване на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1
и ал. 2 от ЗОП, както и гаранция за изпълнението на договора;
- Декларация по чл. 4, ал.7 и по чл. 6, ал. 5, т. 3 от ЗМИП и декларация по чл. 6,
ал. 2 от ЗМИП.
18.2. Настоящият договор се състави в три еднообразни екземпляра на български
език – един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
18.3. Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:
- Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
- Предложение за изпълнениена поръчката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
……………………………

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
……………………………

