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Банка: УниКредит Булбанк АД - София  

IBAN: BG66 UNCR 7000 1520 9841 02 

BIC: UNCRBGSF 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при промяна на 

банковата си сметка, адресна или друга регистрация, в срок от 3 (три) дни от датата на 

промяната. 

Чл.5. Общо дължимото по този договор възнаграждение ще бъде заплатено от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в полза на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както следва: 

- авансово плащане в размер на 20 % (двадесет процента) в  срок до 5 (пет) работни 

дни от сключване на настоящия договор; 

- остатъка от общата стойност по договора, разделен на 6 (шест) равни месечни 

вноски, платими до 10-то число на всеки месец, считано от месеца, следващ месеца на 

монтирането и след представяне на следните документи:  

 приемо-предавателен протокол за доставка на новата стока;  

 протокол, удостоверяващ монтирането, настройката и пускането в 

експлоатация на стоката в изправно състояние; 

 оригинална данъчна фактура. 

 

IV. СРОК И МЯСТО НА ДОСТАВЯНЕ  

 

Чл.6. (1) Доставянето на стоката, предмет на настоящия договор се извършва в 

срок до 7 (седем) работни дни, считано от датата на сключване на договора, съгласно 

Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от настоящия договор.  

 (2) Монтирането на стоката, предмет на настоящия договор, и пускането 

й в експлоатация се извършва в срок до 3 (три) работни дни, считано от датата на 

доставка. 

Чл.7. Място на доставяне на стоките по този договор: „Втора МБАЛ – София” 

ЕАД,  гр. София 1202, бул. „Христо Ботев” № 120. 

Чл.8. Собствеността и рискът от случайно погиване или повреждане на стоката 

преминава върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от момента на монтирането и пускането й в 

експлоатация. 

Чл.9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ застрахова за своя сметка стоката по този договор до 

момента на монтирането й на местоизпълнението, посочено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Чл.10. (1)  Приема се, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е изпълнил задълженията си по този 

договор, когато старата рентгенова тръба е демонтирана и изнесена извън територията 

на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, новата рентегонва тръба е доставена, монтирана и пусната в 

експлоатация и е приета от представител на Възложителя с двустранен приемателно-

предавателен протокол, удостоверяващ получаването на стоката и извършения монтаж. 

(2) При предаване на стоката ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

цялата техническа документация и сертификати на производителя, придружаващи 

стоката. 

  

V. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА 
 

Чл.11. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя гаранция за изпълнението на Договора в 

размер на 3 (три) %  от стойността му без ДДС, в една от следните форми: 

 

 – парична сума, внесена по следната банкова сметка на лечебното заведение: 
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„ОБЩИНСКА БАНКА” АД  

BIC:  SOMBBGSF 

IBAN:  BG74SOMB91301027375301 

 

 –    безусловна неотменяема банкова  гаранция със срок на валидност 30 (тридесет) дни 

след изтичане на предоставения от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гаранционен срок на стоката, 

съгласно Техническо предложение – Приложение № 2 към настоящия договор.  

 (2) Гаранцията за изпълнение на договора служи за безусловното й задържане в 

пълен размер в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в случай на неизпълнение предмета на 

договора, както и във всички случаи на прекратяване действието на договора по вина на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или по искане на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при безвиновно поведение на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Чл.12. Гаранцията за изпълнение на договора се връща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 30- 

дневен срок, считано от изтичане срока на гаранционното обслужване. 

Чл.13. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ има право да усвои представената гаранция за 

изпълнение на договора или част от нея, или да претендира плащане на съответната 

сума пред банката, в случай че е представена банкова гаранция, в следните случаи: 

- за компенсиране на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за разходи, направени за отстраняването на 

констатирани недостатъци, свързани с предмета на договора; 

- при удържане на неустойки, начислени съгласно настоящия договор; 

- при разваляне на договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - в този случай се задържа 

пълния размер на гаранцията. 

 

VI. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ 

 

Чл. 14. Гаранционният срок за доставената и монтирана стока е 12 /дванадесет/ 

месеца, съгласно Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и започва да тече от 

датата на подписване на приемателно-предавателния протокол по чл.10, ал.1 от 

настоящия договор. 

Чл.15. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира пълната функционална годност на 

стоката, съгласно техническите стандарти за качество и безопасност, както и че 

доставената стока съответства точно по вид, стандарт и качество на изискванията, 

посочени в документацията за участие и договорените условия. 

Чл.16. (1). Всички повреди и недостатъци в доставената и монтирана стока, 

появили се в рамките на гаранционния срок, се отстраняват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за 

негова сметка. 

(2) При възникване на повреда и/или недостатък, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да 

го отстрани в срок до 3 /три/ дни от уведомяването му от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(3) В случай, че възникналата повреда/недостатък не може да бъде отстранена в 

срока по предходната алинея, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

да замени повредените стоки с други, в срок до 3 /три/ дни от изтичане на срока по чл. 

16, ал. 2, без да му заплаща допълнително възнаграждение. 

(4) При ремонт на дефектната стока, гаранционният срок се удължава с дните, 

необходими за поправката, а при замяната с нова – започва да тече нов гаранционен 

срок. 

Чл.17. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност за качеството на стоките когато 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е спазил правилата за съхранение и експлоатация на Стоките. 
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Чл.18. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за повреди на стоката, получени в резултат 

на недобро изпълнение на доставката  и съхранение на стоката. 

 

VII. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

 

     Чл.19. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава : 

1. да предаде стоката за ползване в състояние, в срок и по начин, уговорени по-

долу в настоящия договор;  

2. да демонтира старата рентгенова тръба и да я изнесе извън територията на 

„Втора МБАЛ – София” ЕАД; 

3. да монтира, настрои и пусне в експлоатация новата рентгенова тръба в срок 

до 3 (три) работни дни, считано от датата на доставката и на мястото, посочено от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

4. да прехвърли на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ правото на собственост върху стоката. 

5. да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заедно със стоката и следните документи на 

български език: 

5.1. техническо описание на стоката; 

5.2. техническо описание на работните режими на стоката; 

5.3. инструкция за експлоатация; 

6. Да поддържа гаранционно рентгеновата тръба за срок от 12 /дванадесет/ 

месеца, считано от датата на монтажа и пускане в експлоатация, съгласно Техническо 

предложение – Приложение № 2 към настоящия договор. Гаранционното обслужване 

обхваща безвъзмездното отстраняване на всякакви повреди и отклонения в 

нормалното функциониране на стоката, до изтичането на горепосочения срок. 

 

VIII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

 

Чл.20. За изпълнение предмета на договора в срок от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размера, по начина и в 

сроковете, определени в настоящия Договор. 

Чл.21. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право във всеки един момент от срока на действие 

на настоящия Договор да извършва проверка относно хода на изпълнението, без с това 

да нарушава самостоятелността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл.22. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ качествено 

изпълнение на възложената с настоящия договор работа, в съответствие с уговорените 

параметри. 

Чл.23. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да дава допълнителни инструкции на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на настоящия Договор, които са 

задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл.24. (1)  При доставката и монтирането на стоката, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е 

длъжен да го прегледа и да установи дали съответства на описаните в този договор и 

Офертата към него характеристики.  

(2) В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ установи недостатъци в монтирането на 

стоката, които не са могли да бъдат установени при обикновен преглед, той има право 

да направи рекламация, като уведоми за това ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в едноседмичен срок от 

откриване на недостатъците.  

(3) В случаите по ал. 1 и 2 страните съставят Констативен протокол за 

установените недостатъци на стоката, който се подписва от техни упълномощени 

представители. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, респ. негов представител не се яви и/или 

откаже да подпише Констативния протокол по предходното изречение,  
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ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право сам да състави и подпише съответния Констативен 

протокол. Така съставеният и подписан Констативен протокол става задължителен за 

страните. 

 

IX. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. НЕУСТОЙКИ 

 

Чл.25. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ достави или монтира стоката, предмет на 

настоящия Договор, некачествено или в несъответствие с Техническото предложение 

или Техническата спецификация параметри и/или допълнително дадените от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ инструкции, последният има правото по свой избор: 

- да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за своя сметка и в подходящ срок да я достави или 

монтира качествено и в съответствие с уговорените параметри,   

- сам или чрез трето лице да извърши съответните действия за сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като наред с това и в двата случая ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи 

неустойка в размер на 5 % /пет процента/ от общия размер на възнаграждението, 

посочено в чл. 3, ал.1, за всеки отделен случай на неизпълнение или 

 - да развали настоящия договор, като в този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма 

право на възнаграждението по чл.3 ал.1, респ. дължи връщане на възнаграждението по 

чл. 3, ал. 1, както и дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 5 % /пет 

процента/ от размера на възнаграждението, посочено в чл. 3, ал. 1. 

Чл.26. При неизпълнение на задълженията, свързани с гаранционните условия, 

от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има правата по чл.27 от настоящия 

Договор. 

Чл.27 (1) Разпоредбите на предходните членове не лишават ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от 

правото му да откаже приемането на стоката, предмет на настоящия Договор, ако 

доставеното и монтирано от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не съответства на уговореното между 

страните качествено и/или времево отношение. В този случай, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма 

право на възнаграждение и дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ връщане на платеното до 

момента възнаграждение, както и дължи неустойка в размер на 5% /пет процента/ от 

посочения в чл.3, ал. 1 размер на възнаграждението. 

(2) Разпоредбите на преходните членове не лишават ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от 

възможността му да претендира за пълния размер на действително претърпените от 

него вреди, надвишаващи размера на съответната неустойка, по предвидения в закона 

ред. 

Чл.28. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прихване вземанията си за неустойки от 

дължимото, съгласно настоящия Договор възнаграждение, а ако такова прихващане не 

може да се осъществи – ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща дължимите суми незабавно при 

поискването им от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 

X. ОБЩИ УСЛОВИЯ 

 

Чл.29. Всички съобщения, уведомления и писма на страните във връзка с 

изпълнението на настоящия Договор, направени на адресите, посочени в заглавния 

титул на договора, се считат за редовно връчени и приети. 

Чл.30. Всички изменения и допълнения на настоящия договор могат да се 

извършват само по взаимно съгласие на двете страни, изразено в писмена форма. 

Чл.31. За всички неуредени в настоящия договор въпроси се прилага 

действащото българско законодателство. 

 

 



6 
 

 



7 
 

 



8 
 

 



9 
 

 



10 
 

 



11 
 

 

 


	IV. СРОК И МЯСТО НА ДОСТАВЯНЕ
	VI. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ
	(4) При ремонт на дефектната стока, гаранционният срок се удължава с дните, необходими за поправката, а при замяната с нова – започва да тече нов гаранционен срок.
	Чл.17. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност за качеството на стоките когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е спазил правилата за съхранение и експлоатация на Стоките.
	Чл.18. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за повреди на стоката, получени в резултат на недобро изпълнение на доставката  и съхранение на стоката.
	VII. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

	VIII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
	IX. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. НЕУСТОЙКИ
	X. ОБЩИ УСЛОВИЯ

