
ДОГОВОР

Днес 03.10.2014г., в гр. Хасково, между:

"Многопрофилна болница за активно лечение - Хасково” АД, със седалище 
и адрес на управление: гр. Хасково, бул. "Съединение" № 49. с ЕИК 126529015, 
представлявано от Изпълнителния директор д-р Славчо Сотиров Близнаков и Главен 
счетоводител Иванка Бойдева Спасова, наричани по-долу за краткост 
"ВЪЗЛОЖИТЕЛ", от една страна

и

„Пълмед”  АД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. 
..Пещерско шосе". № 61-Б. с ЕИК 115258559, представлявано от Изпълнителния 
директор инж. Ради Атанасов Радев, наричано по-долу за краткост "ИЗПЪЛНИТЕЛ", от 
друга страна.

се сключи настоящият договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ IIA ДОГОВОРА

Чл. I. ( I )  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извършва 

абонаментното сервизно обслужване на медицинска апаратура в МБАЛ - Хасково АД. 

(2) Вида и типа на апаратурата, както и местонахождението й. са подробно описани в 

11риложение към офертата, което се явява неразделна част от договора.

II. СРОК ПА ДОГОВОРА

Чл. 2. Договорът се сключва за срок от I (една) календарна година, считано от датата 

на подписването му.



III. I ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 3. Стойността на услугата е 50 504 лв. /петдесет хиляди петстотин деветдесет и четири 

лева/ без включен ДДС подробно описана в Приложение към офертата неразделна част от 

договора.

Чл. 4. Цените са фиксирани и не подлежат на завишаваме през периода на изпълнение на 

договора.

Чл. 5. 11лащането по настоящия договор се извършва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез банков 

превод по сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок до 60 (шестдесет) дни от представяне на 

оригинална фактура за извършената услуга.

Банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е:

IBAN BG77FINV915010UB082899, BIC код FINVBGSF - ..I Гьрва инвестиционна банка" АД - клон 

I Еювдив

IV. 11РАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА И31 I bJll 1ИТЕЛЯ

Чл. 6. (I). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва сервизното обслужване, включващо 

отстраняване па възникнали повреди при повикване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ през договорения 

период за сервиз, технически профилактични прегледи и ревизии по график, съгласуван с 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и отстраняване на открити при техничиските профилактики и ревизии 

повреди.

(2). Възнаграждението за извършената по чл. 6. ал. I услуга е уговорено в чл. 3 на настоящия 

договор не подлежи на допълнително заплащане.

Чл. 7. ИЗГ ГЬЛ11ИТЕЛЯТ се задължава при работно време отзоваването при заявка от страна 

на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да е до 2 /два/ часа, а при отзоваване в извън работно време - до 4 

/четири/ часа.

Чл. 8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да поддържа 24 часов сервиз на повикване. 

Чл. 9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва техническите ревизии при 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, а профилактичните прегледи и ремонти - два пъти годишно, както и 

и по преценка от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - след съгласуване с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.



Чл. 10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да доставя всички консумативи касаещи 

експлоатацията на апаратурата на преференциални цени

Чл. 1 1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигурява при необходимост резервни части 

на доставни цени и да връща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ подменените резервни части, ако 

апаратът не е в гаранционен срок, а за ремонти при които са ползвани резервни части

да изготви отчет и да го представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за заверка.
Чл. 12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава гаранцията на извъртените ремонти да бъде не 
по-малко от 6 /шест/ месеца.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 13. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да оказва необходимото съдействие на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на договора.

Чл. 14. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да определи лице за контакт, което при 

забелязване на повреда в договорената техника, да нареди спиране на работата с нея п 

уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като му съобщи местонахождението й на тел.032/644-475.

Чл. 15. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да допуска само квалифициран персонал да работи 

с договорената техника и да отказва достъп до нея на други лица извън страните по 

този договор.

Чл. 16. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от 

изискванията за услугата по чл. I от договора, да откаже да заплати съответното 

възнаграждение, докато ИЗПЪЛНИТЕЛЯ!' не изпълни своите задължения съгласно 

договора.

VI. IIPEKPA I ЯВАНЕ I !А ДОГОВОРА. ОТГОВОРНОСТ.

Чл. 17. I юстоящия г договор се прекратява:

1. с изтичане на уговорения срок;

2. с изпълнение на всички задължения на страните:

3. по взаимно съгласие на страните изразено писмено:

4. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената 

услуга;

5. с едномесечно писмено предизвестие от всяка една от страните.



Чл. IX. При забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи неустойка в размер на 1% /едно 

на сто/ върху стойността на забавената услуга за всеки просрочен ден, но не повече от 

20% /двадесет на сто/ от стойността на забавената услуга. Сумата се удържа от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при изплащането й.

VII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. I1). Нищожността на някоя от клаузите от договора не води до нищожност на друга 

клауза или на договора като цяло.

Чл. 20. Всички допълнително възникнали въпроси след подписването на договора и 

свързани с неговото изпълнение, ще се решават от страните в дух на добра воля е 

двустранни писмени споразумения.

Чл. 21.1 !еразделна част от договора е Оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 22. За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите 

на действащото законодателство в Република България.

Договорът се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от 

страните.

Съгласувал:..<̂721...

/Гл. Юрисконсу^Жр. РДнгелов/


