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Днес, .........2014 год. в град Пловдив, на основание чл. 101е, ал1 от ЗОП и
проведена процедура при условията на глава осем „а” от ЗОП за възлагане
на обществена поръчка с предмет: “Доставка чрез покупка на един брой нов
многофункционален апарат за ЕКГ, дефибрилация, мониториране на спешни пациенти
и възможност за пренос на данни от мониторирани жизнени показатели в реално
време – телемедицина, с включени: монтаж на оборудването в линейка, Инсталиране
на медицински софтуер за телемедицина на сървър на Възложителя, Обучение за
работа със системата, Гаранционна поддръжка”, между:

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – ПЛОВДИВ, със
седалище и адрес на управление град Пловдив, ул. „Перущица” № 1, с
ЕИК 176030673, представлявана от д-р Георги Михайлов Балахуров – за
Директор РЗИ Пловдив съгл. Заповед № 830/04.11.2014г. и Илина
Семерджиева – в качеството и на главен счетоводител по системата за
двойния подпис, наричана по-долу за краткост “ВЪЗЛОЖИТЕЛ” от една
страна, и
„…………………………………..….” ……., със седалище и адрес на
управление: гр. ……………, ул. „……………………….” …….., ЕИК
………………., представлявано от …………………………, в качеството му
на …………………., наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,
въз основа на проведения избор на изпълнител по условията и реда на
глава осма “а” ЗОП, се сключи настоящият договор за следното:
І. ПРЕДМЕТ И СРОК НА ДОГОВОРА
Чл.1 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се съгласява
да извърши доставка на 1 брой нов многофункционален апарат за ЕКГ,
дефибрилация, мониториране на спешни пациенти и възможност за пренос
на данни от мониторирани жизнени показатели в реално време –
телемедицина; Да монтира оборудването в линейка; Да инсталира
медицински софтуер за телемедицина на сървър на Възложителя; Да
проведе обучение за работа със системата; Да извършва гаранционна
поддръжка на апарата, съгласно Техническото приложение към
публичната покана и Техническата оферта на Изпълнителя, които са
неразделна част от този договор и срещу цена, посочена в Ценовата оферта
на изпълнителя – неразделна част от този договор.
(2) Изпълнението на предмета по предходната алинея включва
изпълнението на следните дейности:
1. Доставка на 1 брой нов многофункционален апарат за ЕКГ,
дефибрилация, мониториране на спешни пациенти и възможност за пренос

на данни от мониторирани жизнени показатели в реално време –
телемедицина;
2. Монтаж на оборудването в линейка;
3. Инсталиране на медицински софтуер за телемедицина на сървър
на Възложителя;
4. Обучение за работа със системата;
5. Гаранционна поддръжка на апарата.
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да изпълни дейностите по ал. 2 в
съответствие с изискванията на Техническата спецификация на
Възложителя, Техническото и Ценовото предложение от офертата на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, които са неразделна част от настоящия договор и в
сроковете по раздел ІІ от настоящия договор.
(4) Мястото на доставка е: гр. Пловдив, ул. „Перущица“ № 1,
административна сграда на РЗИ – Пловдив.
(5) С предаването на апарата за ЕКГ, дефибрилация, мониториране
на спешни пациенти и възможност за пренос на данни от мониторирани
жизнени показатели в реално време – телемедицина,ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
прехвърля на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ правото на собственост върху същия.
П. СРОКОВЕ ПО ДОГОВОРА
Чл. 2. (1) Срокът за изпълнение на договора започва да тече от датата
на подписването му.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да достави апаратурата, да монтира
оборудването в линейка, да инсталира медицински софтуер за
телемедицина на сървър на Възложителя и да проведе обучение за работа
със системата, в срок до .......... (попълва се съобразно Техническото
предложение на Изпълнителя).
(3) Срокът за гаранционна поддръжка на апаратурата е 3(три) години
след датата на доставката.
(4) Обслужването и поддръжката на апаратурата и оборудването се
осъществяват в срок от ……….. часа от уведомяване на Изпълнителя за
възникнала необходимост.
(5) Изпълнителят провежда тестове, профилактика на апаратурата и
оборудването и инструктаж на персонала на всеки 6 месеца от пускане на
апаратурата в експлоатация и в рамките на гаранционния срок.
ІІІ. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл. 3. (1) Цената за изпълнение на настоящия договор е съгласно
предложено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и прието от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Ценово
предложение, а именно: ……………………….. лв. без ДДС (……………
лева с ДДС).
(2) Цената по ал. 1 съставлява цялостно възнаграждение, дължимо
от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на доставката по

този договор и включва цена за доставка на апаратурата до мястото на
изпълнението, да монтира оборудването в линейка, да инсталира
медицински софтуер за телемедицина на сървър на Възложителя и да
проведе обучение за работа със системата,
(3) Цената по ал. 1 е окончателна и не подлежи на промяна за срока
на действие на договора.
Чл. 4. Цената по договора се заплаща, както следва:
Цената по договора ще се заплаща в български лева, по банков път, чрез
100 % (сто процента ) авансово плащане, в срок до 30 (тридесет)
календарни дни от подписването на договора, при представяне на
проформа-фактура и срещу представяне от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на
обезпечение под формата на банкова гаранция за авансово плащане за тази
сума, със срок на валидност, надвишаващ с не по-малко от три месеца
срока по чл. 2, ал.2 от договора.
IV. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ
Чл. 5. (1) За извършване на дейностите по договора
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да наема само подизпълнителите, посочени
от него в офертата, въз основа на която е избран за ИЗПЪЛНИТЕЛ.
(2) Процентното участие на подизпълнителите в цената за
изпълнение на договора не може да бъде различно от посоченото в
офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да извършва промяна на посочените
подизпълнители за изпълнение на договора, както и да привлича нови
подизпълнители, освен ако законът предвижда друго.
(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за действията на подизпълнителите
като за свои действия.
Чл. 6. Сключването на договор за подизпълнение с лице, за което не
са спазени съответните изисквания на ЗОП, или изпълнението на
дейностите по договора от лице, което няма качеството подизпълнител, се
счита за неизпълнение на договора и може да е основание за едностранно
прекратяване на договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Чл. 7. (1) При сключването на договорите с подизпълнителите,
оферирани в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, последният е длъжен да
създаде условия и гаранции, че:
1. приложимите клаузи на договора са задължителни за изпълнение
от подизпълнителите;
2. действията на подизпълнителите няма да доведат пряко или
косвено до неизпълнение на договора;
3. при осъществяване на контролните си функции по договора
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще може безпрепятствено да извършва проверка на
дейността и документацията на подизпълнителите.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл. 8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
1. да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговорената цена в сроковете и
при условията на настоящия договор;
2. да получи доставката в срока по чл. 2, ал. 2 и на мястото, посочено
в чл. 1, ал. 4 ;
3. да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимите за изпълнение на
договора и налични документи и данни, намиращи се при
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
4. да окаже на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимото съдействие и достъп
до необходимите обекти и съответните документи за изпълнение на
дейностите по договора;
5. да заплати доставената апаратура и извършените услуги по реда и
при условията, уговорени с настоящия договор.
Чл. 9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се е
отклонил от изискванията, на които трябва да отговаря апаратурата,
посочена в чл. 1, ал. 3 от договора или не представи изискуемите
документи относно апаратурата, да откаже приемането и, както и да
откаже да заплати съответното възнаграждение, докато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
не изпълни своите задължения съгласно договора.
VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл. 10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи цената на
доставеното по този договор оборудване в размер и срокове, съгласно чл. 3
и чл. 4 от Договора.
Чл. 11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
1. да изпълни предмета по чл. 1 от настоящия договор, в сроковете
по чл. 2;
2. да декларира, че е единствен собственик на апаратурата предмет
на договора;
3. да прехвърли на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ собствеността върху
апаратурата;
4. да осигури за своя сметка транспорта по доставката;
5. да осигури гаранционна поддръжка на доставената апаратура;
6. да действа с грижата на добрия търговец, с необходимото старание
и експедитивност и незабавно да информира в писмен вид
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали обстоятелства, които изискват решение от
негова страна;
7. при доставяне на апаратурата да представи всички документи,
удостоверяващи съответствието на апаратурата, с посочените параметри в

Техехническата спецификация на Възложителя и Техническото
предложение на Изпълнителя.
8. да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за проблеми, възникнали при
изпълнението на договора и за мерките, предприети за тяхното решаване;
9. да определи длъжностно техническо лице, което ще упражнява
контрол по изпълнение предмета на поръчката и да го съобщи на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Чл. 12. (1) Доставката ще се счита за неизпълнена докато
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не получи всички документи по чл. 11, т. 8 от
настоящия договор.
(2) Ако непредставянето на документи води до последващи разходи
за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, тези разходи се покриват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл. 13. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема гаранция за качеството на
апаратурата и за годността й за употреба за срока, посочен в чл. 2, ал. 2, 3,
4 и 5.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури гаранционно
обслужване за безвъзмездно отстраняване на всички гаранционни повреди
и отклонения от изискванията за качество, които са възникнали в рамките
на посочения в предходната алинея гаранционен срок.
Чл. 14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да следи и докладва за
нередности при изпълнението на договора. В случай, на установена
нередност ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да възстанови на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
всички неправомерно изплатени суми, заедно с дължимите лихви.
Чл. 15. Всички санкции, наложени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ във връзка
или по повод на дейности, за които отговаря ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, се покриват
от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
VIІ. ПРИЕМАНЕ
Чл. 16. Апаратурата следва да се предаде на мястото, посочено в чл.
1, ал. 4 на упълномощено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ лице. За приемането и
предаването се съставя приемателно-предавателен протокол, в два
екземпляра, който се подписва от упълномощените представители на двете
страни.
Чл. 17. (1) При предаването на апаратурата ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
осигурява на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото според обстоятелствата
време да я прегледа за недостатъци.
(2) Рекламации относно качеството и скрити дефекти се правят в
срок от 10 (десет) работни дни след откриването им.
(3) След изтичане на гаранционните срокове по чл. 2, ал. 2, 3, 4 и 5 от
договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен безвъзмездно да отстрани
констатираните от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в рамките на гаранционния срок
рекламации.
(4) В случай на рекламация и възникване на спор между страните по

договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява проверка на оборудването от
контролна организация, в присъствието на представители на двете страни,
за което се съставя протокол.
VIIІ.. КОНТРОЛ НА ДЕЙНОСТТА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл. 18. (1) За срока на действие на настоящия договор,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква:
1.. писмени и устни обяснения от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по въпроси,
свързани с изпълнение на задълженията му по този договор;
2.. представянето на всички данни и документи, както на хартиен,
така и на магнитен носител, за целите на упражняването на контрол върху
дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (включително копия на документи,
извлечения, справки, доклади и актове по изпълнение на договора и др.).
(2) При упражняване на правата и задълженията си по договора или
на приложимите законови разпоредби, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се представлява
от упълномощени от него лица.
Чл. 19. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да формира екип за текущ
контрол по изпълнението на този договор от състава на своята
администрация.
ІХ. ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА
Чл. 20. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури гаранционна
поддръжка на апаратурата в съответствие със сроковете по чл. 2, ал.2, 3, 4
и 5 и съобразно гаранционните условия на производителите.
(2) Гаранционният срок започва да тече от датата на подписване на
двустранния приемо-предавателен протокол за доставка на апаратурата.
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури сервиз на апаратурата
при преференциални за Възложителя условия, в частност преференциален
прием за гаранционна поддръжка на апаратурата.
Чл. 21. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира нормалното функциониране на
апаратурата, указано в Техническата спецификация и Техническото
предложение при спазване на условията, описани в документацията на
апаратурата (вкл. наръчника за експлоатация).
Чл. 22. (1) Заявката за отстраняване на възникнала повреда се прави
по телефон или писмено по факс.
(2) Заявката трябва да съдържа информация за: наличието на
повредата, часа и датата, когато е констатирана.
X. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 23. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за точното изпълнение
на дейностите по този договор, съобразно изискванията на Техническите
спецификации, Техническата оферта и Ценовата оферта.

Чл. 24. В случай на неточно изпълнението на която и да е от
дейностите по настоящия договор, с изключение на задълженията,
произтичащи от раздел „Гаранционна поддръжка”, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се
задължава да заплати на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,05%
(нула цяло нула и пет на сто) от общата цена по чл.3, ал.1 без ДДС за всеки
просрочен ден, но не повече от 10 % (десет сто) от общата цена.
(2)Получаването на неустойка не лишава ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да търси
по законовия ред претърпени вреди или пропуснати ползи, които
надхвърлят размера й.
XI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 25. Настоящият договор се прекратява с пълно изпълнение на
задълженията на страните по договора.
Чл. 26. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може едностранно да прекрати договора с
двуседмично писмено предизвестие, когато:
1. при започване на процедура по ликвидация на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
2. при откриване на производство по обявяване в несъстоятелност на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
3. спрямо ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се установи обстоятелство по чл. 47, ал.
1, т. 1 или чл. 47, ал. 5 от ЗОП, съгласно обявените условия на поръчката;
4. при условията на чл. 43, ал. 4 от ЗОП.
Чл. 27. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали договора, с
отправянето на писмено предизвестие до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без да
предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ допълнително подходящ срок за
изпълнение на съответното договорно задължение, в следните случаи:
1. ако е налице системно неизпълнение от страна на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
2. при съществено неизпълнение на което и да е задължение на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по този договор.
Чл. 28. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право, с едномесечно писмено
предизвестие, изпратено до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да развали договора, ако
възложителя не плати уговореното възнаграждение.
XII. СПОРОВЕ
Чл. 29. (1)Възникналите през времетраенето на договора спорове и
разногласия между страните се решават чрез преговори между тях.
Постигнатите договорености се оформят в писмена форма и се превръщат
в неразделна част от договора.
(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.

ХIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 30. Настоящият договор, ведно с приложенията, се състави в три
еднообразни екземпляра – два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл. 31. Неразделна част от Договора са:
1. Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,
2. Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
3. Ценовото предложение от офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
4. Изискуемите документи при подписване на договора, съгласно
чл.101е от ЗОП.

ДОГОВАРЯЩИ:

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
За ДИРЕКТОР НА РЗИ - ПЛОВДИВ:
/Д-Р ГЕОРГИ БАЛАХУРОВ –
съгласно Заповед № 830/04.11.2014г. /

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ: ______________

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: ___________________

