
Д О Г О В О Р

Днес, 05.12.2014 год. в гр. Шумен на основание Решение № РД-537/21.11.2014 г. на
Директора на РЗИ-Шумен и след проведена процедера по по реда на Глава осма „а” от ЗОП 
между:

1. РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ- ШУМЕН, със седалище и адрес на 
управление: гр. Шумен, пл. „Освобождение ” № 1, БУЛСТАТ 176031145, представлявана от д-р 
Пепа Николаева Калоянова - Директор, наричана по-долу “ВЪЗЛОЖИТЕЛ”, от една страна

И
2. ”МЕДСИС” ООД, ЕИК 200948612, представлявано от Христо Атанасов Каракостов 

и Юлиан Тодоров Димов, в качеството на управители, заедно и поотделно със седалище и адрес 
на управление: гр. София, 1527, район Оборище, ул. „Стара планина”, №31933, ет.2, ап.5, тел.: 
02/ 8066333 факс: 02/ 8066344 Банкова сметка IBAN BG45UBBS80021000710230 BIC 
UBBSBGSF при ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА, наричано по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, ’

Страните се споразумяха за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА.
1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши: „Доставка, 

монтаж и гаранционно обслужване и поддържане на медицинско оборудване -  един брой 
многофункционален апарат за ЕКГ, дефибрилация и мониториране на спешни пациенти с 
възможности за пренос на данни в реално време, ведно с медицински софтуер за 
телемедицина”.

(2) Изпълнението на предмета по предходната алинея включва освен доставянето на 
многофункционалния апарат, ведно с всички принадлежности и консумативи, включва и 
неговото монтиране в санитарен автомобил /линейка/, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до 
готовност за експлоатация; доставката и инсталирането на медицински софтуер за 
телемедицина на сървър, посочен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; извършване на необходимите 
настройки; провеждане на тестове за работа на апарата в системата; пускане в действие и 
предаване за експлоатация на медицинското оборудване -  многофункционалния апарат, ведно 
със съответния софтуер, принадлежности, консумативи и документация; провеждане обучение 
на лица, определени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за работа в системата; гаранционно обслужване и 
поддържане на медицинското оборудване -  многофункционалния апарат, ведно със съответния 
софтуер, принадлежности и консумативи; провеждане на тестове, профилактика и инструктажи 
на персонала на всеки 6 /шест/ месеца от пускането в действие на медицинското оборудване до 
изтичане на срока за гаранционното му обслужване и поддържане.

(j ) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да изпълни дейностите по ал. 1 и ал.2 в съответствие с 
изискванията на Техническата спецификация на Възложителя, Техническото и Ценовото 
предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, които са неразделна част от настоящия договор и в 
сроковете по раздел II от настоящия договор.

(4) Мястото на доставка е: гр. Шумен, пл. “Освобождение” № 1.
(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ определят конкретните дати, необходимата 

техника и работни помещения за извършване на доставката, монтажа и инсталирането.

II. СРОКОВЕ:
1. Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му и има действие за 

срок 42 /четиридесет и два/ -месеца.



2. Срок за доставка на многофункционалния апарат, ведно със софтуера, както и с 
всички необходими принадлежности, консумативи и документация, в мястото на доставка, и 
извършване на монтажа на многофункционалния апарат в санитарен автомобил /линейка/ до 
готовност за експлоатация, извършване на необходимите настройки, извършване на пробно 
изпитване за работа на апарата, пускане в действие и предаване за експлоатация и извършване 
обучение на персонала на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за работа с апаратурата -  до 180 /сто и осемдесет/ 
дни, считано от датата на подписване на настоящия договор.

3. Срок за извършване на дейностите по инсталиране на медицински софтуер за 
телемедицина на сървър на възложителя, извършване на необходимите настройки, извършване 
на пробно изпитване за работа на апарата в системата, пускане в действие и предаване за 
експлоатация и извършване на обучение на персонала на възложителя за работа в системата -  
едноседмичен срок, считано от датата на получаване от изпълнителя на заявката на 
възложителя за извършване на инсталацията на софтуера на сървър на възложителя.

4. (1) Срок за гаранционно обслужване и поддържане на медицинското оборудване /в 
т.ч. батерии/, предмет на поръчката -  36 /тридесет и шест/ месеца, считано от датата на 
приемане на оборудването от възложителя /от датата на приемателно-предавателния протокол 
за предаване на медицинското оборудване на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за експлоатация.
Забележка: Срокът се посочва според предложението в офертата на изпълнителя, като този 
срок не може да бъде по-кратък от 36 месеца, считано от датата на приемане на 
оборудването от възложителя /от датата на приемателно-предавателния протокол за 
предаване за експлоатация/.

(2) Гаранционен срок на консумативи -  сензори и маншони -  6 /шест/ месеца. 
Гаранционният срок на други консумативи е даденият такъв от производителя, което във всеки 
случай се документира от изпълнителя с представянето на документи за гаранцията.

(3) Срок за провеждане на инструктажи на персонала на възложителя -  на всеки 6 
/шест/ месеца, считано от датата на пускането в действие на медицинското оборудване /от 
датата на приемателно-предавателния протокол за предаване на медицинското оборудване на 
възложителя за експлоатация/ до изтичане на срока за гаранционното обслужване и 
поддържане на медицинското оборудване.

III. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ:
1.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ заплащане на възнаграждение от 41 

232 /словом четиридесет и една хиляди и двеста и тридесет и два лева/ лв. без ДДС -  49 478,40 
/словом четиридесет и девет хиляди и четиристотин и седемдесет и осем лева и четиридесет 
стотинки/лв. с ДДС.
Забележка: Посочва се цената, съгласно офертата, въз основа на която е определен изпълнителя 
-  ценовото предложение на изпълнителя.

(2) Цената по предходната точка включва всички изброени дейности от предмета на 
поръчката. Цената е фиксирана, крайна, включва всички дейности и всички разходи /преки и 
непреки, в т.ч. за мита, такси, данъци, ДДС, застраховки, транспорт, труд, опаковки, замяна на 
некачествена стока/, за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на възложителя и 
документацията на поръчката, в пълния й обем, в срок, с необходимото качество, както и 
печалбата на изпълнителя. Цената е крайната и максималната цена /обща стойност/, която 
възложителят ще заплати за изпълнение на договора, при условие, че изпълнението бъде 
прието от възложителя изцяло и без забележки. Цената не подлежи на увеличаване за срока на 
действие на договора.

2: ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на изпълнителя цената по Раздел III, т. 1. (1) от 
настоящия договор в срок до 30 /тридесет/ календарни дни, считано от датата на представена 
оригинална фактура, издадена от изпълнителя и двустранно подписан приемателно- 
предавателен протокол.

3. Ако в срок до 10.12.2014 г. няма подписан приемателно-предавателен протокол, 
удостоверяващ доставката на медицинското оборудване, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в срок до 
12.12.2014 г. да представи на възложителя оригинал на безусловна и неотменима банкова 
гаранция в подзана възложителя, в размер /стойност на гаранцията/ -  пълният размер на сумата 
по т.Ш.1 ^ ^ о д а М п̂ о (,| ^ ^ ,  за безусловно плащане на възложителя единствено по



направено от него писмено искане /без да е необходимо възложителят да представя други 
документи и доказателства/, с възможност за усвояване на гаранцията както наведнъж изцяло, 
така и на части, със срок на валидност на гаранцията най-малко 45 /четиридесет и пет/ 
календарни дни, след датата на подписване на приемателно-предавателния протокол за 
доставката на медицинското оборудване. В банковата гаранция изрично трябва да са посочени 
номера и датата на решението за определяне на изпълнител на поръчката и предмета на 
поръчката. При посочените условия, след представянето на банковата гаранция и въз основа на 
издадена от изпълнителя проформа фактура, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ в 30-дневен срок извършва 
авансово плащане на сумата по Раздел III, т. 1. (1) от настоящия договор. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
освобождава гаранцията в 30-дневен срок, считано от датата на подписване на приемателно- 
предавателния протокол, който удостоверява, че медицинското оборудване е доставено в пълен 
обем и с необходимото качество.

4. Всички плащания по настоящия договор се извършват по банков път, в български 
лева, по посочена от изпълнителя банкова сметка:

Банкова сметка IBAN BG45UBBS80021000710230, BIC UBBSBGSF при ОБЕДИНЕНА 
БЪЛГАРСКА БАНКА

5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не заплаща за стоки, които не отговарят на изискванията на 
публичната покана, ведно с техническата спецификация и настоящия договор.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ:
А/ Възложителят има право:
1. Да получи качествено и срочно изпълнение по настоящия договор, в посоченото в 

договора количество.
2. При поискване, да получава пълна и изчерпателна информация и документация във 

връзка с изпълнението на настоящия договор, както и относно стоките, предмет на доставката, 
не по-късно от 3 /три/ дни от датата на поискването.

3. Когато изпълнението не съответства на заявеното “  по вид, качество, 
количество/обем и срок:

3.1. Да върне съответната стока, която е некачествена и да иска замяната й с друга с 
необходимото качество. За замяна на некачествена стока с друга -  с нужното качество, 
възложителят не дължи заплащане на изпълнителя. Замяната се извършва от изпълнителя и 
изцяло за негова сметка.

3.2. Да откаже получаването и приемането на съответната стока, която не е била 
доставена в срок, без да дължи заплащане за същата, както и без да дължи каквито и да било 
обезщетения, неустойки.

3.3. Да не приеме изпълнение или която и да е негова част, ако то не съответства по 
качество и обем на изискванията му.

3.4. Упражняването на посочените в предходните точки права и предприемането на 
посочените действия или на част /някое/някои-заедно, поотделно/ от тях, както и в каква 
последователност, е предоставено на преценката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и изцяло зависи 
единствено от него.

Б/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
1. Да приеме доставените в срок на мястото на доставка, съгласно настоящия договор 

стоки, когато същите съответстват по вид, качество и количество на описаното в настоящия 
договор,

2. Да заплати на изпълнителя дължимата цена за изпълнението на поръчката, съгласно 
условията и в срока по т.ТТТ от настоящия договор.

В/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има прави да получи цената по настоящия договор, при 
условията и в срока, посочени в същия.

Г/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
1. Да изпълни възложената му поръчка при условията на офертата в процедурата за 

възлагане на обществената поръчка, въз основа на която е определен за изпълнител.
2. Да изпълци-възложепата му поръчка качествено и в сроковете, посочени в настоящия 

|'4врТ1чки технически норми и стандарти, изисквания и условия,договор, при спазван 
относими къмДцзпълълпение4б5;Ъа поръчката, при спазване изискванията на Закона за 
мс;цн1ински1чг/1вде. н1я и всички дру и приложими правни норми.

оаве°п:



3. Да извърши: доставка на многофункционалния апарат, ведно с медицински софтуер 
за телемедицина, както и с всички необходими принадлежности, консумативи и документация, 
в мястото на доставка; монтаж на многофункционалния апарат в санитарен автомобил 
/линейка/ до готовност за експлоатация; необходимите настройки; пробно изпитване за работа 
на апарата; пускане в действие и предаване за експлоатация, ведно с всички принадлежности и 
консумативи и с цялата документация, и обучение на персонала за работа с апаратурата, в срок 
до 6 /шест/ месеца, считано от датата на подписване на договора. Транспортът по доставката се 
осигурява от изпълнителя и е изцяло за негова сметка.

4. Да достави стоките пакетирани опаковани в съответното количество и качество.
5. Да предаде медицинското оборудване ведно с всички необходими документи, които 

следва да го придружават -  гаранционни карти, ръководство за обслужване на български език. 
Да предостави инструкция за експлоатация както на хартиен, така и на електронен носител.

6. „Медицинско оборудване“ включва многофункционалния апарат за ЕКГ, 
дефибрилация и мониториране на спешни пациенти с възможности за пренос на данни в реално 
време, ведно с всички принадлежности и консумативи, в т.ч. поставка за монтиране в линейка, 
батерии, сензори, маншони и др., както и медицинския софтуер за телемедицина.

7. Да достави медицинско оборудване, предназначено за монтиране в линейка, което е 
фабрично ново, не е било демонстрационно, не е рециклирано, отговарящо на всички 
изисквания, съгласно техническата спецификация, неразделна част от настоящия договор.

8. Да достави медицинското оборудване, ведно със съответните декларации за 
съответствие -  по чл. 14, ал. 2 от Закона за медицинските изделия, съставена от производителя 
или негов упълномощен представител, както за многофункционалния апарат, така и за 
софтуера или валиден сертификат по чл. 76 от Закона за медицинските изделия, за 
съответствието със съществените изисквания, приложими за изделието, издаден от 
нотифициращ орган.

9. Да достави медицинско оборудване -  многофункционалният апарат и съответният 
медицински софтуер за телемедицина, с нанесена „СЕ“ маркировка, в съответствие с 
изискванията по чл. 8 и чл. 15 от Закона за медицинските изделия.

10. Доставеното медицинско оборудване да е в съответствие със съответните стандарти 
на Европейския съюз, в т.ч. с Директива 93/42/ЕИО на Съвета относно медицинските изделия.

11. Медицинското оборудване, в т.ч. и Стойката за монтаж, да са в съответствие с 
изискванията на действащия стандарт EN 1789 за монтиране и ползване в линейка със стандарт 
EN 1789, в линейка с висока проходимост, извън болници и клиники, в ситуации, където 
условията на околната среда могат да се различават от нормалните стайни условия, 
удостоверено със съответния сертификат за съответствие с действащия стандарт EN 1789.

12. Медицинското оборудване следва да има степен на защита > IP55, по стандарт EN 
60529, удостоверено със съответния сертификат.

13. Преносимата система за телемедицина и медицинският софтуер за телемедицина 
трябва да са по утвърден модел, успешно внедрен в системите за спешна помощ на поне две 
държави-членки на Европейския съюз, в продължение на поне една година.

14. Доставеното медицинското оборудване, в т.ч. всички принадлежности и 
консумативи, следва да са в срок на годност, като срокът на годност на същите да изтича не по- 
рано от изтичане срока на гаранционното им обслужване и поддържане.

15. За срока на действие на договора, изпълнителят да поддържа документирана 
система за проследяване безопасността на медицинските изделия, пуснати на пазара, и за 
блокиране и изтегляне от пазара на медицинските изделия, показали несъответствие с 
изискванията за безопасност, съгласно изискванията на чл. 82,' ая. 3~ и ~ал. 4 от Закона за
медицинските изделия.

16. Да извърши дейностите по инсталиране на медицински софтуер за телемедицина на 
сървър, посочен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; необходимите настройки; пробно изпитване за работа на 
апарата в системата; пускане в действие и предаване за експлоатация и извършване на обучение 
на персонала за работа в системата, в едноседмичен срок, считано от датата на получаване от 
изпълнителя на заявката па ВЪЗЛОЖИ 11 ЛЯ за извършване на инсталацията на софтуера на 
сървър на ВЪЗЛОЖЩ^ДЯГ



^ 17. Да извършва оезплатно гаранционно обслужване и поддържане на медицинското
оборудване /в т.ч. батерии/ за срок от 36 /тридесет и шест/ месеца, считано от датата на 
предаване на медицинското оборудва на възложителя за експлоатация /от датата на 
приемателно-предавателния протокол за предаване за експлоатация/, за което възложителят не 
дължи заплащане за труд, материали, резервни части, транспорт, както и каквито и да било 
други разходи.
Забележка. Срокът се посочва съобразно съответното предложение на избрания в 
процедурата изпълнител.

18. Гаранционен срок на консумативи — сензори и маншони — 6 /шест/ месеца. 
Гаранционният срок на други консумативи е даденият такъв от производителя, което във всеки 
случай се документира от изпълнителя с представянето при доставката на документи за 
гаранцията.

19. Да провежда инструктажи на персонала на всеки 6 /шест/ месеца, считано от датата 
на пускането в действие на медицинското оборудване /от датата на приемателно-предавателния 
за предаване за експлоатация/ до изтичане на срока за гаранционното обслужване и 
поддържане на медицинското оборудване.

20. Гаранционното обслужване и поддържане на медицинското оборудване включва и 
провеждането на тестове, извършване на профилактика на медицинското оборудване и 
инструктажи на персонала на всеки 6 /шест/ месеца от пускането в действие на медицинското 
оборудване до изтичане на срока за гаранционното му обслужване и поддържане, както и 
отстраняването на повреди и други проблеми в работата на медицинското оборудване, 
подмяната на части и консумативи. В срока за гаранционно обслужване и поддържане на 
медицинското оборудване, изпълнителят се задължава не само да отстранява повреди, но и да 
извършва необходимата диагностика, профилактика, контрол на качеството, съгласно 
инструкциите на производителя, така че в срока за гаранционно обслужване и поддържане да 
поддържа добавените стоки с качество, което отговаря на техническите стандарти на 
производителя. В срока за гаранционно обслужване и поддържане на медицинското 
оборудване, всички посочени дейности се извършват изцяло за сметка на изпълнителя, без да се 
дължи за тях каквото и да било заплащане от страна на възложителя.

21. Гаранционното обслужване и поддържане на медицинското оборудване се извършва 
на територията на Република България, в сервизната база на изпълнителя, находяща се в град 
София, улица „Стара планина” № 31-33.

22. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава за срока на действие на настоящия договор да 
разполага със сервизна база, на територията на Република България, с необходимото 
техническо обезпечение на същата и работно време на базата минимум по 8 /осем/ часа в дните 
от понеделник до петък включително, за извършване на гаранционното обслужване и 
поддържане на медицинското оборудване, което не изключва извършването на част от 
дейностите и при възложителя.

23. Транспортът на оборудването или част от него от седалището на възложителя до 
сервизната база на изпълнителя и обратно, когато това е необходимо във връзка с извършване 
на дейностите от предмета на поръчката, е изцяло за сметка на изпълнителя, извършва се или се 
организира от него, без да се дължи заплащане за транспорт от страна на възложителя.

24. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава за срока на действие на настоящия договор, във 
връзка с извършване на дейностите, предмет на същия, да разполага с необходимия /като брой 
и квалификация/ персонал за качествено и срочно изпълнение на услугите, като в т.ч. да 
разполага с най-малко двама специалисти, квалифицирани за извършване на монтаж,

■ инсталация, тестове, сервиз и поддръжка- на оборудването, преминали- курс на-обучение за 
сервиз и поддръжка на медицинската апаратура при производителя или оторизирано от него 
лице.

25. Времето за реакция на изпълнителя при възникване на проблем с медицинското 
оборудване е до 72_ седемдесет и два/ часа от уведомяването му за наличието на проблем. 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в този срок да предприеме всички необходими действия по 
отстраняване надтрбблема, извършване на ремонта, подмяна на съответните части и 
консумативи. При невъзможност да бъде спазен този срок, изпълнителят изцяло за своя сметка,



доставя на възложителя заместващо идентично оборудване, като в този случай гаранционният 
срок се удължава с толкова, колкото е просрочието при отстраняването на проблема.

Начин за уведомяване за проблем -  писмено уведомление, изпратено от възложителя на 
посочения от изпълнителя електронен адрес: office@medsys.bg.

26. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да замени изцяло за своя сметка, върнатата му от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ некачествена стока с друга -  с нужното качество. Срокът за замяната е 72 
/седвхмдесет и два/ часа, считано от датата на връщане от възложителя на изпълнителя на 
некачествената стока.

27. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не разгласява и да не разпространява 
информация, във връзка с поръчката, станала му известна във връзка с участието в същата и 
изпълнението й.

V. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА СТОКИТЕ. РЕКЛАМАЦИИ:
1. Предаването и приемането на стоките се извършва със съставянето на двустранно 

подписан приемателно-предавателен протокол. Такъв се съставя и за извършването на всяка 
една от дейностите, предмет на настоящия договор. Протоколът се съставя в два екземпляра -  
по един за всяка от страните.

2. Рискът от случайното погиване или повреждане на стоките преминава върху
възложителя, считано от момента на приемането им от възложителя с приемателно- 
предавателния протокол. .

3. Рекламации относно вида и количествата /явни недостатъци -  доставената стока не 
съответства на заявената по вид или по количество/ се правят в момента на подписване на 
премателно-предавателен протокол пот.У.1 от настоящия договор.

4. При рекламация по т.У.З, изпълнителят се задължава изцяло за своя сметка и на свой 
риск да достави на определеното с настоящия договор място на доставка, в рамките на 72 
/седемдесет и два/ часа, съответните стоки в съответствие със заявеното.

5. Рекламации относно качеството и техническите, параметри, характеристики, функции 
/при констатиране на недостатъци в качеството на доставеното медицинско оборудване, 
дефекти при употребата им или несъответствие в техническите характеристики на доставената 
стока с тези на предлаганата, всякакви скрити недостатъци/ се правят писмено, в 10-дневен 
срок от откриването им, като се посочва договора, основанието за рекламация и конкретното 
искане на възложителя.

6. При рекламации по т.У.5, ако рекламацията е направена в рамките на гаранционния 
срок, изпълнителят се задължава изцяло за своя сметка до 72 /седемдесет и два/ часа, да замени 
некачествената стока с друга, която е качествена.

7. При констатиране на некачествено извършена дейност, изпълнителят я извършва 
отново до постигане на качествено изпълнение.

VI. ОБЕЗЩЕТЕНИЯ. НЕУСТОЙКИ:
1. При виновно неизпълнение от страна на изпълнителя на негово задължение по 

настоящия договор /всяко едно неизпълнение в количествено или качествено отношение, в срок 
или не на съответното определено място за доставка/, същият дължи на възложителя неустойка, 
в размер на 1% /един процент/ на ден от стойността на неизпълнената част от поръчката, до 
деня, в който е налице съответното пълно изпълнение, но не повече от 10% /десет процента/ от 
стойността на договора /общата прогнозна стойност с включен ДДС/, за всяко едно 
неизпълнение поотделно.

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за всички вреди, причинени на-възложителя и трети лица, 
в резултат на свои или на служителите си виновни действия или бездействия.

3. Независимо от посочените неустойки, възложителят има правото да претендира 
изпълнителят да 'iy. uui.ia ги всички причинени вреди и пропуснати ползи, над размера на 
неустойката до и з д ^ А й ^ й ^ е р .

4. При прекратяване на доктора на посочените същия основания, възложителят не
дължи запла:

VII

неустойки. Лихви, обезщетения, пропуснати ползи.
гп.lcmcp'

 ̂ РЕОДОЛИМАСП IA

mailto:office@medsys.bg


1. Страните не отговарят за неизпълнение, причинено от непреодолима сила /природно 
бедствие, земетресение и др./ Непреодолима сила е непредвидено или непредотвратимо 
събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на договора. Наличието на 
непреодолима сила подлежи на доказване.

2. Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила е 
длъжна в подходящ срок /но не по-късно от 10 дни от настъпването/ да уведоми другата страна 
в какво се състои непреодолимата сила, причинната връзка между нея и невъзможността за 
изпълнение на договорно задължение и възможните последици от нея за изпълнението на 
договора. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди. По същия 
начин и в същите срокове страната, която се позовава на непреодолима сила, трябва да уведоми 
другата страна за прекратяване на събитието.

3. Ако страната е била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила.
4. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията се спира.

VIII. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОЕОВОРА:
1. Страните по договора за обществена поръчка не могат да го изменят.
2. Изменение на договора за обществена поръчка може да бъде извършено с 

допълнително споразумение към договора, по изключение, на основанията, при условията и по 
реда, предвидени в закона -  чл. 43 от Закона за обществените поръчки.

3. Настоящият договор се прекратява:
3.1. С изтичане на срока му;
3.2. По взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;
3.3. Едностранно от възложителя, ако в резултат на непредвидени обстоятелства, 

последният не е в състояние да изпълни своите задължения;
3.4. Едностранно от възложителя, без предизвестие, при констатиране от същия повече 

от три пъти неизпълнение, на което и да е от задълженията на изпълнителя по настоящия 
договор, за които неизпълнения, възложителят писмено е уведомил изпълнителя;

3.5. От възложителя, с 10-дневно писмено предизвестие, при започване на производство 
по ликвидация или несъстоятелност на изпълнителя.

3.6. По право -  при условията на чл. 43, ал. 8 от Закона за обществените поръчки-при 
преобразуване на изпълнителя, ако правоприемникът не отговаря на условията по чл. 43, ал. 7, 
изречение второ от ЗОП /при наличие на обстоятелство по чл. 47, ал. 1 и/или ал. 5 от ЗОП/, като 
изпълнителят, съответно правоприемникът, дължи на възложителя обезщетение по общия 
исков ред.

IX. ДРУГИ УСЛОВИЯ:
1. При преобразуване на изпълнителя се прилагат разпоредбите на чл. 43, ал. 7 и ал. 8 от 

Закона за обществените поръчки.
2. Всяка от страните се задължава при промяна на обстоятелствата, свързани с 

регистрацията й, включително такива касаещи наименованието, адреса, включително адреса за 
кореспонденция и други, посочени в този договор или имащи отношение към изпълнението му, 
в т.ч. банкова сметка, обслужваща банка и др., започване на производство по ликвидация или 
несъстоятелност, на процедура по преобразуване, да уведомява другата страна писмено в 7- 
дневен срок от промяната.

3. Страните посочват следните адреси, телефони и факсове за връзка, за 
кореспонденция между тях:
За Възложителя: ■ . . ......................—■ ....
адрес: гр. Шумен, пл. “Освобождение” № 1 
тел. 054 800 722 
факс: 054 800 727

” № 31-33



лице за контакти: Христо Каракостов
4. Страните се задължават да осигуряват получаването на съобщения на посочените 

места, съответно по посочените начини.
5. Страните се съгласяват, че всяко изпратено на посочения адрес на страната 

съобщение, препоръчано с обратна разписка, чрез куриер, ще се счита получено на датата, 
отбелязана от пощенската служба или съответно доставчика/куриерската служба, че писмото 
или известието за получаването му е било доставено на адреса, независимо дали е било 
фактически получено или не, или същото не е потърсено, и ще поражда правните последици, 
свързани с редовното му връчване. Това важи за връчване на всякакви книжа, включително 
нотариални покани.

6. Всички спорове, възникнали между страните по изпълнението на настоящия договор, 
се решават по пътя на преговорите, а при непостигане на съгласие -  пред съда.

На основание чл. 117, ал. 2 от ГПК, страните са постигнали съгласие и посочват, че за 
имуществените спорове между тях, свързани с настоящия договор, компетентен е съдът по 
седалището на възложителя.

Неразделна част от настоящия договор са офертата на изпълнителя, в т.ч. ценовото и 
техническото му предложение, от проведената процедура по глава осма „а” от ЗОП.

Настоящият договор се подписа в три екземпляра -  два за Възложителя и един за 
Изпълнителя.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Христ ж 
Управител


