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Д О Г О В О Р
ЗА ДОСТАВКА НА БОЛНИЧНО ОБЗАВЕЖДАНЕ И МЕДИЦИНСКО ОБОРУДВАНЕ

Днес, на ................... г./....................................................................................../ година, в гр. 

Гоце Делчев, общ. Гоце Делчев, обл. Благоевград, между:

МНОГОПРОФИЛНА  БОЛНИЦА  ЗА  АКТИВНО  ЛЕЧЕНИЕ  „ИВАН  СКЕНДЕРОВ” 

ЕООД, със седалище и адрес на управление:  гр.  Гоце Делчев,  община Гоце Делчев,  област 

Благоевград, улица „Стара Планина” № 54, вписано в ТР при АВ към МП с ЕИК № 000022025, 

телефон:  (0751)  6  02  41,  42,  факс:  0751/  6-02-43,  E-mail:  hosp_lis@mbox.contact.bg, 

представлявано от д-р Мария Иванова Радойкова с  ЕГН  6508260174  – Управител и Иванка 

Заркова Парнарева с ЕГН 5712070056 – гл. счетоводител, тел. 0751/602455, 

наричан по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна

и

2.  „...........................................”,  със  седалище  и  адрес  на 

управление: ...............................................................................................................................................

........, вписано вписано в ТР при АВ към МП с ЕИК №  ..................................., представлявано 

от  ............................................................,  ЕГН  ....................................,  в  качеството  му 

на .........................................................,  наричан по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ,  и утвърден 

за  такъв  от  Управителя  на  Многопрофилна  болница  за  активно лечение  “Иван  Скендеров” 

ЕООД  град  Гоце  Делчев  с  Протокол  от  .................................  г.,  от  друга  страна,  се  сключи 

настоящият договор.

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА.

Чл. 1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ доставя, а ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ купува болнично обзавеждане 

и медицинско оборудване за нуждите на МБАЛ „ИВАН СКЕНДЕРОВ” ЕООД гр. Гоце Делчев, 

обл. Благоевград, съгласно спецификация и цена описани в Приложение № 1 към настоящия 

договор, което се явява неразделна част от същия. 

ЦЕНИ.

Чл. 2. Крайната цена на болничното обзавеждане и медицинско оборудване по чл. 1 от 

Договора е общо в размер на ......................(.....................................................................)лева, сума 
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без ДДС и .........................(......................................................................................)лева, сума с ДДС. 

В  тази  цена  са  включени  всички  всички  разходи,  свързани  с  изпълнение  на  предмета  на 

поръчката(труд, мита, такси и др.)

ПЛАЩАНЕ.

Чл. 3. Плащането на доставката се извършва от Възложителя  в лева,  разсрочено  в срок 

от 60 дни от деня на получаване на оригинална фактура. Цените във фактурите не могат да 

надвишават цените посочени в офертата.

Чл. 4. Плащанията по чл. 3. се извършват с банков превод по сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

IBAN .....................................................................  в  банка 

……………………………………………………………………………………

СРОКОВЕ ЗА ДОСТАВКА.

Чл.  5.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  се  задължава  да  достави  посоченото  в  чл.  1  от  настоящия 

договор болнично обзавеждане и медицинско оборудване в срок до 10(десет) работни дни от  

подписване  на  настоящия  договор  от  двете  страни  и  писмена  заявка  от  Възложителя  в 

установеното за Възложителя работно време.

ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ.

Чл. 6. Доставката на посоченото в чл. 1 от настоящия договор обзавеждане и оборудване 

се удостоверявя с приемателно-предавателен протокол.

Чл. 7.  Приемо-предавателния протокол се подписва от представители на двете страни 

след като са направили оглед на доставката и са установили нейното състояние и комплектовка 

и съответствие със заявката на Възложителя.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.  8.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  се  задължава  да  достави  на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  болничното 

обзавеждане и медицинско оборудване по чл. 1 в пълна техническа изправност и в съответствие  

със спецификациите в Приложение № 1 към договора.

Чл.  9.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  е  длъжен  да  предостави  инструкции  за  използване  на 

медицинското оборудване.

Чл.  10.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  е  длъжен  да  издаде  данъчни  фактури  за  всяко  получено  

плащане.
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ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати уговорената цена в размера, по начина и 

сроковете определени в настоящия договор.

НЕУСТОЙКИ.

Чл. 12. При неизпълнение на сроковете на доставка по чл. 4,  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи 

неустойка  в  размер  на  0,1%  на  ден,  от  общата  стойността  на  болничното  обзавеждане  и 

медицинско оборудване. Сумата на неустойката не може да превишава 10(десет)% от общата 

сума на договора.

ГАРАНЦИИ.

Чл.  13.  Гаранционният  период  на  болничното  обзавеждане  и  медицинското  оборудване  е 

12/дванадесет/месеца от датата на подписване на приемно-предавателен протокол по чл. 6 от  

настоящия договор.

Чл. 14. В случай на повреда по време на гаранционния период, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава 

да изпрати сервизен специалист за отстраняване на неизправността.

Чл. 15. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да осигури необходимото време и условия за изпълнение 

на гаранционните задължения.

СРОК НА ДОГОВОРА.

Чл. 16. Настоящият договор влиза в сила от деня на подписването му от двете страни и е 

валиден до окончателното изпълнение на задълженията на двете страни.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА.

Чл.  17.  Настоящият  договор  се  прекратява  с  изпълнение  на  доставката  от  страна  на 

Изпълнителя и извършване на плащането от страна на Възложителя.

Чл.  18.  Договорът може да бъде прекратен по взаимно съгласие между двете страни, 

изразено в писмена форма, като причината за прекратяване трябва да бъде изрично упомената.

Чл.  19.  Договорът  може  да  бъде  прекратен  едностранно  от  Възложителя  при 

неизпълнение  на  договора  от  страна  на  Изпълнителя.  При  прекратяването  Възложителя 

задължително писмено упоменава причините за прекратяването. 
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ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.  20.  Всички  изменения  и  допълнения  на  този  договор  са  валидни  само,  ако  са  

подписани  от  двете  страни.  Всички  спорни  въпроси,  възникнали  при  изпълнението  на 

настоящия  договор  ще  се  решават  по  взаимно  споразумение  между  двете  страни.  При 

невъзможност  за  постигане  на  съгласие,  спорните  въпроси  ще  се  отнасят  за  решаване  от  

компетентния съд.

Чл. 21. Приложимо законодателство е законодателството на Република България.

Настоящият  договор  се  сключи  в  два  еднообразни  екземпляра,  по  един  за  всяка  от  

страните.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Управител:...................................... ...................................

Гл. счетоводител:......................................


