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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ  НА ПОРЪЧКАТА 

 

 Всеки от участниците в обществената поръчка следва да изготви предложението си за 

участие при следните условия: 

 1. Всички артикули да отговарят на изискванията на описанието, посочено в 

техническите спецификации /Приложение № 1а/ от документацията и на посоченото от 

участника в таблицата за техническо съответствие по артикули  /Образец № 2а/ 

 2. Да се представят всички изискуеми документи, посочени в Обявлението и  

съгласно Приложение № 5 от документацията за участие. 

3. Срок за изпълнение на доставките и монтажа.   

Доставките и монтажа следва да се извършат в срок до 40 календарни дни след 

получаване от Изпълнителя на възлагателно писмо от крайния получател – база СОССБОС в 

рамките на срока на договора –  360 календарни дни от сключването му. Възлагателно писмо 

към Изпълнителя се изготвя и се връчва след приключване на РСМР в помещенията от 

сградата, за които е предвидено обзавеждането. 

 4. Място за изпълнение на поръчката. 

 Доставките и монтажа да се извършват на адрес:  гр.София, Студентски град „Христо 

Ботев“, блок № 11  в помещенията,  посочени от контактното лице Таня Богданова,                 

тел.: 02/9616945. 

5.Условия за плащане: 

Плащането се извършва поетапно в български лева от крайния получател – база 

СОССБОС по банков път, по сметка на Изпълнителя не по–късно от 20 календарни дни след 

всяка доставка  и монтаж на обзавеждането и след представяне на:  

- доставна фактура - оригинал на името и с данните на крайния получател -  база 

СОССБОС при Медицински университет – София. 

- двустранно подписан приемателно-предавателен протокол между крайния 

получател – база СОССБОС и Изпълнителя, удостоверяващ извършената доставка и 

монтаж, в който не са вписани възражения относно вида, количеството и качеството на 

доставеното и монтирано обзавеждане. 

Когато Изпълнителя е сключил договор за подизпълнение, Възложителя извършва 

окончателно плащане към него, след като бъдат представени доказателства, че Изпълнителя 

е заплатил на подизпълнителя за изпълнените от него работи, които са приети от 

Възложителя в присъствието на Изпълнителя и подизпълнителя. 

 6. Единичните цени на всеки отделен артикул следва да включват стойността на 

артикулите, дейностите по доставката и транспорта до крайния получател  (помещенията 

посочени от контактното лице), монтаж и гаранционно поддържане за времето на 

гаранционния  срок, както и всички необходими, но неупоменати разходи.   

7. Договорените артикули се доставят и монтират в помещенията, посочени от  

контактното лице, представител на СОССБОС. 

            8. Гаранционен срок - не по-малко от 12 месеца от дата на подписване на двустранен 

приемателно-предавателния протокол, удостоверяващ извършената доставка и монтаж. 

Изпълнителят се задължава да отстранява възникналите проблеми в периода на 

гаранционното обслужване  в срок от 5 работни дни от уведомлението по факс. В случай, че 

повредата не може да бъде отстранена, Изпълнителят се задължава да подмени артикулите  

с нови със същите или по-добри  характеристики в срок от нови 5 работни дни. 

  При противоречие между заложените изисквания на Възложителя в 

документацията за участие и обявлението за възлагане на поръчката, за меродавни се 

считат тези, заложени в обявлението. 

 Формата на всички образци, приложени към документацията е задължителна и 

същите следва да бъдат попълнени коректно, като се изпълни и изискването на 

Възложителя за подпис и печат, където е необходимо. 
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Всякакъв вид кореспонденция между  участниците и Възложителя ще се зачита 

само, ако същата е подадена на посочените в обявлението електронни адреси, 

телефони и факсове или в деловодството и в отдел”ОП” на Ректората на Медицински 

университет - София. 


