
 
Приложение № 4 

 
ПРОЕКТО - ДОГОВОР 

 
........................ / ...............  

 
Днес, ……………….., в гр. София, между: 
 
1.МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ- СОФИЯ, с адрес: София 1431,                

бул.” Акад. Ив. Евст. Гешов” № 15 с ЕИК 831385737 и ДДС идeнт. № BG 831385737, 
представляван от Акад.проф. д-р Ваньо Митев, дм, дбн – Ректор,  наричан по-долу за 
краткост “ВЪЗЛОЖИТЕЛ” от една страна, и 

 
2.………………………………,със седалище и адрес на управление  

……………………………………………………, ЕИК ………………………,представлявано 
от ………………………………………., управител от друга страна, наричана за краткост 
по– долу “ИЗПЪЛНИТЕЛ” 

се сключи настоящият договор на основание протокол от…………2016г. от 
работата на Комисията и утвърден от Възложителя на ……………2016г. за следното: 
 
 

        I.ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 
 

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да осигурява 
извънгаранционна техническа поддръжка и ремонт на специализирано оборудване, 
съгласно оферта с вх.№………./…………..- Техническо предложение /Приложение №2/ и 
Ценово предложение /Приложение №3/, неразделна част от този договор. 

(2). Техническа поддръжка включва извършването от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на следните 
дейности:  

1. профилактика на техниката, осъществявана на всеки 3 /три/ месеца, по 
предварително изготвен план, в която се включват следните дейности:  

1.1. общ преглед на състоянието на оборудването и инсталирания системен 
софтуер; 

1.2. почистване на техниката, както и отстраняване на неизправности, открити по 
време на профилактиката, но несъобщени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за които не са необходими 
допълнителни средства; 

 1.3. Набелязване на превантивни действия, с оглед предотвратяване на евентуални 
повреди; 

1.4. Изготвяне на отчет за извършената работа и предложение за извършване на 
ремонтна дейност; 

2. Осъществяване на поддръжка на стандартния системен софтуер. 
 (3). Извършването на превантивен ремонт се осъществява само с предварителна 

заявка, като се съгласува времето за отстраняване на повредата. 
 (4). Транспортните разходи, свързани с изпълнение предмета на настоящия договор за 

изцяло за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
 

I. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 
Чл. 2. (1) Общата стойност на договора без ДДС е ………………….. (……словом…..) 
лева, а с ДДС е ……………………..(……….словом……….) лева  и включва всички 
разходи за извършване на услугата по чл. 1, съгласно офертата. 

 (2). От сумата по чл.2, ал. 1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ/ респ. Централна Медицинска 
Библиотека/  заплаща месечна  абонаментна такса  в размер на ..................... лв. 
/....словом........../ без ДДС или …………. лв./…..словом…./ с ДДС . 

 (3) Заплащането се извършва от Възложителя / респ. Централна Медицинска 
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Библиотека/ в срок до 20 календарни дни след представяне на следните документи:  
• Фактура- оригинал и протокол за извършеното (за месеците в който се 

осъществява профилактиката по чл.1, ал.2 или има възникнали и отстранени 
повреди). 

• Фактура- оригинал  ( за месеците, през който не се осъществява профилактика и 
няма възникнали повреди). 

(4).Ако за отстраняване на повреда е необходимо влагане на резервни части, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  оферира цените им, като след приемането им от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 
влагането им констатирано с приемо – предавателен протокол, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ги 
заплаща в срок от 20 календарни дни следващ месеца на извършване на ремонта след  
представена фактура оригинал. 

Чл. 3. Всички плащания по този договор се извършват по банков път по банковата 
банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
 

II. СРОК НА ДОГОВОРА И МЕСТОИЗПЪЛНЕНИЕ 
Чл. 4. Настоящия договор се сключва за срок от 24/двадесет и четири/ месеца, считано 

от датата на сключване. 
Чл. 5. Място на изпълнение на договора: Централна Медицинска Библиотека /ЦМБ/ 

при Медицински университет София с адрес гр. София, ул. Г.Софийски №1.  
 

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
Чл. 6. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да поддържа специализираното оборудване 

предмет на този договор в изправност. 
(2) Техническата поддръжка и ремонтът на специализираното оборудване се 

извършват след получаване на заявка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по е – мейл, факс и телефон. 
Времето за реакция от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е до 24 часа в рамките на работното 
време за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ / респ. Централна Медицинска Библиотека/ от 8.00 ч. до 16.30 
ч. 

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  извършва профилактика на специализираното оборудване 
веднъж на всеки 3 /три/ месеца за целия срок на договора, за което страните подписват 
двустранен протокол. 

Чл. 7. Техническата поддръжка, ремонтът и профилактиката на специализираното 
оборудване се извършват съгласно изискванията, установени от производителя. 

Чл. 8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпрати свои специалисти при 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и да отстрани възникналите повреди в сроковете и при условията 
указани в настоящия договор. 

Чл. 9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ влага свои резервни части, ако те са необходими за 
извършване на техническата поддръжка или ремонта на специализираното оборудване, 
като представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документи, доказващи качеството на вложените 
резервни части и консумативи. 

Чл. 10. (1) Абонаментната техническа поддръжка се извършва по местонахождението 
на специализираното оборудване на адреса на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ- Централна Медицинска 
Библиотека /ЦМБ/ при Медицински университет София с адрес гр. София, ул. 
Г.Софийски №1.  

 (2) При необходимост, отстраняването на повреди се извършва в сервизната база на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като транспортирането на техниката се извършва изцяло за сметка на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл. 11.  (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да: 
1. сключва договор за подизпълнение с лице, за което е налице обстоятелство по 

чл. 47, ал. 1 или 5 от ЗОП; 
2. възлага изпълнението на една или повече от дейностите, включени в предмета 

на обществената поръчка, на лица, които не са подизпълнители; 
3. заменя посочен в офертата подизпълнител, освен когато: 

а) за предложения подизпълнител е налице или възникне обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или 
5 от ЗОП; 
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б) предложеният подизпълнител престане да отговаря на нормативно изискване за 
изпълнение на една или повече от дейностите, включени в предмета на договора за 
подизпълнение; 
в) договорът за подизпълнение е прекратен по вина на подизпълнителя, включително в 
случаите по чл. 45а, ал. 6 от ЗОП. 

(2)  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок до три дни от сключването на договор за 
подизпълнение или на допълнително споразумение към него, или на договор, с който се 
заменя посочен в офертата подизпълнител да изпрати на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален 
екземпляр от договора или допълнителното споразумение заедно с доказателства, че не е 
нарушена забраната по чл. 45а, ал. 2 от ЗОП. 

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да прекрати договор за подизпълнение, ако по 
време на изпълнението му възникне обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или 5 от ЗОП, както и 
при нарушаване на забраната по чл. 45а, ал. 4 от ЗОП в 14-дневен срок от узнаването. В 
тези случаи ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сключва нов договор за подизпълнение при спазване на 
условията и изискванията на чл. 45а, ал. 1 – 5 от ЗОП. 
          Чл. 12. (1)  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото 
съдействие за осъществяване на услугата. 

Чл. 13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ води отчетност за извършената работа по изпълнение на този 
договор, като за целта попълва протокол за всяка извършена работа, съдържащ: имената на 
специалистите, извършили обслужването; типа на извършената работа (профилактика, 
техническа поддръжка, ремонт и т. н.); причината за повредата; вложени резервни части.  

Чл. 14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право при точно изпълнение на задълженията си по 
този договор да получи уговорената цена в установения срок. 
 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
Чл. 15. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право по време на изпълнение на договора да извършва 

проверка относно качеството на извършваната работа, без да пречи на работата на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл. 16. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да осигури правилната експлоатация на 
специализираното оборудване, съгласно изискванията на производителя и препоръките на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл. 17. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма право да извършва ремонтни работи на 
специализираното оборудване без предварително писмено съгласуване с 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл. 18. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплаща уговорената месечна абонаментна 
такса, както и разходите свързани с извършване на ремонта на специализираното 
оборудване, съобразно условията и сроковете указани в договора. 

Чл. 19. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 
1. да осигури свой представител при извършване на ремонтите и профилактиката на 

специализираното оборудване; 
2. да предоставя, при поискване от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, всички необходими 

схеми, чертежи и ръководства; 
3. да осигури достъп до специализираното оборудване, както и до всички съоръжения 

и инсталации, необходими за извършване на ремонта. 
Чл. 20 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема изпълнението на дейност по договора, за която 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор за подизпълнение, в присъствието на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и на ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(2) При приемането на работата ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да представи на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ доказателства, че договорът за подизпълнение е прекратен, или работата 
или част от нея не е извършена от подизпълнителя. 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва плащане на цената по договора, за дейности по 
които има сключени договори за подизпълнение, след като получи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
доказателства, че е заплатил на подизпълнителите всички работи, приети по реда на ал. 2. 

(4) Разпоредбата на чл. 20, ал. 3 не се прилага в случаите по ал. 2 от чл. 20. 
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V. ПОВИКВАНЕ ПРИ ПОВРЕДА. СРОКОВЕ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ 
Чл. 21. (1) Заявката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за отстраняване на възникнала повреда на 

специализираното оборудване се прави по е – мейл, факс и телефон. 
(2) Заявката трябва да съдържа информация за: повреденото устройство; часа и датата, 

когато е констатирана повредата; вероятния характер на повредата. 
Чл. 22. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок до 24 /двадесет и четири/ часа след 

получаване на заявката да изпрати свой специалист/и, който да констатира повредата и да 
се заеме с отстраняването й. 

 (2) Срокът за извършване при необходимост на ремонт в сервиза на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е до 15 /петнадесет/ календарни дни.  

(3) Срокът за доставка на резервни части е до 15 календарни дни считано от датата 
на съгласието от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ относно цените им. 

(4) Гаранционният срок на вложените резервни части е………..месеца, съгласно 
офертата на изпълнителя ( не по- малко от 6 месеца). 

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да направи рекламации на вложени при поддръжката и 
ремонтните дейности стоки и материали с доказан дефект или лошо качество, както и 
извършени с лошо качество ремонтни или монтажни дейности до 10 /десет/ дни след деня 
на доставката и монтажа, съответно на изпълнените ремонтни или монтажни дейности, а 
когато това е открито в процеса на експлоатация – до 7 /седем/ работни дни от деня на 
откриването.  
 (6)  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ задължава се в 7 (седем) дневен срок  от получаване на 
рекламацията за явни и скрити недостатъци, да отстрани недостатъците, а ако това е 
невъзможно в срок от 15 (петнадесет) календарни дни за своя сметка и риск да изпълня 
повторно  ремонтните или монтажни дейности на местата, където е констатирано лошо 
качество на изпълнение или вложени некачествени материали. 

 
 

VI. ПРИЕМАНЕ 
Чл. 23. Приемането на извършения ремонт се извършва според условията за 

изпълнение на поръчката на адреса на Централна Медицинска Библиотека с приемателно - 
предавателен протокол, подписан от страните по настоящия договор. 

Чл. 24. При приемането представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ проверява  качеството  на  
услугата в присъствие на упълномощен представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

Чл. 25. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ или негов представител има правото на свои разноски да 
инспектира материалите, предмет на настоящия договор при получаването им, за да 
потвърди тяхното съответствие с договора, за което се съставят съответните протоколи. 
(2) Ако инспектираните материали  не съответстват на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може 
да откаже приемането им частично или изцяло, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заменя отказаните 
материали  или извършва необходимите промени, за да съответстват на техническите 
изисквания. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ плащане на заменени 
материали. 
(3) Разпоредбата на ал. 1 и ал.2 не освобождава по никакъв начин ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ от 
сервизни или други задължения по Договора.  
 
 

VII. НЕУСТОЙКИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ 
Чл. 26. При неспазване на сроковете по чл. 22 от договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи 

неустойка в размер на 0,2% за всеки ден забава, но не повече от 5 % от неипълненото. 
Чл. 27. При закъснение с плащането от страна на, същият се задължава да изплати на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,2% за всеки просрочен ден, но не повече от 5 % 
от стойността на неизплатеното. 

Чл. 28. Плащането на неустойка не лишава ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да търси обезщетение за 
претърпени имуществени вреди над нейния размер, както и правото да задържи 
плащането на цената. 
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Х. ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ГОГОВОРА 
 

Чл. 29. Договорът приключва с изтичане на срока му; 
 

XI. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА 
Чл. 30. Настоящият договор може да бъде развален при условията и по реда на 

Закона за задълженията и договорите. 
Чл. 31. Договорът се прекратява в следните случаи: 
1. по взаимно писмено споразумение на страните; 
2. с едностранно двуседмично писмено предизвестие; 
3. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при три поредни неизпълнения или забавени 

изпълнения на заявки.  
4. когато Изпълнителят бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по 

несъстоятелност или ликвидация. 
Чл. 32. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно ако в резултат 

на непредвидими обстоятелства не е в състояние да изпълни своите задължения. 
 (2). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да прекрати договора, в случай на обективна 

невъзможност за изпълнение на задълженията му по договора. 
 

                                         XIІ.ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА 
             Чл.33. (1) Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за понесени 
вреди и загуби, ако са причинени в резултат на непреодолима сила  
             (2)   Страната, която е била в забава при изпълнение на задълженията си не може да 
се позовава на непреодолима сила 
              (3) „Непреодолима сила” по смисъла на този договор е непредвидено и/или 
непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на 
договора. 
             (4) Не представлява „непреодолима сила” събитие, причинено по небрежност или 
чрез умишлено действие или бездействие на някоя от страните, техни представители и/или 
служители. 
              (4) Непреодолимата сила се доказва  от засегнатата страна със сертификат за 
форсмажор, издаден по съответния ред от компетентния орган в държавата, в която са 
настъпили форсмажорните обстоятелства 
               Чл.34. Страната засегната от непреодолима сила е длъжна да предприеме всички 
действия  с грижата на добър стопанин, за да сведе до минимум нанесените вреди и загуби, 
както и да уведоми другата страна писмено в едноседмичен срок от настъпването на  
непреодолимата сила. 
               Чл.35. Срокове за изпълнение на задължения по този договор и свързаните с тях 
насрещни задължения  спират да текат докато трае непреодолимата сила 

 
 

   XIII. СЪОБЩЕНИЯ 
Чл.36. Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този 

договор са валидни, ако са направени в писмена форма, подписани от упълномощените 
представители на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

      (1)  За дата на съобщението се смята : 
- датата на предаването – при ръчно предаване на съобщението; 
- датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по 

пощата; 
- датата на приемането – при изпращане по факс. 
(2) За валидни адреси за приемане на съобщения, свързани с настоящия договор се 

смятат: 
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(3)  При промяна на адреса, съответната страна е длъжна да уведоми другата в 
тридневен срок от промяната. 

(4) БАНКОВА СМЕТКА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 
Банкова сметка  - ……………………………………………….;  
Банков код -  ……………………………….. 
Обслужваща банка – .............................................................................. 
 (5) При промяна на банковата сметка Изпълнителя е длъжен да уведоми 
Възложителя същия ден. 

 
ХIV. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл. 37. Настоящият договор може да се измени само при условията на чл.43, ал.2 
от ЗОП. 

Чл.38. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, 
произтичащи от този договор. 

Чл. 39. Всички спорове, възникнали по тълкуването и прилагането на договора ще 
се решават с преговори между страните, а когато е невъзможно да се постигне съгласие - 
по съдебен ред в съответствие с българското законодателство. 

Чл. 40. За неуредени с настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на 
действащото българско законодателство. 

 
Чл.41. Неразделна част от настоящия договор са: 

1. Пълно описание на предмета на поръчката/ Приложение 1/ от документацията за 
участие 

2. Техническо предложение - Приложение № 2  от Оферта с Вх. №……/2016 
3.  Ценовото предложение-/ Приложение № 3 от Оферта с  Вх. №……/2016 

 
Настоящият договор се състави и подписа в три еднообразни екземпляра на 

български език - два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
 
При подписване на договора се представиха следните документи: 

            Изискващите се документи по чл.101е, ал.2 от ЗОП 
 
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:    ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ: 
_______________________________           _____________________________ 
АКАД.ПРОФ. Д-Р В.МИТЕВ, ДМ, ДБН     
РЕКТОР   
 
 

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:                      ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:  
 
...................................................... 
...................................................... 
....................................................... 
....................................................... 

Медицински университет-София -
Ректорат 
гр. София- п.к. 1431  
бул. „Акад.Иван Евст. Гешов” № 15 
Ет.10, стаи 20 и 22 
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