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Д О Г О В О Р  

За доставка на хладилна техника

М  /S. ft.)М
Днес год. в гр. Пловдив между:

1). РАЙОНЕН ЦЕНТЪР ЗА ТРАНСФУЗИОННА ХЕМАТОЛОГИЯ - ПЛОВДИВ", Е Ж
000469742, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. „България" № 234Б, 
представляван от Директора д-р Соня Джевизова, нарична по-долу за краткост "ВЪЗЛОЖИТЕЛ" 
от една страна и

2). „ЕЛПАК -  ЛИЗИНГ ЕООД" ЕИК 103506445, със седалище и адрес на управление:
гр. Варна, ул.”Иван Богоров” № 12, представлявано и управлявано от Пламен Антонов 
Калайджиев -  Управител, наричан за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ,
на основание чл. 14, ал.4, т.2 и чл. 101е от Закона за обществените поръчки, след определяне 
на изпълнител на обществената поръчка с обект „ДОСТАВКА, МОНТАЖ И 
ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА НА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ХЛАДИЛНА 
ТЕХНИКА ЗА НУЖДИТЕ НА РАЙОНЕН ЦЕНТЪР ЗА ТРАНСФУЗИОННА 
ХЕМАТОЛОГИЯ - ПЛОВДИВ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ"се сключи настоящият 
договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА.

1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави срещу 
заплащане 1 брой хладилна техника с марка LIEBHERR, модел FKv4143, производител 
LIEBHERR, година на производство 2014г. наричан по-долу "стока", с технически и работни 
характеристики, функционални възможности и пълна окомплектовка, описани подробно в 
Техническо предложение на изпълнителя за изпълнение на обществена поръчка - Представляващо 
Приложение № 1, приемано от двете страни като неотложна част на настоящият договор, да 
монтира апарата и да го пусне в експлоатация, да извърши обучение на персонала на място, за 
работа с него и да осигури гаранционното му обслужване.

II. СТОЙНОСТ НА ДОГОВОРА

Чл.2.1. Цената на договора е в размер на 1,050.00 лева /словом: хиляда и петдесет лева/с ДДС 
съгласно офертата на изпълнителя.
Чл.2.2. Цената включва:
2.2.1. Стойността на апаратурата с пълна окомплектовка и оперативен запас от консумативи, 

необходими за настройка, технически изпитания и пускане в експлоатация и работа за срок от 10 
(десет) дни;

2.2.2. всички транспортни разходи до краен получател;
2.2.3. монтаж, инсталация и пускане в експлоатация;
2.2.4. обучение за работа с апарата на място;
2.2.5. гаранционно обслужване - труд и резервни части в рамките на гаранционния срок.

Ш. ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

3.1. Плащането по настоящия договор се осъществява в български лева чрез банков превод по 
следната сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

IB AN BG37RZBB91551064017917 BIC RZBBBGSF.
Райфайзенбанк (България) ЕАД, гр.Варна офис 3, бул. "Осми приморски полк" 80 - 82

3.2. Заплащането се извършва до 30 (тридесет) дни след представяне на Проформа фактура и/или 
Фактура - оригинал;



IV. СРОК НА ЦЯЛОСТНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

4.1. Договорът влиза в сила от датата на подписването му от страните и има срок на 
действие от този момент, до момента на изтичане на поетият от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гаранционен 
срск на доставеният апарат.

V. МЯСТО И ДАТА НА ДОСТАВЯНЕ И ПРИЕМАНЕ

5.1. Мястото на доставяне на стоката по този договор е до краен получател помещенията на 
Районен център за трансфузионна хематология-Пловдив, находящ се на бул."България"№234Б, гр. 
Пловдив.

5.2. За дата на доставяне се счита датата, на която стоката/ите/ преминават във владение на 
Възложителя от момента на приемането им на мястото на доставяне, удостоверено с приемо - предавателен 
протокол за доставка.

VI. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

6.1. Да приеме доставената в срок и на място апаратура/хладилна техника, съответстваща по вид, 
количество и качество на описаното в настоящия договор и офертата на Изпълнителя.

6.2. Да заплати действително доставената и качествено монтирана апаратура/хладилна техника в 
договорените срокове.

VII. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

7.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни: доставка на апаратурата, отговаряща на 
техническите изисквания и съпроводена със сертификат за качество и техническа документация; да 
монтира и пусне в експлоатация, както и да обучи персонала за работа с нея; да осъществява 
гаранционната поддръжка, в договорения срок и на посочената в ценовата оферта цена, с включен ДДС.

7.2.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при констатирани груби нарушения в качеството на 
доставената апаратура/хладилна техника, неподлежащи на своевременно оперативно и леко отстраняване, 
да я замени с нова - качествена за своя сметка.

7.3.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури гаранционно обслужване по всяко време с 
оперативен запас от резервни части за срок от 24 месеца и да уведоми своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за 
възникнали обективни трудности по изпълнението на поръчката.

VIII. КАЧЕСТВО

8.1. Качеството на стоката, предмет на настоящия договор, следва да отговаря на 
предложеното с офертата и техническите стандарти на производителя, което се удостоверява със 
сертификат за качество, издаден от компетентен орган в сраната на производителя.

8.2. Гаранционният срок на стоката е 24 (двадесет и четири) месеца. Гаранционните условия и 
обслужване са съгласно приетото предложение - Декларация на Изпълнителя към офертата му, което се 
приема като приложение № 2, неотменна част към договора.

1Х.ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕТОЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ, РЕКЛАМАЦИИ, 
НЕУСТОЙКИ.

9.1. Възложителят може да предявява рекламации на изпълнителя за явни и скрити недостатъци.
9.2. Рекламации за явни недостатъци на стоката се правят в деня на приемо-предавателния 

протокол за извършване на доставката.
9.3. Възложителят е длъжен да уведоми писмено изпълнителя за установени скрити недостатъци в 

15 дневен срок от констатирането им.
9.4. В пет дневен срок от получаване на рекламацията, изпълнителят следва да отговори на 

възложителя писмено и конкретно дали го приема или отхвърля.



9.5. При основателна рекламация за явни и/или скрити недостатъци изпълнителят е длъжен в 
едномесечен срок от получаване на рекламацията за своя сметка и риск да я отстрани.

9.6. При забавено изпълнение на задълженията по настоящия договор, изпълнителят дължи 
неустойка в размер на 0,02 % от стойността на забавата, но не повече от 30%.

Х.СРОК НА ДОГОВОРА И НАЧИН НА ПРЕКРАТЯВАНЕ

10.1. Договорът влиза в сила от датата на подписването му и продължава до приключване 
изпълнението на задълженията на двете страни с изтичане на поетия от от ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гаранционен 
срок на апаратурата предмет на доставката.

10.2. Договорът се прекратява в следните случаи:
1. С изпълнението му;
2. В случай, че по отношение на Изпълнителя настъпят обстоятелства визирани в чл.47 от 

ЗОП до момента на извършването на плащането. Възложителят им право да прекрати настоящия договор, 
без предизвестие и без да дължи неустойки

3. При неизпълнение на поетите задължения на една от страните договорът се разваля при 
условията на ЗЗД.

XI. СПОРОВЕ

11.1. Възникналите през времетраенето на договора спорове между страните се решават чрез 
преговори между тях.

11.2. В случай на не постигане на споразумение по предходния член, всички спорове породени, 
отнасящи се до него, ще бъдат решавани според българските материални и процесуални закони.

11.3. За неуредените в настоящия договор положения се прилагат разпоредбите на действащото 
българско законодателство.

ХП.СЪОБЩЕНИЯ

12.1. Всички съобщения между страните свързани с изпълнението на този договор са валидни, ако 
са направени в писмена форма, подписана от упълномощените представители на Възложителя и 
Изпълнителя.

12.2. За дата на съобщението се смята:
датата на предаването-при връчване на съобщението
датата на пощенското клеймо на обратната разписка при изпращане по пощата датата на 
приемането при изпращане по факс.

Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра - по един за двртр страни.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:. ЯЗПЪ ЛНИТЕ Л:


