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ДОГОВОР 

за доставка и монтаж на кръгла, автоматично въртяща се врата и на автоматизирана антипаник врата 

 

 Днес, 27.04.2016 г., в гр. Варна между: 

„РДА Сервиз“ ЕООД, ЕИК: 200456803, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Козяк“ № 43, ет. 
1, ап. 2, представлявано от Румен Димчев Атанасов, в качеството му на Управител, наричан по-долу за 
краткост ПРОДАВАЧ и 
МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, ЕИК: 103562052, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. „Христо 
Смирненски“ №1, тел. 052 302875/6 и факс: 052 302874, представлявано от проф. д-р Жанета Георгиева, 
д.м. - Изпълнителен директор, чрез Марта Александрова Дракова, Директор „Икономически дейности“ - 
упълномощено лице по чл. 8, ал. 2 от ЗОП, притежаваща нотариално заверено пълномощно от законния 
представител на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, гр. Варна с рег. № 1465 от 17.10.2013 г. на нотариус Светлана 
Стойчева с рег. №193 на НК, с район на действие - РС Варна, от друга страна, наричано по-долу за краткост 
КУПУВАЧ, се сключи настоящият договор за следното: 

I. Предмет на договора. 

Чл.1. ПРОДАВАЧЪТ се съгласява и приема да достави, монтира и прехвърли на КУПУВАЧА правото на 
собственост върху кръгла, автоматично въртяща се врата и автоматизирана антипаник врата, описани 
подробно в Приложение №1 и наричани по-долу за краткост ВЕЩТА, срещу цена, която КУПУВАЧЪТ се 
задължава да му заплати в размера и при условията, указани по-долу в настоящия договор.  

II. Срок на договора. 

Чл.2. Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му и е със срок на действие до 
доставянето на ВЕЩТА от ПРОДАВАЧА, удостоверено с подписването на приемо-предавателен протокол, 
посочен в чл.13 и представянето на оригинална данъчна фактура, монтирането й и изтичане на 
гаранционния срок, посочен в чл.8. 

III. Стойност на договора и начин на плащане. 

Чл.3. Стойността на договора е в размер на 61 934,40 лв. (шестдесет и една хиляди деветстотин тридесет 
и четири лева и четиридесет стотинки) с включени всички дължими елементи - мита, такси, ДДС, 
транспорт на ВЕЩТА и други. 
Чл.4. Плащането по настоящия договор ще се извърши в български лева чрез банков превод по следната 
банкова сметка на ПРОДАВАЧА: Банка: „УниКредит Булбанк” АД, IBAN BG21UNCR70001522102546, BIC 
UNCRBGSF. 
Чл.5. КУПУВАЧЪТ ще заплати на ПРОДАВАЧА авансово 60 % (шестдесет процента) от стойността на 
договора, в размер на 37 160,64 лв., а остатъка от уговореното възнаграждение в размер на 24 773,76 лв. 
след представяне на двустранно подписани приемо-предавателен протокол за доставка и протокол за 
извършен монтаж и представяне на оригинална данъчна фактура. 

IV. Задължения на ПРОДАВАЧА. 

Чл.6. ПРОДАВАЧЪТ се задължава: 
6.1. да предаде ВЕЩТА за ползване в състояние, в срок и по начин, уговорени по-долу в настоящия 
 договор; 
6.2. да достави ВЕЩТА в срок до 25 (двадесет и пет) работни дни след подадена от КУПУВАЧА заявка 

 за доставка; 
6.3. да монтира ВЕЩТА в срок до 5 (пет) работни дни след подадена от КУПУВАЧА заявка за монтаж; 
6.4. да прехвърли на КУПУВАЧА правото на собственост върху ВЕЩТА. 

Чл.7. Разходите и риска по транспортирането и доставянето на ВЕЩТА са за сметка на ПРОДАВАЧА. 
Чл.8. ПРОДАВАЧЪТ се задължава да осигури гаранционна поддръжка на ВЕЩТА в срок от 24 (двадесет и 
четири) месеца, считано от датата на двустранно подписване на протокол за монтаж.  
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Чл.9. Гаранционното обслужване обхваща безвъзмездното отстраняване на всякакви повреди и 
отклонения в нормалното функциониране на ВЕЩТА, до изтичането на срока, посочен в чл. 8. 
Чл.10. ПРОДАВАЧЪТ се задължава, в случай на възникване на повреди и неизправности по ВЕЩТА, да 
осигури свой специалист на място, който да ги отстрани в срок до 24 (двадесет и четири) часа, считано от 
часа на приемане от КУПУВАЧА на заявка за повреда. В случай на аварийна спешност ПРОДАВАЧЪТ 
осигурява свой специалист на място в срок до 12 (дванадесет) часа, считано от часа на приемане от 
КУПУВАЧА на заявка за повреда. 

V. Предаване на ВЕЩТА. Прехвърляне на собствеността и риска. 

Чл.11. Страните се споразумяват ВЕЩТА да бъде предадена в състояние, отговарящо на договореното й 
предназначение. 
Чл.12. Местоизпълнението на задължението на ПРОДАВАЧА да предаде ВЕЩТА е МБАЛ „Света Марина“ 
ЕАД, находящо се на адрес: гр. Варна, бул. „Христо Смирненски“ № 1. 
Чл.13. Собствеността и рискът от погиването на ВЕЩТА се прехвърлят върху КУПУВАЧА с двустранното 
подписване на приемо-предавателен протокол, удостоверяващ предаването й. 

VI. Задължения на КУПУВАЧА. 

Чл.14. КУПУВАЧЪТ е длъжен: 
15.1. да получи ВЕЩТА и да я прегледа; 
15.2. да заплати цената в срока и по указания в договора начин. 

VII. Отговорност за скрити недостатъци и съдебно отстранение.  

Чл.15. При скрити недостатъци, съществували преди монтирането на ВЕЩТА, констатирани със съответен 
двустранен протокол, КУПУВАЧЪТ има право да иска от ПРОДАВАЧА да поправи ВЕЩТА за своя сметка или 
да я замени с качествена такава или да иска намаление на цената. В случай че ПРОДАВАЧЪТ не изпълни 
нито едно от посочените в предходното изречение, КУПУВАЧЪТ има право да развали договора, като 
върне ВЕЩТА и получи обратно платената цена, заедно с разноските и вредите си от сделката. 
Чл.16. ПРОДАВАЧЪТ декларира, че е собственик на ВЕЩТА и че не му е известно към датата на сключване 
на договора трети лица да имат или да претендират да имат права върху нея. 
Чл.17. В случай че бъде съдебно отстранен от ВЕЩТА, КУПУВАЧЪТ има право да получи от ПРОДАВАЧА 
платената в изпълнение на договора цена, ведно с неустойка в размер на 20 % (двадесет процента) от 
стойността на ВЕЩТА с включен ДДС. 

VIII. Неизпълнение. 

Чл.18. При неоснователен отказ от страна на ПРОДАВАЧА да изпълни задълженията си по чл.6, чл.8 и 
чл.10 от настоящия договор, той дължи на КУПУВАЧА неустойка в размер на 5 (пет) % от стойността, 
посочена в чл.3, за всяко отделно неизпълнение. 

IX. Форсмажорни обстоятелства 

Чл.19. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за понесени вреди и загуби, ако 
последните са причинени в резултат на непреодолима сила. 
Чл.20. Страната, изпаднала в забава поради непреодолима сила, е длъжна да уведоми писмено 
насрещната страна в 3 (три)- дневен срок, от настъпването на събитието, причинило невъзможността за 
точно изпълнение. 
Чл.21. Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора е била в забава в 
момента на настъпването на споменатото в предходната точка събитие, тя не може да се позовава на 
непреодолима сила. 
Чл.22. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на 
добър търговец, за да намали до минимум понесените от насрещната страна вреди. 
Не се считат за гаранционни проблеми, такива които са породени от външна намеса или форсмажорни 
обстоятелства. 
 
 



X. 3araovxreaxnxnayera,

{a.23. Bcrxa oT cTpaH[re hMa npaBo Aa pa3Banx AoroBopa, axo Hacpeu{HaTa cTpaHa B[HoBHo He u3ntrHeBa

cBoe 3aA'brxeHle no Hero, creA Karo e 6naa ua4lexHo norcHeHa Aa ro r3n'brHt4 r fi e npe4ocraeeH o6exrnaen

t4 AOCTaTb'{eH CpOK 3a 1,t3nbrHeH]1e Ha cboTBeTHoTo 3aADIXeHne.
qn,24, B cnyqafi qe [3npaBHxrr KynyBAt{ e Kynx,l 3aMecrBau{a croxa cneA pa3Ba.nf,He Ha AoroBopa no BrHa Ha

nPOAABAIIA, nocreAH[rr My A'bnxx pa3r]1Kara MexAy no-Bt4coKara qeHa Ha 3aMecrBaqara crorc x qeHara no

qn, 3 or Hacrof,lqx, AoroBop.
qr.zs. Bcx,{Kx cnopoEe no noBoA HacToflu4x, AoroBop qe ce ypexAaT oT cTpaHllTe no np[sTencK]l Ha'{[H '{pe3
npeK[ nperoBop],t. nptl HenofixraHe Ha cr acr4e cnoprr qe ce orHacfl 3a peuaBaHe npeA KoMnereHTHtlr

6tarapcxr cu4.
t{r,25. 3a Bct4qKx HeypeAeH[ B AoroBopa Bbnpocx ce nprnara 4e craaqoro 6'unrapcxo aaxoHoAarencrBo.
t{r.27. Bc[,{K]1 cuo6qexrn MexAy crpaHlre, cBtp3aHx c l43ntrHeHrero Ha ro311 AoroBop, ca BanlAHu aKo ca

HanpaBeHx B nlcMeHa Qopma, no4nrcaHrl or oBracreHrre npeAcraBxren[ Ha flPOAABAI{A x KynyBAt{A.

I-lrcmenara Qoprua rqe ce cq[Ta 3a cfla3eHa r npx noryqaBaHe na cuo6qexre no Qaxc nlu e-mail.
t{n.28. 3a paHrre ca KaKTo cneABa:qent4Te Ha HacTofllq14n AoroBop, KoHTaKTHTe 3a KopecroHAeHqhn Ha crpaHvt

3a IIPO.QABAt{A 3a KVIIVBAT.IA

Haceneno MRcro rp. Co6rn rp. BapHa

x.K., yarqa, Ng yn. ,,XafigyuJKo h3Bopve" N9 9 6y n.,,Xpucro Crur pHe ncxr " NgL

TeneQon 02 9s34L23 052 978500

Oaxc osz 302932

Flrqe 3a KoHraKT PymeH AraHacoe t4Hx. Cserocnae Cros Hoe

llut1e, orroBa pr ulo 3a ra pa H I{t4oH Horo

o6cayxeane
Vlnna Sopucoe - 088554L659

EnexrponHa noqa se rvice @ rda-se rvice.co m officeub@ mail.bg
t{r,29. npt,| npoMrHa Ha 6axxoeara cMerKa Ha nPOAABAI{A, KaKTo x Ha AaHHxre, nocoqeHu B qr' 29, crpaHlre
ce yBeAoMnBar nxcMeHo. AKo Hf,xof, or crpaH!,rre He yBeAoMh 3a roBa Apyrara crpaHa, nocreAHara He orroBap,

3a HenoryqeHx cuo6qeHnn.
qr.3o, ycnoBl,lnra Ha AoroBopa Morar Aa ce npoMeHtr ufnnn 4ontnear caMo B cnyqalre, per.naMeHTlpaH[ B

3On x no B3arMHo nlcMeHo cbulac]4e Ha crpaH[Te.

9a,31, l'lpr cbcraBnHero Ha Hacrorulr,r, AoroBop ce npeAcraBxxa cneAHxre AoKyMeHTx, KollTo ca Hepa3AerHa

HeroBa qacr:

32.1. AoRyMeHT[, x3AaAeH[ or KoMnereHTeH opraH, 3a yAocroBepgBaHe Ha o6crosreacrgara no r','.47, an'!' r.l,
cbrnacHo ,{n.101x, an.2, r.1 or 30n:

a) Axryaauo ceu4erercr8o 3a cbArlMocr Ha PyMeH Al1M,{eB ATaHacoB;

32.2. AeMapallnr ga arnca Na o6croFrercrBara no ,{n.47, an.s or 3Ol-l - 1 6pofi;

32.3. npxnoxeH11e N91.

Hacronqrlnr Aorooop ce cbcraata a 4ea e4too6paar]1 erceMnrnpa la 6'unrapcxu e3xx - eAllH 3a

flPOAABAI{A r eAhH 3a KYflYBA!'A. n
I

" "1-

3a KYI-IYBA9A:

flrpexro p ,,VA"i

In. cqeroBoAhren:

Crraacyeaar:
hHlK. C. CronHoB, pbK. or4er,,7

P. Llo6anoBa, ]opr4cxoHcynr: ..... f\

(Map1a gpfio'rdA

(Aa6e, tq F+tv'n r upuEd,

Cmp.3 om 5



Стр. 4 от 5 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
към договор 6399/28.04.2016 г.  

 
 1. Кръгла, автоматично въртяща се врата, с фабрично монтирана в нея топлинна завеса:  
 Марка: EDORA 
 Модел: KTM3403 
 Производител: Edora Doors 

1. Габаритни размери за вграждане 

1 Външен диаметър  3 400 мм 

2 Обща височина  2 500 мм 

 Характеристики на вратата 

3 Брой на крилата 3 

4 Цикъл на завъртане 120° 

 Размери на проходните отвори 

5 Входно-изходна ширина на преминаване 1 560 мм 

6 Височина на преминаване 2 200 мм 

 Горна част на тялото (канапе) 

7 Материал - алуминий в цвят, одобрен от възложителя  

8 Височина на канапето 300 + 100 мм 

 Странични панели (огънати) 

9 Брой 4 

10 Материал на панелите - прозрачно триплексово стъкло  да 

11 Дебелина на стъклата  8,5 мм 

12 Рамка на стъклата - алуминий в цвят по RAL, одобрен от възложителя да 

 Панели вътрешни (плоски) 

13 Брой  3 

14 Материал на панелите - прозрачно триплексово стъкло да 

15 Дебелина на стъклата 8,5 мм 

16 Рамка на стъклата - алуминий в цвят по RAL, одобрен от възложителя да 

17 Дръжки от инокс, разположени хоризонтално открай докрай на всеки от 3-
те панела 

да 

18 Четки от естествен косъм на всяко от 3-те крила по 3-те триещи се 
повърхнини - отгоре, отдолу и встрани 

да 

 Таван на вратата 

19 Материал на тавана - ламинирани плоскости с PVC покритие да 

20 Вградено осветление да 

 Електрическа система 

21 Захранване за дигател, осветление, датчици 230 V, 50 Hz 

22 Захранване за топлинната завеса 380 V 

 Допълнителни функции на вратата 

23 Датчици за движение, посредством които се задвижва въртенето на 
вратата 

4 броя 

24 Свободно ръчнозадвижвано преминаване, гладко въртене да 

25 Ръчно заключване да 

26 Монтаж върху завършено подово покритие, без вграждане в под да 

 Стандарти, на които трябва да отговаря вратата и обудването към нея 

27 EN 16005 или еквивалент 

28 EN 60204 или еквивалент 

29 EN 60335 или еквивалент 



30 EN 61000 unu eqBuBa.neHr

3L DIN 1865O nnu eKBrBareHr
32 ISO 12100 unn eKBilBareHr
33 ISO 13849 nnu eKBrBareHr
34 ISO 900L vnu erBnBareHr

2. Aeroruarh3hpaHa aHThnaHhK Bpara:
Mapxa: AIumil
Mo4ea: M1100
llpoilseoauren: AlumilTCI:

Ne h grc x ea x ns Ha Bb3ro)t{14 Te nA llpe4noxeHrf, Ha

yqacTHxKa
la6aprarmr pa3Meph 3a BrparflAaHe

L UJrprna 2 000 mrvt

2 Brco.r4Ha 2 600 nnnn

Xapaxrepncrnnn Ha Bparara
3 5pofi Ha KphnaTa 2
4 Kprno Trn BpaTa - u]4pnHa

- Bl4COr{t4Ha

1 200 nnnn

2 200 nnnn

5 Kprao AonbnHilTenHo - txr4pnHa

- B14COr{t4Ha

800 nnnn

2 200 nnnn

6 Heno4erxHa paMKa HaA noABt4xHure Kphna ru14pnHa

B14COr{hHa

2 000 nnnn

400 nnnn

7 Marepran Ha naHennre - npo3paqHo rphnneKcoBo crbKno Aa
8 ,[e6earna Ha crbxrara 8,5 nnnn

9 Pannxa Ha crbx.nara - anywvlHrfi a qenr no RAL, o4o6peH or Bb3/to)t<vrenn
(xaro Ha qBera or paMKilTe Ha Bbprflqara ce apara)

Aa

MexaxrqHo orBap enel zataapnHe Ha Bparara
10 Brrpeurna aHTrnaHt4K Apbxxa 1 6p.
LT Btnurna ApbxKa 1 6p.

Aeroruarngaq;n* Ha Bparara
12 3a4enxsane eneKTpoMexaHhL{Ho
13 Eyronr (oratu ra oretrpe) Aa
L4 brua Ha orBapflHe Ha Bparara Mr4H. 110"
15 Bperue 3a aKrilBaqrn Ha orBaprHero MaKc. 10 cex.
16 3axpaneane 230 VAC, 50 Hz

Crax4aprn, Ha Koltro rpn6aa Aa orroBapf, aBToMarr3aq,ulta
L7 DIN L8650 unu eKBilBareHr
1_8 EN L6005 t nv't eKBuBareHT

29 EN 60335 nnuetBuBareHr
20 ISO 13849 unu eKBhBareHr ,ik^-. ',;-\

{rpexrop VIA: paBhTen:

(Mapra flpaxoaffi

p"..". \

ffie) "

[n. cqeroBoAilTen:

(Aa6ena floxropoea)

Cmp. 5 om 5


