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ДОГОВОР 
за доставка, монтаж и пускане в експлоатация на телевизионна система в 

Онкоцентър на МБАЛ „Света Марина” ЕАД 
 
Днес, 09.02.2015 г. в гр. Варна между: 

МБАЛ „Света Марина” ЕАД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул “Христо 
Смирненски” №1, тел. (052) 302 875/6 и факс: (052) 302 874, ЕИК: 103562052, представлявано 
от Марта Дракова – Директор ИД, упълномощено лице по Чл.8 ал.2 от ЗОП, с Пълномощно 
номер 1465 от 17.10.2013 г., наричано по-долу за краткост “КУПУВАЧ” от една страна и   
„Системс енд Технолъджис” ООД, гр. Варна, със седалище и адрес на управление: бул. 
„Сливница” бл. 3, вх. 2, вт. 6, ап. 22, тел./факс: 052 510 677, e-mail: sys_technologies@abv.bg, 
ЕИК 201123068, представлявано от Румен Шишманов Табаков в качеството му на Управител, 
наричано за краткост по-долу “ПРОДАВАЧ” се сключи настоящия договор за следното: 

I. Предмет и срок на договора 

Чл.1. ПРОДАВАЧЪТ се задължава да прехвърли на КУПУВАЧА правото на собственост 
върху телевизионна система, описанa подробно в Приложение № 1 и наричанa по-долу за 
краткост “ВЕЩТА”, срещу цена, която КУПУВАЧЪТ се задължава да му заплати в размера и 
при условията указани в настоящия договор. Срокът на действие на договора е до доставянето 
на телевизионната система и до изтичането на гаранционните срокове на отделните 
компоненти, от които се състои. 
Чл.2. ВЕЩТА е конкретизирана подробно по вид, технически показатели, номер и стойност 
към момента на сключването на настоящия договор в посоченото в предходния член 
Приложение № 1, съставляващо неразделна към настоящия договор. 

II. Цена и начин на плащане 

Чл.3. Стойността на договора е в размер на 43 641,60 (четиридесет и три хиляди шестстотин 
четиридесет и един лева и шестдесет стотинки) лева с включени всички дължими елементи- 
мита, такси, ДДС и дуги. 
Чл.4. Плащането по настоящия договор ще се извърши чрез банков превод, по следната 
сметка на ПРОДАВАЧА: ТБ ”УниКредит Булбанк” АД; IBAN BG30 UNCR 7000 1519 6652 59;         
BIC: UNCRBGSF. ПРОДАВАЧЪТ е длъжен писмено да уведоми КУПУВАЧА при промяна на 
банковата си сметка, адрес на управление или друга регистрация, в срок от 3 (три) дни от 
датата на промяната. 
Чл.5. Плащането по настоящия договор ще се извърши отложено, в срок до 30 (тридесет) дни, 
след доставка, монтаж,  двустранно подписване на приемо- предвателния протокол по чл. 13 от 
настоящия договор и представяне на оригинална данъчна фактура. 

III. Задължения на ПРОДАВАЧА 

Чл.6. ПРОДАВАЧЪТ се задължава: 
1. да предаде ВЕЩТА за ползване в състояние, в срок и по начин, уговорени по-долу в 

настоящия договор; 
2. да монтира доставените ВЕЩИ в срок до 2 (два) работни дни, считано от датата на 

доставката и на място, посочено от КУПУВАЧА; 
3. да прехвърли на КУПУВАЧА правото на собственост върху ВЕЩТА. 

Чл.7. Разходите по транспортирането, доставянето, монтирането, настройването, тестването 
на ВЕЩТА са за сметка на ПРОДАВАЧА. 
Чл.8. ПРОДАВАЧЪТ гарантира съответствието на качеството на ВЕЩТА и нейната годност 
за ползването й по предназначение. ПРОДАВАЧЪТ гарантира спазването на всички 
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приложими норми на безопасност при изпълнение на задълженията си по настоящия договор и 
носи пълна отговорност за всички вреди, причинени при транспорт, монтаж, настройка, 
тестване. 
Чл.9. ПРОДАВАЧЪТ се задължава да отстранява възникналите повреди и неизправности по 
ВЕЩТА в срок до 24 (двадесет и четири) часа, считано от датата на получаването на писмено 
уведомление от КУПУВАЧА за съответната повреда. 
Чл.10. Некачествените части се подменят с качествени за сметка на ПРОДАВАЧА в срок до 3 
(три) дни от предявяването на рекламацията и изготвяне на двустранно подписан протокол. 

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

Чл.11. Страните се споразумяват ВЕЩТА да бъде предадена в състояние, отговарящо на 
договореното й предназначение, в срок до 30 (тридесет) работни дни след подписване на 
договора и получаване на писмената заявка на КУПУВАЧА. 
Чл.12. Местоизпълнението на задължението на ПРОДАВАЧА да предаде ВЕЩТА е МБАЛ 
“Света Марина” ЕАД, на адрес: гр. Варна, бул. “Христо Смирненски” № 1. 
Чл.13. Собствеността и риска от погиването на ВЕЩТА се прехвърлят върху КУПУВАЧА с 
двустранното подписване на приемо-предавателен протокол, удостоверяващ предаването на 
ВЕЩТА. 
Чл.14. ПРОДАВАЧЪТ уведомява писмено или по телефона КУПУВАЧА за момента на 
получаване на ВЕЩТА не по-късно от 2 (два) дни преди датата, на която се очаква същата да 
бъде получена. 

V. Задължения на КУПУВАЧА. 

Чл.15. КУПУВАЧЪТ е длъжен: 
1. да заплати цената в срока и по указания в договора начин; 
2. да получи ВЕЩТА и да я прегледа; 

VI. Отговорност за скрити недостатъци и съдебно отстранение.  

Чл.16. 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, да я замени с качествена такава или да иска намаление на 
цената, или ако ПРОДАВАЧЪТ не изпълни гореизложеното - да развали договора, като върне 
ВЕЩТА и получи обратно платената цена, заедно с разноските и вредите си от сделката. 
Чл.17. 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.18. 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 цената на ВЕЩТА, с включен ДДС. 

VII. Неизпълнение. 

Чл.19. При неоснователен отказ от страна на ПРОДАВАЧА да изпълни задълженията си по чл. 
7, чл. 10, чл. 11, чл. 12 и чл. 17 от настоящия договор, той дължи на КУПУВАЧА неустойка в 
размер на 5 % (пет процента) от стойността на договора с ДДС. 

VIII. Форсмажорни обстоятелства 

Чл.20. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за понесени вреди и загуби, ако 
последните са причинени в резултат на непреодолима сила. 
Чл.21. 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. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
към договор за доставка, монтаж и пускане в експлоатация на телевизионна система в 

Онкоцентър на МБАЛ „Света Марина” ЕАД, сключен на 09.02.2015 г.,  
между МБАЛ „Света Марина” ЕАД и „Системс енд Технолъджис” ООД 

 

1. Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на рециклиран автомат за продажба на жетони с 
монтирано фискално устройство за вграждане в автомати на самоожслужване (ФУВАС) със 
следните технически параметри: 

1.1. Захранващо напрежение – 220V; 
1.2. дисплей – 2 реда по 16 символа; 
1.3. паралелен интерфейс на монетника с 10 пина; 
1.4. микроконтролерно управление; 
1.5. контейнери за жетони с обща вместимост за 2000 жетона; 
1.6. режим на работа – 2 жетона в секунда; 
1.7. програматор – тип E.C.S.; 
1.8. работа с жетони с размери – диаметър 26 мм и дебелина 1,8 мм; 
1.9. прием на монети – 10 ст. / 20 ст. / 50 ст. / 1лв , без връщане на ресто. 
1.10. Гаранционен срок: 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на доставка, монтаж и 
пускане в експоатация. 

2. Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на електронен апарат за управление на телевизор 
с жетони със следните технически параметри: 

2.1. Захранващо напрежение – 220 V; 
2.2. монохромен дисплей – 2 реда по 16 символа; 
2.3. паралелен интерфейс на монетника с 10 пина; 
2.4. микроконтролерно управление; 
2.5. релеен изход за управление на телевизор с товароносимост – 220V /10A; 
2.6. защита от отпадане на напрежение чрез резевирано захранване; 
2.7. възможност за пет позиции за разплащане с жетони; 
2.8. брояч, прием на жетони с размери – диаметър 26 мм и дебелина 1,8 мм; 
2.9. вътрешно свързване на телевизора на клеми; 
2.10. секретен заключващ механизъм с „мастер” ключ.  
2.11. Гаранционен срок: 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на доставка, монтаж и 
пускане в експоатация. 

3. Доставка и монтаж на телевизор 19” LED с дистанционно управление на стойка за стена  с 
технически параметри: 

3.1. Захранващо напрежение – 220 V; 
3.2. размер на екрана – 19” / 48 см; 
3.3. резолюция – HD ready, LED подсветка на екрана; 100 Hz, цифрови тунери DVB T/C; 
MPEG 4, вход –(USB , HDMI, AV SKART,слушалки).  
3.4. Гаранционен срок: 24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата на доставка, 
монтаж и пускане в експоатация. 

4.  Доставка и монтаж на телевизор 32” LED с дистанционно управление на стойка за стена  с 
технически параметри: 

4.1. Захранващо напрежение – 220 V; 
4.2. размер на екрана – 32”/ 81 см.; 
4.3. резолюция – HD ready; LED подсветка на екрана, 50 Hz, цифрови тунери DVB T/C; 
MPEG 4 , вход –(USB , HDMI, AV SKART, слушалки).   
4.4. Гаранционен срок: 24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата на доставкка, 
монтаж и пускане в експоатация. 


