
ДОГОВОР 
за доставка на рентгенова тръба за C-рамо Ziehm Vision RFD 

 
  
Днес, 01.07.2015 г. в гр. Варна между: 
 
 „Диагонал” ООД със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. „Селиолу” 21, тел. 052 626996, факс 
052 929669,   вписан в Търговския регистър на Агенцията по вписванията  с ЕИК: 103787889 представлявано от  
д-р Гергана Цекова, в качеството й на Управител, наричан за краткост ПРОДАВАЧ, от една страна   
и 
МБАЛ “Света Марина” ЕАД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул “Христо Смирненски” №1, 
вписано в Търговския регистър на Агенция по вписванията с ЕИК 103562052, представлявано от Проф. д-р 
Жанета Георгиева, д.м.- Изпълнителен директор, чрез Марта Дракова – Директор ИД, упълномощено лице по 
Чл.8 ал.2 от ЗОП, с Пълномощно номер 1465 от 17.10.2013 г., от друга, наричано по-долу за краткост КУПУВАЧ, 
се сключи настоящият договор за следното: 
 

I. Предмет 

Чл.1. (1) ПРОДАВАЧЪТ се задължава да прехвърли на КУПУВАЧА правото на собственост върху 
рентгенова тръба за C-рамо Ziehm Vision RFD, подробно описана в Приложение № 1, което е неразделна част от 
настоящия договор, и наричанa 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. Срокът на действие на договора е до доставянето на ВЕЩТА от ПРОДАВАЧА, подписването на 
приемо- предавателния протокол, представянето на данъчна фактура и изтичане на гаранционния срок, посочен в 
Чл.8.  

III. Цена и начин на плащане 

Чл.3. Стойността на договора е в размер на 48 258,00 (четиридесет и осем хиляди двеста петдесет и осем 
лева)  с включен ДДС, при условията на обратно изкупуване на дефектиралата тръба. Стойността е калкулирана, 
като са взети предвид всички задължения на продавача по доставката, монтажа и гаранционното обслужване на 
новата ВЕЩ, демонтажа на старата, както и правото му да придобие в собственост старата тръба. 

Чл.4. Плащането по настоящия договор ще се извърши чрез банков превод, по следната сметка на 
ПРОДАВАЧА: IBAN: BG65PRCB92301001918820; BIC код:  PRCBBGSF; БАНКА: Прокредит Банк. 
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 в срок до 7 (седем) дни след пускането в 
експлоатация на ВЕЩТА и представяне на следните документи:  

 приемо-предавателен протокол за новата ВЕЩ;  
 протокол, удостоверяващ демонтирането на старата вещ; 
 протокол, удостоверяващ монтирането на ВЕЩТА в изправно състояние; 
 оригинална данъчна фактура. 

IV. 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, като същата трябва да отговаря на действащите изисквания за качество и да е с уговорените технически 
параметри; 

2. да монтира доставената ВЕЩ в срок до 1 (един) ден, считано от датата на доставката и на място, 
посочено от КУПУВАЧА; 

3. да прехвърли на КУПУВАЧА правото на собственост върху ВЕЩТА. 
4. да предаде на КУПУВАЧА заедно с ВЕЩТА и следните документи на български език: 

4.1. техническо описание на ВЕЩТА; 
4.2. техническо описание на работните режими на ВЕЩТА; 
4.3. инструкция за експлоатация. 
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5. да осигури 18 (осемнадесет) месеца гаранционно поддържане на ВЕЩТА, както и сервиз до 
изтичането на срока по Чл. 8 от настоящия договор. 

6. да докаже качеството на ВЕЩТА със съпътстващи сертификати от производителите в 
съответствие с БДС или еквивалентен. 

Чл.7. Разходите по транспортирането, монтирането на ВЕЩТА, а също така организацията и провеждането 
на обучение на персонала, който ще работи с нея са за сметка на ПРОДАВАЧА. 

Чл.8. ПРОДАВАЧЪТ гарантира съответствието на качеството на ВЕЩТА и нейната годност за ползването й 
по предназначение в срок от 18 (осемнадесет) месеца, считано от датата на подписването на приемо-предавателен 
протокол за нейното предаване и монтиране в изправно състояние ( не по-малко от 18 (осемнадесет) месеца за 
електронновакуумните елементи при Pro Rata Temporis). 

Чл.9. Гаранционното обслужване от страна на ПРОДАВАЧА обхваща безвъзмездното отстраняване на 
всякакви повреди и отклонения в нормалното функциониране на ВЕЩТА, до изтичането на 18 (осемнадесет) 
месечен срок. 

Чл.10. ПРОДАВАЧЪТ се задължава да отстранява възникналите повреди и неизправности по ВЕЩТА в срок 
до 7 (седем) дни, считано от датата на получаването на писмено уведомление от КУПУВАЧА за съответната 
повреда. При поява на дефекти КУПУВАЧЪТ следва да уведоми писмено ПРОДАВАЧА в седемдневен срок от 

установяването им. 
Чл.11. Некачествените части се подменят с качествени за сметка на ПРОДАВАЧА в срок до 5 (пет) дни от 

предявяването на рекламацията и изготвяне на двустранно подписан протокол. 

V. Предаване на ВЕЩТА. Прехвърляне на собствеността и риска. 
Чл.12. Срокът за доставка е в срок до 72 (седемдесет и два) часа след писмена заявка от КУПУВАЧА, като 

следва да бъде предадена в състояние, отговарящо на договореното й предназначение. 
Чл.13. Местоизпълнението на задължението на ПРОДАВАЧА да предаде ВЕЩТА, е медицински склад на 

КУПУВАЧА, на адрес: гр. Варна, бул. “Христо Смирненски” №1. 
Чл.14. Собствеността и рискът от погиването на ВЕЩТА се прехвърлят върху КУПУВАЧА с подписването 

на приемо-предавателния протокол, удостоверяващ нейното предаване в изправно състояние.  
Чл.15. ПРОДАВАЧЪТ уведомява писмено КУПУВАЧА за момента на получаване на ВЕЩТА не по-късно от 

24 (двадесет и четири) часа преди датата, на която се очаква същата да бъде получена. 

VI. Задължения на КУПУВАЧА. 
Чл.16. КУПУВАЧЪТ е длъжен  

1. да заплати цената в срока и по указания в договора начин; 
2. да получи ВЕЩТА и преди монтаж да я прегледа и да предяви рекламации за 

видими недостатъци; 
3. да оказва обичайно необходимото съдействие на ПРОДАВАЧА. 

VII. Отговорност за скрити недостатъци и съдебно отстранение  

Чл.17. При скрити недостатъци, съществували преди монтирането на ВЕЩТА, КУПУВАЧЪТ има право: 
 да развали договора, като върне ВЕЩТА и получи обратно платената цена, заедно с разноските и 

вредите си от сделката;  
 да иска ПРОДАВАЧА да поправи ВЕЩТА за своя сметка, да я замени с качествена такава или  
 да иска намаление на цената. 

Чл.18. 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.19. В случай, че бъде съдебно отстранен от ВЕЩТА, КУПУВАЧЪТ има право да получи от ПРОДАВАЧА 
неустойка в размер на 50 (петдесет) % от стойността на ВЕЩТА, с включен ДДС. 

VIII. Неизпълнение 

Чл.20. При неоснователен отказ от страна на ПРОДАВАЧА да изпълни задълженията си по Чл. 6, Чл. 10, Чл. 
11 и Чл. 17 от настоящия договор, той дължи на КУПУВАЧА неустойка в размер на 5 (пет) % от цената на 
договора с ДДС. 


