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ДОГОВОР 
за сервизно обслужване на медицинска апаратура 

 
 

Днес, 31.07.2015г, в гр. Варна се сключи настоящия договор между: 
МБАЛ “Света Марина” ЕАД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул “Христо 
Смирненски” №1, 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., наричано за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ 
и  
„Дрегер Медикал България” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, ПК1164, бул. 
"Джеймс Баучер" 2, ЕИК: 040463419, тел.: 02 9634403,  представлявано от Управителя Евгени 
Симеонов Панчев,наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ. 
Страните се споразумяха за следното: 
 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извършва при заявка сервизно 
обслужване на медицинско оборудване (апаратура), собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и инсталирано 
на негова територия, описано в Приложение 1, което съставлява неразделна част от договора. 
Сервизното обслужване на медицинското оборудване, описано в Приложение 1 към договора 
включва: 

1. Пълна профилактика и проверка на технико-експлоатационните характеристики на 
апаратурата, в обем и обхват, в съответсвие с изискванията на Производителя и действащите 
разпоредби за качество и безопасна експлоатация на медицинската апаратура. Профилактиките 
на апаратурата, предмет на настоящия договор, се извършват по предварително съгласуван с 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ график. 

2. Отстраняване на отклоненията от технико- експлоатационните характеристики на 
апаратурата, възникнали в хода на нейната експлоатация. 

3. Настройка и калибровка на апаратурата, в съответствие с техническите изисквания на 
Производителя. 

Чл.2. Всички дейности по предходния член ще се извършват след писмена заявка от страна на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е длъжен за срока на действие на настоящия договор да 
възложи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ работа, за изпълнението на която да е необходимо влагането на 
максималния брой часове по Приложение № 1 за съответната апаратура.  

Чл.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да започне работа на място по изпълнението на конкретна 
писмена заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 2 (два) работни дни, считано от датата на 
получаването на писмената заявка от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като за целта се съставя двустранен 
протокол в който, в зависимост от сложността й, са отразени часовете, необходими за 
изпълнението на писмената заявка и датата, на която специалистите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са се 
явили на място при ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Чл.4. Срокът за отстраняване на повредата, определен в двустранния протокол, посочен в 
предходния член, не може да надхвърля 120 (сто и двадесет) часа. 

Чл.5. За изпълнението на всяка писмена заявка по настоящия договор, от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се 
съставя Сервизен протокол, в който се отразяват: извършените дейности; име и длъжност на 
сервизния инженер; вид, количество и стойност на вложените материали и резервни части; час на 
започване и час на приключване на изпълнението на заявката; гаранционния срок за евентуалните 
ремонти, извършени от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Сервизният протокол се подписва и от 
упълномощено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ лице, при изпълнението на условията, посочени в чл. 33. 
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II. СРОК НА ДОГОВОРА 

Чл.6. Договорът се сключва за срок от 36 (тридесет и шест) месеца. 

Чл.7. Настоящият договор влиза в сила от 31.07.2015г.  

III. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Чл.8. Цената на услугите по настоящия договор възлиза на максимум 42 120,00 (четиридесет и 
две хиляди сто и двадесет) лева с включен ДДС, калкулирани въз основа на максималния брой 
часове за целия срок на действие на договора, съобразно Приложение № 1.  

Чл.9. Цената, посочена в предходния член, включва както справедливото възнаграждение, така и 
всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на предмета на договора. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не 
дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ никакви допълнителни плащания- за пътни, командировъчни и други 
подобни разходи. 

Чл.10. Цената на конкретно изпълнените по настоящия договор работи се калкулира въз основа 
на броя вложени часове за изпълнение на възложената работа, отразени в двустранно 
подписания Сервизен протокол и горепосочената часова ставка. Цената на конкретно изпълнените 
по настоящия договор работи не може да надвишава сумата, получена от максималния брой 
часове, определен съгласно чл.4, умножени по горепосочената часова ставка. Възнаграждение не 
се калкулира и не се дължи за работата, извършена след изтичането на определения, съгласно 
чл.4 от настоящия договор срок, като страните се съгласяват, че това просрочване на 
изпълнението представлява забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл.11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща стойността на извършената по настоящия договор работа не по-
късно от 60 (шестдесет) дни след представяне на оригинална фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, въз 
основа на двустранно подписан Сервизен протокол, съгласно чл. 5. 

Чл.12. Плащанията се извършват по банков път, с превод в полза на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, по следната 
банкова сметка: 
Банка: БНП Париба; IBAN: BG02BNPA94401020009810; BIC: BNPABGSX 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Чл.13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълнява задълженията си по настоящия договор в 
уговорения срок, като полага грижата на добрия търговец, професионално и добросъвестно, чрез 
компетентни технически лица, притежаващи необходимия опит. 

Чл.14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да поддържа в техническа изправност и годна за ползване 
според предназначението й медицинската апаратура, описана в Приложение 1 към договора, като 
отстранява в уговорените срокове и в съответствие с изискваното качество всички възникнали 
повреди. 

Чл.15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва всички актуализации на апаратурата (софтуерни 
и хардуерни), изисквани от фирмата- производител, като тази дейност освен в сервизен протокол, 
се регистрира и в техническия паспорт на апарата. 

Чл.16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява повредите, възникнали при експлоатацията на 
апаратурата, съгласно условията, посочени в настоящия договор. 

Чл.17. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при получаване на заявка за ремонт, да я впише в специален 
дневник и да съобщи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ входящия номер на заявката. 

Чл.18. При ремонта на апаратурата, предмет на настоящия договор, да използва материали и 
консумативи, напълно отговарящи на международните стандарти за качество и изискванията на 
Производителя на апаратурата. 

Чл.19. Гаранцията за изпълнените по настоящия договор работи е 90 (деветдесет) дни от датата 
на подписване на Сервизния протокол за съответната дейност. Гаранционният срок продължава 
да тече и след прекратяването или изтичането срока на настоящия договор. 

Чл.20. Ремонтът (профилактичният преглед) се счита за извършен, ако задължително са 
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изпълнени кумулативно следните условия: 

1. апаратът е предаден функционално годен и безопасен за работа; 

2. проведен е текущ инструктаж на обслужващия персонал за правилната и безопасна 
работа с апарата; 

3. Сервизният протокол за извършения ремонт (профилактичен преглед), съставен от 
специалиста на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, е двустранно подписан. 

Чл.21. ИЗПЪЛНИТЕЛЯT дава указания на персонала на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за правилната експлоатация 
на апаратурата. 

Чл.22. ИЗПЪЛНИТЕЛЯT уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при повреди в резултат на неправилна 
експлоатация на апаратурата. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да отстранява условията за 
неправилна експлоатация. 

Чл.23. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи от този 
договор на трети страни, освен в случаите по чл.43, ал.7 от ЗОП. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 
прехвърли свое право или задължение, произтичащо от настоящия договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има 
право да задържи за себе си дадената за изпълнение на договора гаранция. 

Чл.24. ИЗПЪЛНИТЕЛЯT уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за настъпили промени в адреса и лицата за 
контакт, телефонните номера и електронна поща, посочени по-долу. 

Чл.25. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получава плащанията по този Договор в уговорените 
размери и срокове. 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Чл.26. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да допуска за работа с апаратурата само обучен за целта 
персонал. 

Чл.27. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да използва апаратурата по предназначение, като спазва 
инструкциите на производителя за експлоатация на съответната апаратура. 

Чл.28. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯT се задължава да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при повреда в апаратурата, 
предмет на договора. Уведомяването може да бъде извършено по факс или е-mail. 

Чл.29. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да в рамките на работното време (от 08:00 часа до 16:30 
часа) да осигури на сервизните специалисти на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ достъп и нормални условия за 
работа като: почистена апаратура, осветление, ел. захранване, зануляване на всички контакти. 

Чл.30. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да извърши заземяване и други специфични дейности, 
предписани от производителя и от нормативните документи по охрана на труда. 

Чл.31. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да не допуска лица, извън кръга на оторизираните от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ сервизни специалисти, да извършват сервизно обслужване и ремонт на 
медицинската апаратура, предмет на договора. 

Чл.32. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква срочно и качествено изпълнение на задълженията 
от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл.33. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да приеме извършените в срок и на място услуги, 
съответстващи по вид и качество на описаните в настоящия договор чрез подписване на 
Сервизния протокол. 

Чл.34. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да извършва дължимите по договора плащания в 
договорените размери и срокове.  

VI. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл.35. При забавяне изпълнението на задълженията от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след сроковете, 
посочени в чл. 3 и чл.4,  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на неустойка за всеки час забава в размер на 2 
(два) % от възнаграждението, дължимо за конкретната работа, но не повече от 10 (десет) %. 

Чл.36. При забавяне на плащанията ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер 
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на законната лихва, начислена върху дължимата сума за всеки ден забава. 

Чл.37. При системно виновно неизпълнение на задълженията по настоящия договор от страна на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като 
последният дължи неустойка в размер на 15 % от максималната цена на договора, посочена в чл. 
8 по-горе. „Системно виновно неизпълнение” по смисъла на предходното изречение означава 3 
(три) виновно неизпълнени задължения по настоящия договор от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за 
период от 12 месеца. 

VII. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл.38. Гаранцията за изпълнение на настоящия договор представлява три на сто от цената на 
договора, посочена в чл. 8 по-горе, без ДДС.  

Чл.39. Гаранцията се представя от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в една от следните форми: 

1. парична сума; 

2. банкова гаранция. 

Чл.40. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Същата може да бъде 
преведена по банков път по сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Чл.41. В случай, че е представена банкова гаранция, същата следва да бъде със срок на валидност 
най-малко 3 (три) дни след изтичането на срока, посочен в чл.6 от настоящия договор. Ако е 
представена парична сума, същата ще бъде върната на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при поискване след 
изтичане на срока по предходното изречение в случай, че не са настъпили обстоятелства, 
обуславящи нейното задържане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Чл.42. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи за себе си представената гаранция за изпълнение 
на договора или част от нея, или да претендира плащане на съответната сума пред банката, в 
случай че е представена банкова гаранция, в следните случаи: 

1. за компенсиране на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за разходи, направени за отстраняването на 
констатирани недостатъци, свързани с предмета на договора, за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря; 

2. при удържане на неустойки, начислени съгласно настоящия договор; 

3. при прекратяване на договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - в този случай се задържа 
пълния размер на гаранцията. 

VIII. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА. 

Чл.43. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за понесени вреди и загуби ако 
последните са причинени в резултат на непреодолима сила. 

Чл.44. Страната, изпаднала в забава поради непреодолима сила, е длъжна незабавно да уведоми 
писмено насрещната страна за настъпването на събитието, причинило невъзможността за точно 
изпълнение. 

Чл.45. 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.46. Страната изпаднала в забава поради непреодолима сила е длъжна да предприеме всички 
действия с грижата на добър търговец, за да намали до минимум понесените от насрещната 
страна вреди.  

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл.47. Всички спорове по повод настоящия договор ще се уреждат от страните по приятелски 
начин чрез преки преговори. При непостигане на съгласие, спорът ще се отнася за решаване пред 
компетентния български съд. 

Чл.48. За всички неуредени в договора въпроси се прилага действащото българско 
законодателство. 


