SIEMENS Healthcare
Contract:
Date:

ДОГОВОР

Днес, -.Н :.у ‘.<Хл .......... 2020 г. в гр.Кюстендил, между
МБАЛ Д-Р Н.ВАСИЛЕВ АД, гр.Кюстендил, пл.17-ти януари №1, ЕИК 109080582,
Тел:078/550261, Факс:078/550231, наричана за краткост КУПУВАЧ и представлявана от Д-Р
АЛЕКСАНДЪР СТЕФАНОВ ВЕЛИЧКОВ - Изп. Директор, от една страна, като възложител,
и от друга СИМЕНС ХЕЛТКЕЪР ЕООД, адрес ул. “Кукуш” № 2, гр. София п.к. 1309,
ЕИК 203474500 тел: 02 8115394 факс: 02 8115619, представлявано заедно от ТОДОР САШКОВ
ВОДЕНИЧАРОВ с ЕГН
_______ _ и СТАНИСЛАВА ДИМИТРОВА ХРИСТОВА с ЕГН
'
1 в качеството им на Управители, наречено ДОСТАВЧИК, се сключи настоящият
договор за следното:
1.

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1.
ДОСТАВЧИКЪТ продава на КУПУВАЧА и се задължава еднократно да достави на
КУПУВАЧА нова, неупотребявана апаратура съгласно приложените оферти, а именно: 1 бр. нов
компютърен томограф - 16 срезов с 32 срезова реконструкция модел SOMATOM go.Now и
1 бр. нов ехограф - среден клас с 2 трансдюсера - конвексен и линеен модел ACUSON NX3,
и съгласно чл.112 от ЗОП и указания на Министерство на здравеопазването.
1.2.

Срокът на доставка е до 60 дни след получаване на заявката на възложителя.

1.3.
Гаранционен срок на предлаганата апаратура, включваща цялото оборудване по
спецификация, с включен гаранционен сервиз е 12 (дванадесет) месеца, който тече от пускане в
експлоатация, удостоверено с двустранно подписан протокол.
2.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА

2.1. Да достави апарата и оборудването към него на КУПУВАЧА, уреждайки всички
законни процедури по вноса им.
2.2. Да осигури инструктаж за монтажа и експлоатацията на изделията.
2.3. Да отстрани за своя сметка всички повреди, възникнали по време на доставката.
2.4. Да отстранява за своя сметка всички повреди, възникнали в апарата и цялото му
оборудване, по време на гаранционния срок и произтичащи от нормалната му експлоатация.
Всички повреди в гаранционния период вследствие на неправилна експлоатация,
недобросъвестност, природни явления и други подобни се отстраняват за сметка на КУПУВАЧА,
а останалите - за сметка на ДОСТАВЧИКА. Осигуряване на гаранционно обслужване на
апаратурата от оторизиран сервиз на производителя при максимално време на реакция 48 часа и
при невъзможност за спазване на тези срокове предоставяне на друг апарат, с не по-нисък клас за
временно ползване. Осигуряване извънгаранционно обслужване и доставяне на резервни части за
минимум 10 год. след покупката.
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2.5. Забавянето на доставката поради извънредни обстоятелства като стачки, обществени
вълнения, войни, пожари, извънредни природни явления и др. подобни причини, влияещи на
транспортирането не поражда право на иск за обезщетение.
2.6. Да монтира, въведе в експлоатация и осъществи обучение на лицата от персонала на
Възложителя за работа с апаратурата и да предостави пълно описание и ръководство за
експлоатация на апаратурата на български език.
2.7. В гаранционния срок да извършва без заплащане поне три профилактични прегледа
годишно на апарата, като удостоверява годността му в протокол, който предоставя на купувача.
3.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КУПУВАЧА

3.1.
3.2.
3.3.

Да извърши плащанията в съответствие с точка 4.2 на настоящия договор.
Да осигури подходящо помещение за инсталиране на оборудването.
Да спазва стриктно инструкцията за експлоатация.

3.4.
При повреда, възможност или съмнения за такава да спира оборудването от
експлоатация и да уведоми ДОСТАВЧИКА.

4.

ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

4.1.

Стойността на апаратурата и оборудването е:

За поз. № 1: 1 бр. нов компютърен томограф - 16 срезов с 32 срезова
реконструкция модел SOMATOM go.Now - 329 754,00 лв. (словом: триста двадесет и девет
хиляди седемстотин петдесет и четири лева) с ДДС с вкл. всички разходи.
За поз. № 2: 1 бр. нов ехограф - среден клас с 2 трансдюсера - конвексен и линеен
модел ACUSON NX3 - 34 031,45 (словом: тридесет и четири хиляди тридесет и един и 0,45 лева)
с ДДС с вкл. всички разходи.
Обща стойност: 363 785,45 лв. (словом: триста шестдесет и три
седемстотин осемдесет и пет и 0,45 лева) с ДДС с вкл. всички разходи.

хиляди

4.2.
Начин на плащане: чрез банков превод 100% до 7 работни дни след доставка,
пускане в експлоатация на продукта и подписване на приемо-предавателен протокол.
4.3.
Офертата на доставчика е неразделна част от настоящия договор.
4.4.
Собствеността по апарата и оборудването се прехвърля на КУПУВАЧА в деня на
доставката му в базата на купувача в гр.Кюстендил.
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5.

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ И НЕУСТОЙКИ

5.1.
Доставчикът дължи неустойка на купувача за неотстраняване в срок на повреда в
гаранционния срок, която неустойка е в размер на двукратната стойност на ремонта /доставка и
стойност на резервни части и труд/ за срок на забавата до 10 дни. При забава над 10 дни
Доставчикът дължи неустойка на купувача в размер на стойността на ремонта за всеки следващ
ден забава.
5.2.
В случай, че някоя от страните по договора не изпълни някое от задълженията по
настоящият договор, същата дължи на изправната страна неустойка в размер на 0,5% годишна
лихва върху стойността на неизпълненото в договорените срокове задължение.
Настоящият договор се съставя в 2 еднообразни екземпляра, по един за КУПУВАЧА и
ДОСТАВЧИКА.

За възл

Ел.счеп
/ Станислава Хриф^ова - Управител /
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