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ДОГОВОР 
за доставка на нов трансезофагеален трансдюсер за ехограф Vivid 7, при условията на 

обратно изкупуване на стария трансдюсер, за нуждите на Клиника по кардиохирургия в 
МБАЛ „Света Марина” ЕАД 

 
Днес, 03.12.2014 г. в гр. Варна между: 

 
МБАЛ “СВЕТА МАРИНА” ЕАД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. “Хр. 
Смирненски” №1, тел. 052/302-875/6 и факс: 052/302-874, ЕИК: 103562052, представлявано от 
Проф. д-р Жанета Георгиева Тянева, д. м. - Изпълнителен директор, наричано по-долу за 
краткост “КУПУВАЧ” от една страна 
и   
„Джи И Хелткеър България” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул 
“Драган Цанков“ № 36, СТЦ Интерпред, офис 405-Б, тел. 02 9712040, факс 02 8704002, ЕИК 
201952777, представлявано от Христо Димитров Христов - Управител, наричано за краткост 
по-долу “ПРОДАВАЧ” се сключи настоящия договор за следното: 
 
I. Предмет 
Чл. 1. ПРОДАВАЧЪТ прехвърля на КУПУВАЧА правото на собственост върху нов 
трансезофагеален трансдюсер за ехограф Vivid 7, при условията на обратно изкупуване 
на стария трансдюсер, за нуждите на Клиника по кардиохирургия в МБАЛ „Света 
Марина” ЕАД, наричан 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. 
Срокът на действие на договора е до изтичането на гаранционния срок, посочен в чл. 6.3 по-
долу. 
Чл. 2. ВЕЩТA e произвoдство на “GE Vingmed Ultrasound” AS – 3191 Хортен, Норвегия. 

II. Цена и начин на плащане 

Чл. 3. КУПУВАЧЪТ ще заплати на ПРОДАВАЧА цена в размер на 37 380,00 (тридесет и седем 
хиляди триста и осемдесет лева) лева с включен ДДС. 
Чл. 4. Плащането по настоящия договор ще се извърши чрез банков превод, по следната 
сметка на ПРОДАВАЧА, открита в „.Уникредир Булбанк”, п.к. 1000 София, пл. „Света Неделя” 
7, IBAN BG97UNCR70001520589336, BIC: UNCRBGSF.  
Чл. 5. Плащането по настоящия договор ще се извърши в срок до 30 (тридесет) дни след датата 
на доставка, подписване на протокола за въвеждане в експлоатация 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 в 
настоящия договор; 

2. да прехвърли на КУПУВАЧА правото на собственост върху ВЕЩТА; 
3. да осигури 12 (данадесет) месеца пълна гаранция от датата на протокола за 

въвеждане в експлоатация. 
Чл. 7. Разходите по транспортирането на ВЕЩТА до мястото на получаване 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, които ВЕЩТА би причинила при нейното 
използване. 
Чл. 9. ПРОДАВАЧЪТ се задължава да отстранява възникналите повреди и неизправности по 
ВЕЩТА в срок до 72 (седемдесет и два) 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 7 
(седем) 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 15 (петнадесет) дни след подписването на 
настоящия договор и писмена заявка от страна 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, медицински склад. 
Чл. 13. Собствеността и рискът от погиването на ВЕЩТА се прехвърлят върху КУПУВАЧА с 
подписването на двустранен приемо-предавателен протокол, удостоверяващ предаването и 
въвеждането в експлоатация на ВЕЩТА. 
Чл. 14. ПРОДАВАЧЪТ уведомява писмено или по телефона КУПУВАЧА, за момента на 
получаване на ВЕЩТА не по-късно от 1 (един) ден преди датата, на която се очаква същата да 
бъде доставена. 
 
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; 
 

VІ. Отговорност за скрити недостатъци и съдебно отстранение.  

Чл. 16. При скрити недостатъци, съществували преди пускането в експлоатация на ВЕЩТА, 
констатирани със съответен двустранен Протокол, КУПУВАЧЪТ има право да иска от 
ПРОДАВАЧА да поправи дефектната ВЕЩ 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 дефектната ВЕЩ 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 същата. 
Чл. 18. В случай че бъде съдебно отстранен от ВЕЩТА, КУПУВАЧЪТ има право да получи от 
ПРОДАВАЧА неустойка в размер на 20 % (двадесет процента) от стойността на ВЕЩТА, с 
включен ДДС. 

VІІ. Неизпълнение. 

Чл. 19. При неизпълнение от страна на ПРОДАВАЧА на задълженията му по Чл. 6, Чл. 9, Чл. 
10, Чл. 11 и Чл. 16 от настоящия договор, той дължи на КУПУВАЧА, за всяко отделно 
неизпълнение, неустойка в размер на 5 % (пет процента) от дължимата сума. 
Чл. 20. В случай, че ПРОДАВАЧЪТ прехвърли свое право или задължение, произтичащо от 
настоящия договор, включително и ако заложи свое вземане от КУПУВАЧА, последният има 
право да задържи за себе си дадената за изпълнение на договора гаранция. 
 


