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ДОГОВОР 
за доставка на медицинско оборудване за нуждите на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД - гр. Варна 

   

 Днес, 14.04.2016 г., в гр. Варна между: 

ЕТ „Вертикал-Руси Манолов“, ЕИК 833010636, със седалище и адрес на управление: гр. Казанлък, ул. 
„Любомир Кабакчиев“ № 5, ет. 2, ап. 3, тел./факс: 043162713, действащо чрез Руси Петков Манолов, от 
една страна, наричан по-долу за краткост ПРОДАВАЧ и 
МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, ЕИК 103562052, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул 
„Христо Смирненски“ №1, тел. 052 302875/6, факс: 052 302874, вписано в Търговския регистър към 
Агенция по вписванията, представлявано от проф. д-р Жанета Георгиева, д.м. - Изпълнителен директор, 
чрез Марта Дракова, Директор „Икономически дейности“ - упълномощено лице по чл. 8, ал. 2 от ЗОП, 
притежаваща нотариално заверено пълномощно от законния представител на МБАЛ „Света Марина“ 
ЕАД, гр. Варна с рег. № 1465 от 17.10.2013 г. на нотариус Светлана Стойчева с рег. №193 на НК, с район 
на действие - РС Варна, от друга страна, наричано по-долу за краткост КУПУВАЧ, се сключи настоящия 
договор за следното: 

I. Предмет и срок на договора. 

Чл.1. ПРОДАВАЧЪТ прехвърля на КУПУВАЧА правото на собственост върху различни видове 
медицинско оборудване, описани подробно в Приложение №1 и наричани 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. Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му и е със срок на действие до 
доставянето на ВЕЩТА от ПРОДАВАЧА, удостоверено с подписването на приемо-предавателен 
протокол, посочен в чл.6 и представянето на оригинална данъчна фактура, и изтичане на гаранционния 
срок, посочен в чл.8. 

III. Стойност на договора и начин на плащане. 

Чл.3. Стойността на договора е в размер на 25 587,24 (двадесет и пет хиляди, петстотин осемдесет и 
седем лева, и двадесет и четири стотинки) с включени всички дължими елементи - мита, такси, ДДС, 
транспорт на ВЕЩТА и други. 
Чл.4. Плащането по настоящия договор ще се извърши в български лева чрез банков превод по 
следната банкова сметка на ПРОДАВАЧА: Банка: „УниКредит Булбанк” АД, клон Казанлък, IBAN 
BG27UNCR96601020061506, BIC UNCRBGSF. 
Чл.5. КУПУВАЧЪТ ще заплати на ПРОДАВАЧА уговореното възнаграждение в срок до 30 (тридесет) 
календарни дни, считано от датата на двустранно подписване на приемо-предавателен протокол за 
доставка и представяне на оригинална данъчна фактура.  

IV. Задължения на ПРОДАВАЧА. 

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

договор; 
6.2. да достави ВЕЩТА в срок до 25 (двадесет и пет) календарни дни след подадена от КУПУВАЧА 

заявка за доставка; 
6.3. да прехвърли на КУПУВАЧА правото на собственост върху ВЕЩТА. 

Чл.7. Разходите и риска по транспортирането и доставянето на ВЕЩТА са за сметка на ПРОДАВАЧА. 
Чл.8. ПРОДАВАЧЪТ се задължава да осигури гаранционна подръжка на ВЕЩТА в срок от 24 (двадесет 
и четири) месеца, считано от датата на двустранно подписване на приемо-предавателен протокол за 
доставка.  
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Чл.9. Гаранционното обслужване обхваща безвъзмездното отстраняване на всякакви повреди и 
отклонения в нормалното функциониране на ВЕЩТА, до изтичането на срока, посочен в чл. 8. 
Чл.10. ПРОДАВАЧЪТ се задължава да отстранява възникналите повреди и неизправности по ВЕЩТА в 
срок до 2 (два) работни дни, считано от датата на получаването на писмено уведомление от КУПУВАЧА 
за съответната повреда. 

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

Чл.11. Страните се споразумяват ВЕЩТА да бъде предадена в състояние, отговарящо на договореното 
й предназначение. 
Чл.12. Местоизпълнението на задължението на ПРОДАВАЧА да предаде ВЕЩТА е МБАЛ „Света 
Марина“ ЕАД, находящо се 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 й. 
Чл.14. ПРОДАВАЧЪТ уведомява писмено КУПУВАЧА за момента на получаване на ВЕЩТА не по-късно 
от 2 (два) дни преди датата, на която се очаква същата да бъде получена. 

VI. Задължения на КУПУВАЧА. 

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

VII. 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 или да я замени с качествена такава или да иска намаление на цената. В случай че 
ПРОДАВАЧЪТ не изпълни нито едно от посочените в предходното изречение, КУПУВАЧЪТ има право 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 
стойността на ВЕЩТА с включен ДДС. 

VIII. Неизпълнение. 

Чл.19. При неоснователен отказ от страна на ПРОДАВАЧА да изпълни задълженията си по чл.6, чл.8 и 
чл.10 от настоящия договор, той дължи на КУПУВАЧА неустойка в размер на 5 (пет) % от стойността 
посочена в чл.3 за всяко отделно неизпълнение. 

IX. 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. 
Чл.22. 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.23. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата 
на добър търговец, за да намали до минимум понесените от насрещната страна вреди. 
 
 
 



X. 3axnpqnrenH,r Knay3r.

9,n.24, BcnxaorcrpaHilTeilManpaBoAapa3BanuAotoBopa,aKoHacpeqHaracrpaHaBr4HoBHoHeh3nbrHrBa
cBoe 3aAbnlKeHre no Hero, cneA Karo e 6una Harq/nexHo noKaHeHa Aa ro u3nb/rHr4 u it e npeAocraBeH

o6exrileeH H Aocrarbl{eH cpox 3a r3nb.nHeHtae Ha cborBerHoro 3aAbnxeHhe.
9a.25. B cayvafi qe r43npaBHrflr KynyBAt{ e Kyniln 3aMecrBaqa croKa cneA pa3BannHe Ha AoroBopa no BilHa

Ha nPOAABAHA, nocaeAHmnr My Abnxn pa3nnr.ara MexAy no-Bhcoxara qeHa Ha 3aMecrBar4ara croKa h
qeHara no qr. 3 or Hacronu{un AoroBop.
Hn.26. Bcnqxm cnopoBe no noBoA Hacronrqrn AoroBop qe ce ypelKAar or crpaHilre no nprnrercKr4 HaqhH
qpe3 npeKr nperoBop14. l-lpr HenocruraHe Ha cbuao4e cnopbr qe ce orHacfl 3a petuaBaHe npeA
KoMnere HrHnfl 6rn ra pcxr4 cbA.

1n.27, 3a acrqxh HeypeAeHr B AoroBopa Bbnpoch ce nprnara 4eficreauqoro 6tarapcKo 3aKoHorqarercrBo.
Ha.28. Bcrqxr cro6qenhfl MexAy crpaHr4Te, cBbp3aHil c r3nbrHeHmero Ha ro3r4 ra,oroBop, ca BannAHh aKo ca

HanpaBeHil B nrcMeHa Qopnna, noAnhcaHr or oBracreHrre npeAcraB.Arenu na IIPOAABAt{A ra KVIIVBAI{A.
[lucnnenara Qopnna qe ce cqilTa 3a cna3eHa n npv nony''{aBaHe Ha cto6qenre no Saxc rnr e-mail.
9a.29. 3a

9n.30. llpra npoMnHa Ha 6aHxoeara cMerxa Ha nPO.qABAt'lA, HaKTo 14 Ha AaHHilTe, nocoqeHr e un. 29,
crpaHr4Te ce yBeAoMrBar nr4cMeHo. Axo HflHofl or crpaHrre He yBeAoMr4 3a roBa Apyrara crpaHa, nocneAHara

He orroBapn 3a Henonyqenr cto6rqeHhr.
Lln.31. Vcnoarnra Ha AoroBopa Morar Aa ce npoMeHnt uf unu AonbnBar caMo B cnyqahre, peilaMeHTr4paHr4 B

3OI-l u no B3ahMHo nr4cMeHo cbmacre Ha crpaHrre.
tln.32. l-lpr cbcraBflHero Ha HacronrqHR AoroBop ce npeAcraBr4xa cneAHure AoKyMeHrh, Kor4ro ca

Hepa3AenHa HeroBa qacT:

32.1. floxynnenrv, u3qaryeHil or KoMnereHTeH opraH, 3a yAocroBepnBaHe Ha o6cronrencrBara no un.47, an.L,

r.L, ctrlacHo qa.LOLx, an.2, r.L or 3Ol'1:

a) AxryaaHo cBilAerercrBo 3a cbAr4Mocr Ha Pycu flerxoe MaHoaoe - L 6p.;

32.2..[exnapaLlrn 3a n. nca na o6cronre.ncrBara no un.47 , an.5 or 3On - 1 6p;
32.3. flpraoxenre Nq1.

HacronqrnT AoroBop ce cbcraBr B ABa e4Hoo6pa3Hh eK3eMnnrpa

flPOAABALIA r eAnH sa KVflVBAI{A. , 

-
3a KYIIVBA9A:

.Qupexrop V1A:

Ia. cqeroBoAHTen:
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3a IlPOIABAIIA:
E4noarveH TbproBeLl:
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lv@r'r I

n.zJ. 5a qenrTe Ha Hi rcroflrJ_[4f AoroBop, KoHTaKTLITe sa KopecnoHAeHqhn Ha cTpaHhTe ca KaKTo cneABa:

3a KVIIVBAHA 3a l-lPO.4ABAI{A

Haceneno MRcro rp. rp. KagaHatx rp. BapHa

x.K., ynrqa, Ne KB. ,,lleruu1ero" 104, nR72 6y n.,,Xpncro Cnnn pxencxr " Ngl-

Teaedon 043L 627L3 052 302932
Oaxc o43L 62713 o52 302932
Mo6naeH reaedoH 0888 553L87

,l'lrqe 3a KoHTaKT Bann AoLleea Hnxonain Hrxoaoa
EnexrponHa noqa .ve rtica !_kz@ a bv. bg;ve rtica I @ glo bcom. net officeub@mail.bg

na 6tnrapcKr4

/Ylffinail Hraxoaoa)
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NPNNO}KEHUE T
KbM AoroBop 6381 3a AocraBKa Ha MeArr{r4Hcxo o6opy4eaHe, cKntoqeH ta L4.04,20L6 r.,

Mex(Ay MEA/I ,,CBera Maprna" EAA n ET ,,Beprrxa n-pycn MaxonoB,,

3a KVI-IVBAHA: 3a llPOlABAtlA:

,Qrpexrop VlA:

lvrr-ra*Krr '' ,l 
E4nonnveH rbproBeq: 

i;;;; ,;rorory

[a. c,.{eroBoArren: .....

(An6ena'floxropoea)

N9

no
peA

HarnneHoaaHhe Paennepn a cnn Epofi

Eg. qena

B ,NB. C

flflC aa

6poil

Croilnocr e

reea c,04C

L

Soanrqxo netnot KoHcrpyKqv+ or croMaHeHu npo|unu, c

norHMepHo noKpr4rr4e (npaxoao 6oaguceaae). fl eraoaara nnou{
e or croMaHeHa Mpexa, c pa3Mepr4 Ha KBaAparhre 5 cnn x 5 cnn.

Hann aue Ha perynrpyeMa o6aeraaxa BbB Bt4corl una, ta6nu ot
ABS. ,l'leraoro e c qertaph Ko.ne.na, ABe or Kohro cbc cnilpaqKa.
Haarqne Ha 3au4hrHn1yQepn no qerrpurebrrh.

AbnlxhHa - 2L0 cnn,

rut4por{rHa - 90 cnn r
BilcoqhHa 50 cnn

(aerloea nnou-l

200 crvr x 90 cnn)

32 408,00 13 056,00

2

p,ourex or peaeQeH AyHanpex (nnex 6aoxos neHono.nhyperaH,
npo[3BeAeH no rexHororhn 6es yqacrhero na Qpeonr,
nrbrHocr 28-30 xrf m'\, c KolKeH xaarrQ, h3Abpxaq Ha MoKpa
gearx$exqnn.

200 cnn x 90 cnn 32 L92,00 6 L44,00

3

E4rnnuen neKapcrBen uxaQ. 34paaa KoHcrpyKt-{vil or nvcrola
cToMaHa, nonr4ecTepHo noKpl4Tre, BpaTilqKa oT naMVHnpaHV

nrocKocrh. ,{olHara qacr e c eAHa Bpara cbc 3aK/l}oqanra vt

eAhH Mera.neH paQT. lopxara qacr e c eAHa crbK.neHa Bpara cbc
3aK.fl]oqa.nRa )4Tptt pa$ra or crbK.no.

60ctal40 cnn / H 175 cnn 2 345,78 691,56

4

EoaHh,{xo urxaQve or naMt4HrpaHil nnocKocrl4, c qeKMeAxe B

ropHaTa qacT, l43Ternnul nIoT HaA qeKMeAxeTo, cBeTb/t oTBop

noA '{eKMeA}Kero. Bparruxa noA cBernhfl orBop, c eAHa

nonhqa. IJJxa$uero e Ha nerh.

a5145/H80 cta 32 90,24 2 887,68

5

Ceparana KorilqKa 3a MpbcHo 6eauo, Apbx(Kl4 or ABere crpaHh,
Ha Ko,ne,na. 34paea KoHcrpyxt-ltA+ or /lt4croBa croMaHa.
IorrecrepHo noKpr4Tue. p,ee Bparr, orBapntr-1]4 ce Harope.

80 cnn/50 crvr /H5Ocnn 2 240,00 480,00

6

Kyulerxa 3a MeAhLlhHcKh nperneAn c perynnpyeMa o6leralxa
or anyMhHheBa KoHcrpyKu,rn, Ha nerh. floagnraqa ce
perynrpyeMa BbB Bl4coqhHa o6rerarxa aa rup6a. Tannqepran -

AyHanpeH, o6aeuen c il3KycrBeHa Koxa, necHo noqrcrBau{a h

vcrofiqraa Ha BoAa ra AesrHOeKTaHTr.

190 cru/55 cnn/ H65 cnn L 3L2,00 3L2,00

7 14H$yaraonHa croilxa c ABe KyKr4 14 4ae croilxu za 6aaxn. 10 150,00 1 500,00

8

Koanqxa 3a neKapcrBa or anyMhHheBa KoHcrpyKqhn, Ha

Ko,ne.fla, cbc cnilpaeRV v eAHa Apbxxa aa 6yraHe.
Tpr nlora or taMrHttpaHil nnocKocn4 c PVC KaHT.

75 cm/50 cnnl H80 cnn 2 258,00 516,00

O6rqa crofinocr 3a o6oco6ema no3ltrlnr 1: 25 587,24 aa

Cnoeorvl: ABagecer h ner xnn*An nercrorr4H oceM4ecer ta ce4eM reBa h ABaAecer ta qertapr4 c]prxHxt4

ll
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