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Днес, / С...[дд.мм.гггг], в Ловеч, между:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ”Г1РОФ. Д-Р 
ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ” АД -  ЛОВЕЧ с адрес 5500 гр. Ловеч, ул.”СъйкоСъев” М27 с ЕИК : 
110503990, КОД NUTS : BG315 представлявано от д-р Румяна Петрова Нановска е качеството 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

наричан/а/о за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна,

„АКВАХИМ" АД, с ЕИК 200984964, със седалище и адрес на управление гр. Ссфия, район 
Искър, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 83, представлявано Любомир Праматаров и Елица 
Рускова, в качеството им на прокуристи, наричано по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга 
страна,

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните“, а всеки от тя) поотделно 
„Страна“; на основание чл. 112 и следващи от Закона за обществените поръчк/i („ЗОП“) и 
Решение № 10 от 14.02.2019 год. за избор на изпълнител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за определяне на 
ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация 
и гаранционна поддръжка на неупотребявана и нерециклирана медицинска апаратуза -  1 брой 
нова хладилна камера за трима покойника за нуждите на Отделение по обща и клинична 
патология към МБАЛ ’’проф.д-р.ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ”АД ЛОВЕЧ, монтаж, настройи, пускане в 
експлоатация, обучение на персонал за работа с него.

се сключи този договор („Договора/Договорът“) за възлагане на обществена поръчка с предмет: 
„Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на 
неупотребявана и нерециклирана медицинска апаратура - 1  брой нова хладилн» камера за 
трима покойника за нуждите на Отделение по обща и клинична патология към МБАЛ 
”проф.д-р.ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ”АД ЛОВЕЧ, монтаж, настройки, пускане в експлоатация, 
обучение на персонал за работа с него при следните условия:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Член 1. Предмет

(1.1) Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да достави и прехвърли собст зеността на 
Възложителя на специализирана медицинска апаратура нова : Хладилна камера за трима 
покойника Марка Климат КХН 2,52 m3, Модел : LT1D3B /Low Temperature 1 Doo' 3 Bodies/, 
съгласно Техническата спецификация на Възложителя и детайлно описана в Техническото и 
Ценово предложение на Изпълнителя, неразделна част от Договора („Медицинска/та 
апаратура“) срещу задължението на Възложителя да я приеме и да заплати договорената цена 
съгласно условията, посочени по-долу.

(1.2) Освен доставката по алинея (1.1) предметът на Договора включва и изпълнението на 
следните дейности:

и
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(i) доставка на Медицинската апаратура до мястото на доставка, посочено в настоящия 
Договор;

(ii) монтаж/инсталация и въвеждане в експлоатация на доставената Медицинска апаратура;
(iii) обучение на персонала на Възложителя за работа с доставената Медицинска апаратура;
(iv) гаранционно обслужване на доставената Медицинска апаратура м доставка на 

необходимите части и материали, в рамките на 12 /дванадесет/ мес( ца, считано от 
датата на подписване на Приемо-предавателния протокол по алинея (5.1.2). 
Материалите, консумативите, дейностите и условията на гаранционното обслужване са 
описани в Техническото предложение на Изпълнителя;

(1.3) Изпълнителят се задължава да изпълни дейностите по алинея (1.1) i  алинея(1.2) в 
съответствие с изискванията на Техническата спецификация на Възложителя, Техническото и 
ценовото Предложение на Изпълнителя, които са неразделна част от настоя!ция Договор, в 
сроковете по настоящия Договор.

II. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Член 2. Цена

(2.1) За изпълнението на предмета на Договора, Възложителят се задължава да заплати на 
Изпълнителя обща цена в размер на 10 140.00 лева без ДДС (десет хиляди стс и четиридесет 
лева и 00 ст) и 12 288.00 лева (дванадесет хиляди двеста и осемдесет и осем лева и 00 ст.) с 
включен ДДС, съгласно Ценовото му предложение, неразделна част от настоящия Договор.
(2.2) Цената по алинея (2.1) е образувана както следва:

(i) Цената за доставка и прехвърляне на собствеността на Медицинската апаратура, 
предмет на Договора, монтажа, въвеждането в експлоатация и обучението на персонала 
на Възложителя за работа с нея, предмет на Договора е в размер на: 10 ]40.00 лева без 
ДДС (десет хиляди сто и четиридесет лева и 00 ст) и 12 288.00 лева (два надесет хиляди 
двеста и осемдесет и осем лева и 00 ст.) с включен ДДС;

(2.3) Посочените цени са крайни и включват всички разходи и възнаграждения на Изпълнителя за 
изпълнение на предмета на настоящия Договор, като но не само: разходите за транспортиране и 
доставка на Медицинска апаратура до мястото за доставка, включително опаков ане, транспорт, 
разопаковане, товарене, разтоварване, инсталиране, монтаж, въвеждане в експлоатация и 
привеждане в работно състояние, готово за приемане и експлоатация, обучение на специалисти, 
доставка на цялата техническа и сервизна документация, всички разходи за извършване на 
гаранционно обслужване в срока на гаранцията, резервни части и консумативи),накто и разходи 
за отстраняване за сметка на и от Изпълнителя на всички технически неизправнос ти, възникнали 
не по вина на Възложителя и покрити от гаранционните условия и гаранционната отговорност на 
Изпълнителя.
(2.4) За избягване на съмнение, предметът на настоящия Договор, включително посочената цена 
не включва извършването от Изпълнителя и разходите за гаранционна поддръжка на 
Медицинската апаратура по време на гаранционния срок, които са за сметка на и се организират 
от Възложителя. Възложителят потвърждава, че е запознат с факта, че гаранционното 
обслужване в срока по гаранцията и съгласно правилата на производителя, посочени в 
техническата документация е необходимо условие за валидността на гаранцията на 
производителя за недостатъци, повреди и дефекти през гаранционния срок.
(2.5) Посочените в настоящия Договор цени са крайни и остават непроменени за срока на 
действието му.
(2.6) Финансирането на Договора, съгласно разпоредбата на чл. 114 от ЗОП.

Член 3. Начин на плащане
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(3.1) Плащанията се извършват в български лева, с платежно нареждане по след ната банкова 
сметка, посочена от Изпълнителя: IBAN: BG38PRCB92301050403301; BIC: PRCBEJGSF; Банка: 
ПроКредит Банк (България) ЕАД Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено Възложителя за 
всички последващи промени на банковата му сметка в срок до три дни считано о" момента на 
промяната. В случай че Изпълнителят не уведоми Възложителя в този срок, зчита се, че 
плащанията, по посочената в настоящия член банкова сметка са надлежно извърше ни.

Възлагателното писмо за доставка към Изпълнителя се изпраща при получаване на средствата 
към настоящата обществена поръчка, като целева субсидия за капиталови разходи от 
Министерство на здравеопазването, съгласно разпоредбата на чл. 114 от ЗОП. В този случай, 
всяка от страните може да поиска прекратяване на договора без предизвестие след изтичане на 
тримесечен срок от сключването му.

(3.2) Плащането на цената по алинея (2.1)по настоящия Договор се извършва, както следва:

I - ва вноска - авансово 40 % в три дневен срок от датата на Възлагателно писмо от 
Възложителя: II -ра вноска 60 % - в 10 дневен срок след доставка на медицинската гпарататура и 
подписване на приемно-предавателен протокол от двете страни за доставена, монтирана , 
настроена и изпитана медицинска апаратура:

(3.3) За дата на плащането, се счита датата на заверяване на банковата сметка на Изпълнителя 
със съответната дължима сума.

(3.4) Окончателното плащане по алинея (3.2) се извършва в срок от 10 дни след прздставяне на 
следните подписани документи кумулативно:

(i) Приемо-предавателен протокол за доставка на Медицинската апаратурата с всички 
окомплектовки, сертификати, разрешения и инструкции за съхранение и експлоатация, 
подписан от двете Страни или упълномощени от тях лица на датата на доставка на 
Медицинската апаратура;

(П) Протокол за монтаж и въвеждане в експлоатация на Медицинската апаратура, подписан 
от двете Страни или упълномощени от тях лица на датата на монтаж и въвеждане в 
експлоатация на Медицинската апаратура;

(iii) Протокол за извършено обучение на медицинския персонал, посочен от Възложителяза 
работа с Медицинската апаратура;

(iv) Фактура, издадена от Изпълнителя и подписана от Възложителя или упъл номощено от 
него лице, съдържаща всички законови реквизити;

III. СРОКОВЕ. МЯСТО И УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА. ПРЕМИНАВАНЕ НА 
СОБСТВЕНОСТТА И РИСКА

Член 4.Срокове и място на доставка
(4.1) Настоящият Договор влиза в сила от датата на подписването му.

User
Text Box
чл.36а,ал.3 от ЗОП 

User
Text Box
чл.36а,ал.3 от ЗОП чл.2, ал.2, т.5 от ЗЗЛД



(4.2) Срокът за доставката на Медицинската апаратура е 40/четиридесет/ календарни дни, 
считано от считано от Възлагателното писмо от Възложителя след сключване на договора за 
обществена поръчка.
(4.3) Срокът за монтаж и въвеждане в експлоатация на Медицинската апаратура е 2/два/ 
календарни дни, считано от датата на доставка на Медицинската апаратура, отбелязана в 
Приемо-предавателния протокол по алинея (3.4), точка (i).
(4.4) Срокът за обучение на специалисти, посочени от Възложителя за работа с Медицинската 
апаратура е 1 /един/ календарни дни, считано от датата на доставка на Медицинската апаратура, 
отбелязана в Приемо-предавателния протокол по алинея (3.4), точка (i).
(4.5) Гаранционният срок на Медицинската апаратура е дванадесет месеца, считано о" датата на 
пускана в експлоатация на апаратурата.
(4.6) Изпълнителят е длъжен да извършва гаранционно обслужване на доставената Медицинска 
апаратура, в рамките на гаранционния срок по предходната алинея (4.5)
(4.7) Мястото на доставка на Медицинската апаратура е в сградата на МБАЛ“проф.д-р.Параскев 
Стоянов“АД Ловеч, ул. „Съко Съев” № 27.

Член 5. Условия на доставка
(5.1) Доставка
(5.1.1) Изпълнителят се задължава да достави до мястото на доставка и в съответния срок на 
доставка, съответно да прехвърли собствеността и предаде на Възложителя Медицинската 
апаратура, предмет на доставка, отговаряща на техническите стандарти и изисквания и 
окомплектована с инструкция за експлоатация на български език, сертификати, разоешения и 
инструкции и препоръки за съхранение и експлоатация, както и с други документи и аксесоари, 
изискващи се съгласно Техническата спецификация на Възложителя и Техническото 
предложение на Изпълнителя.
(5.1.2) Изпълнителят предава Медицинската апаратура на упълномощен представител на 
Възложителя. За съответствието на доставената Медицинска апаратура и приемането й по вид, 
количество, компоненти, окомплектовка се подписва приемо-предавателен протокол, във 
формата и със съдържанието съгласно („Приемо-предавателен протокол“) от Страните или 
техни упълномощени представители,след проверка за: отсъствие на „Несъо "ветствия“ 
(недостатъци, дефекти, повреди, липси и/или несъответствия на доставената Медицинска 
апаратура и/или придружаващата я документация и аксесоари с изискванията на настоящия 
Договор, както и с техническите характеристики и с изискванията, представени в Техническото 
предложение на Изпълнителя и Техническата спецификация на Възложителя), наличие на 
окомплектовка на доставката и представяне на документите, изискващи се съгласно алинея
(5.1.1). Приемо-предавателният протокол съдържа основанието за съставянето му както и 
сериен номер [серийни номера или други идентифициращи апаратурата данни], г редмет на 
доставка.
(5.1.3) Изпълнителят уведомява Възложителя писмено в срок от 7 (седем) дни предварително за 
конкретните дати и час, на които ще се извърши доставката. При предаването на Медицинската 
апаратура, Изпълнителят осигурява на Възложителя необходимото според обстоятелствата 
време да я прегледа за явни Несъответствия, ако има такива.
(5.1.4) При констатиране на явни Несъответствия, Възложителят има право да откаже да 
подпише приемо-предавателен протокол. В тези случаи, Страните подписват констативен 
протокол, в който се описват констатираните Несъответствия, и се посочва срокът, в който 
същите ще бъдат отстранени. След отстраняване на Несъответствията, Страните подписват 
двустранен Приемо-предавателен протокол за приемане на доставката. В случай че 
Несъответствията са съществени и не бъдат отстранени в рамките на дадения от Възложителя 
срок, или при забавяне на доставката на Медицинската апаратура с повече от 14 
(четиринадесет)] дни, Възложителят имат право да прекрати Договора, както и право да получи
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неустойка в размер на сумата по гаранцията за изпълнение на Договора, както и да получи 
обратно всички платени авансово от Възложителя суми, с изключение на авансого платените 
суми за продуктите, които са доставени от Изпълнителя и приети от Възложителя, зключително 
да усвои сумите по предоставените гаранции.
(5.1.5) Подписването на приемо-предавателния протокол без забележки има силата на приемане 
на доставката от страна на Възложителя, освен в случаите на "скрити Несъответствия", които не 
могат да бъдат установени при обикновения преглед на Медицинската апаратура. Приемането 
на доставката на Медицинската апаратура с Приемо-предавателния протокол ням,j отношение 
към установените впоследствие в гаранционния срок Несъответствия.
(5.1.6) Възложителят се задължава да уведоми писмено Изпълнителя за всички скрити 
Несъответствия, които не е могъл да узнае при приемането на доставката в срок до 3 (три) дни 
от узнаването им, но не по-късно от изтичане на гаранционния срок.
(5.1.7) При наличие на явни Несъответствия посочени в констативния протокол по атинея (5.1.4) 
и/или при наличие на скрити Несъответствия, констатирани от Възложителя и съобщени на 
Изпълнителя по реда на алинея (5.1.6): (i) Изпълнителят заменя доставената Медицинска 
апаратура или съответния компонент със съответстващи с изискванията на настоящ 1я Договор в 
срока посочен съответно в констативния протокол и/или в разумен срок след потучаване на 
уведомлението по алинея (5.1.6), който не може да бъде по-дълъг от тридесет дни.
(5.1.8) В случаите на Несъответствия посочени в констативния протокол по аленея (5.1.4), 
Възложителят не дължи заплащане на цената на втората вноска преди отстраня зането им и 
изпълненията на останалите условия за плащане, предвидени в Договора.

(5.2) Монтаж

(5.2.1) Изпълнителят е длъжен да приключи изпълнението на всички дейности свързани с 
монтажа (инсталацията) и въвеждане в експлоатация на Медицинската апаратура в срок от 2 
/два/ календарни дни, считано от датата на подписване на приемо-предавателния протокол по 
алинея (5.1.2), съответно алинея (5.1.4).
(5.2.2) 3а извършения монтаж и въвеждане на Медицинската апаратура в експлоатация Страните, 
или упълномощени от тях лица подписват двустранен протокол, неразделна част о ' настоящия 
Договор. Възложителят има право да откаже да подпише протокола по настоящия алинея (5.2.2) 
до окончателното въвеждане на Медицинската апаратура в експлоатация в степен г озволяваща 
незабавната и безпрепятствена употреба.

(5.3) Обучение на персонала
(5.3.1) В случай че Изпълнителят има определени изисквания към квалификацията и 
образованието на специалистите, които ще бъдат обучавани, той е длъжен да уведоми за това 
Възложителя, писмено, в срок от 30 (тридесет) дни от подписване на настоящия Договор. 
Възложителят предоставя на Изпълнителя списък на лицата, които следва да бъдат обучени за 
работа с Медицинската апаратура в срок от 3 (три) дни от получаване на износванията на 
Изпълнителя или изтичане на срока по предходното изречение.
(5.3.2) Изпълнителят е длъжен да приключи обучението на специалистите на Възложителя в срок 
от 1 (един) календарни дни, считано от датата на подписване на приемо-предавателния протокол 
по алинея (5.1.2), съответно алинея (5.1.4). Изпълнителят е длъжен до осигури достатъчен брой 
обучаващи, както и присъствието им на мястото на доставка и инсталиране на Медицинската 
апаратура, като времето и графикът на обучение се съгласуват писмено между Страните.
(5.3.3) За извършеното обучение Страните, или упълномощени от тях лица подписват 
двустранен протокол, неразделна част от настоящия Договор. Изпълнителят не носи зтговорност 
за забавяне на обучението поради отсъствие на специалистите на Възложителя го време на 
периода на обучението, при условие, че е уведомил писмено Възложителя за такова отсъствие.
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Член 6.
Когато Изпълнителят е сключил договор/договори за подизпълнение, работата на 
подизпълнителите се приема от Възложителя в присъствието на Изпълнителя и подизпълнителя 
по реда и при условията на настоящия Договор, приложими към Изпълнителя.

Член 7. Преминаване на собствеността и риска
Собствеността и риска от случайно повреждане или погиване на Медицинската апаратура, 
предмет на доставка преминава от Изпълнителя върху Възложителя от датата на подписване на 
Протокола за монтаж и въвеждане на Медицинската апаратура в експлоатация съгласно алинея
(5.2.2).

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

Член 8. Права и задължения на Изпълнителя
(8.1) Изпълнителят се задължава да достави, инсталира и въведе в експлоатация Медицинската 
апаратура, предмет на настоящия Договор, отговаряща на техническите параметри, представени 
в Техническото предложение на Изпълнителя и на Техническата спецификация на Възложителя, 
окомплектована съгласно изискванията на алинея(5.1.1)и придружена със съответните 
документи, както и да прехвърли собствеността върху нея на Възложителя в договорените 
срокове и съгласно условията на настоящия Договор.
(8.2) Изпълнителят е длъжен да изпълни задълженията си по Договора и да упраж нява всичките 
си права, с оглед защита интересите на Възложителя.
(8.3) Изпълнителят се задължава да извършва текуща поддръжка и гаранционно обслужване на 
Медицинската апаратура в рамките на гаранционния срок, при условията и сроковете на този 
Договор, съответно при условията на гаранцията.
(8.4) Изпълнителят се задължава да отстранява за своя сметка и в договорените срокове всички 
несъответствия, повреди, дефекти и/или отклонения на доставената Медицинска апаратура 
проявени и/или открити в рамките на гаранционния срок, констатирани и предявени по реда на 
настоящия Договор и съгласно гаранционните условия. Изпълнителят се задължава при 
отстраняване на повреди, дефекти или недостатъци, както и при извършване на гаранционното 
обслужване да влага само оригинални резервни части и материали.
(8.5) Изпълнителят се задължава да спазва правилата за вътрешния ред, както и хигиенните 
изисквания и изисквания за безопасност в помещенията на Изпълнителя и да изпълнява 
задълженията си по Договора без да пречи на нормалното протичане на работата на 
Възложителя.
(8.6) При точно и навременно изпълнение на задълженията си по настоящия Договор, 
Изпълнителят има право да получи цената по Договора, съгласно определения начин на 
плащане.
(8.7) Изпълнителят се задължава да съхранява всички документи по изпълнението на настоящия 
Договор за период съгласно разпоредбите на ЗОП.
(8.8) Изпълнителят се задължава да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в 
офертата му подизпълнители в срок от 3 (три) дни от сключване на настоящия Догозор.В срок до 
3 дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за 
замяна на посочен в офертата подизпълнител изпълнителят изпраща копие на договора или на 
допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени 
условията по чл. 66, ал. 2 и 11 ЗОП.
(8.9) Изпълнителят има право да иска от Възложителя необходимото съдействие за 
осъществяване на работата по Договора, включително предоставяне на нужната и нформация и
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документи за изпълнение на Договора и на необходимия достъп до помещенията на 
Възложителя, в които ще се монтира Медицинската апаратура.
(8.10) Изпълнителят се задължава да извърши обучение на медицинския порсонал, на 
Възложителя в уговорените срокове и график съгласно договорените условия.
(8.12) Изпълнителят е длъжен да отстрани за своя сметка всички повреди ганесени на 
имуществото на Възложителя, както и да обезщети всяко трето лице, на което са нанесени вреди 
по време на и във връзка с монтажа/инсталацията и въвеждането на Медицинската апаратура в 
експлоатация.

Член 9. Права и задължения на Възложителя
(9.1) При добросъвестно и точно изпълнение на Договора, Възложителят се задължава да 
заплати общата цена по алинея (2.1) от този Договор, съгласно условията и по начина, посочен в 
него.
(9.2) Възложителят се задължава да приеме доставката на Медицинската апаратура предмет на 
Договора по реда на алинея (5.1.2) и следващите, ако отговаря на договорените изисквания, 
както и да осигури достъп до помещенията си и необходимите условия за монтажа и 
въвеждането в експлоатация.
(9.3) Възложителят има право да иска от Изпълнителя да изпълни доставката на М здицинската 
апаратура на посочения в алинея (4.7) от Договора адрес, в срок и без отронения от 
договорените изисквания.
(9.4) Възложителят се задължава да съдейства при провеждане на обучението на своите 
специалисти, като осигурява присъствието им в договореното време.
(9.5) Възложителят има право да получава информация по всяко време относно п здготовката, 
хода и организацията по изпълнението на доставката и дейностите, предмет на Догое ора.
(9.6) Възложителят има право на рекламация по отношение на доставената г о Договора 
Медицинска апаратура, както по отношение на монтажа и инсталацията при условията посочени 
в настоящия Договор и съгласно гаранционните условия.
(9.7) Възложителят има право да изисква от Изпълнителя замяната на несъотпетстваща с 
Техническите спецификации и/или дефектна Медицинска апаратура и/или нейни компоненти, 
както и отстраняване на недостатъците, по реда и в сроковете, определени настоящия Договор.
(9.8) Възложителят има право да откаже приемането на доставката, както и да заппати изцяло 
или частично цената по Договора, когато Изпълнителят не спазва изискванията на Договора и 
Техническата спецификация, докато Изпълнителят не изпълни изцяло своите задължения 
съгласно условията на Договора.

(9.9) Възложителят има право да изисква от Изпълнителя да сключи и да му представи копия от 
договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители.
(9.10) Възложителят е длъжен да следи и осигурява извършването на поддръжка и сервиз на 
Медицинската апаратура в рамките на гаранционния срок, при условията и срокоЕете на този 
Договор, съответно при условията на гаранцията.
(9.11) Възложителят е длъжен да не разпространява под каквато и да е форма всяка 
предоставена му от Изпълнителя информация, имаща характер на търговска тайна и изрично 
упомената от Изпълнителя като такава в представената от него оферта.

V. ГАРАНЦИОННА ОТГОВОРНОСТ и ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ 

Член 10.
(10.1 Гаранционна отговорност
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(10.1.1) Изпълнителят гарантира пълната функционална годност на Медицинската апаратура 
съгласно договореното предназначение, както и съгласно Техническото предложение, 
Техническата спецификация и техническите стандарти за качество и безопасност.
(10.1.2) В рамките на гаранционния срок Изпълнителят отстранява със свои сил/i и средства 
всички Несъответствия на Медицинската апаратура, съответно подменя дефекирали части 
и/или компоненти с нови, съгласно гаранционните условия и Техническото предложение на 
Изпълнителя.
(10.1.3) Рекламационното съобщение на Възложителя може да бъде изпратено по факс, 
телефон, електронна поща или обикновена поща. Изпълнителят е длъжен да изпрати свои 
квалифицирани представители на място за констатиране и идентифициране на повредата в срок 
от три, от получаване на рекламационното съобщение на Възложителя. При визитата на 
сервизния екип на Изпълнителя се съставя констативен протокол за извършеното техническо 
обслужване, вида на повредата, работите и срокът необходими за отстраняването в два 
еднообразни екземпляра.
(10.1.4) Изпълнителят се задължава да отстрани настъпила повреда в срок от дс двадесет и 
четири часа или по-кратък, считано от датата на констатирането на повоедата. При 
невъзможност за отстраняване на настъпила повреда в срок от до двадесет и четири часа, 
Изпълнителят осигурява на Възложителя оборотна апаратура, която се задължава да монтира и 
въведе в експлоатация, от същия или подобен клас до пълното отстр аняване на 
дефекта/повредата, като гаранционният срок на Медицинската апаратурата, п процес на 
поправяне, се удължава със срока през който е траело отстраняването на повредатг.
(10.2) Гаранционно (сервизно) обслужване
(10.2.1) Изпълнителят се задължава да осигури на Възложителя гаранционн) (сервизно) 
обслужване на Медицинската апаратура в гаранционния срок минимум 12 /дванаде сет/ месеца 
Изпълнителят се задължава да извършва с предимство гаранционното обслужване на 
Медицинската апаратура на Възложителя по време на целия гаранционен период, з срок не по- 
късно от 2 /два/ дни от постъпване на заявка за обслужване от страна на Е!ъзложителя. 
Гаранционното обслужване се осъществява на място, в помещенията на Възложителя, от 
оторизирани представители на Изпълнителя.

VI. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ.

Член 11. Видове гаранции, размер и форма на гаранциите
(11.1) Видове и размер на гаранциите
(11.1.1) Изпълнителят гарантира изпълнението на произтичащите от настоящия Договор свои 
задължения с гаранция за изпълнение в размер на 2 /два/ % от стойността на Договора по 
алинея (2.1) или сумата от 202.80 (двеста и два лева и 80 ст.);
(11.1.2) Изпълнителят представя документи за внесени гаранции за изпълнение на Договора и за 
гарантиране на авансовото плащане към датата на сключването му.
(11.2) Форма на гаранциите
(11.2.1) Изпълнителят избира формата на гаранцията измежду една от следните: (i) парична 
сума внесена по банковата сметка на Възложителя; (ii) банкова гаранция; или (iii) застраховка, 
която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на Изпълнителя.
Член 12. Изисквания по отношение на гаранциите
(12.1) Когато гаранцията се представя във вид на парична сума, то тя се внася по следната 
банкова сметка на Възложителя: Всички банкови разходи, свързани с преводите на сумата са за 
сметка на Изпълнителя;
(12.2) Когато Изпълнителят представя банкова гаранция се представя оригиналът й, като тя е 
безусловна, неотменяема и непрехвърляема като покрива 100 % (сто процента) от стойността на
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гаранцията за изпълнението със срок на валидност, срока на действие на Договора, глюс десет 
дни.
(12.2.1) Страните се съгласяват в случай на учредяване на банкова гаранция, тя дп съдържа 
условие, че при първо поискване банката следва да заплати сумата по гаранцията незгвисимо от 
направените възражения и защита, възникващи във връзка с основните задължения.
(12.2.2) Всички банкови разходи, свързани с обслужването на превода на гаранцията, 
включително при нейното възстановяване, са за сметка на Изпълнителя.
(12.3). Застраховката, която обезпечава изпълнението, чрез покритие на отговорността на 
Изпълнителя, е със срок на валидност, срока на действие на договора, плюс 10 (десет) дни,
Член 13. Задържане и освобождаване на гаранциите
(13.1) . Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение на Договора при услсвия, както 
следва:
(13.1.1) окончателно освобождаване на остатъчната сума по гаранцията се извършвг в срок от 
10 (десет) дни, след изтичане на гаранционния срок на Медицинската апаратура, посочен в 
алинея (4.5) от настоящия Договор при условие, че Изпълнителят е изпълнил всички свои 
задължения по Договора и сумите по гаранцията не са задържани, или не са настъпили условия 
за задържането им.
(13.2) Ако Изпълнителят е внесъл гаранцията за изпълнение на Договора по банков път, 
Възложителят освобождава съответната част от нея в срока и при условията на алинея (13.1.3).
(13.3) Възложителят не дължи лихви върху сумите по предоставените гаранции, незгвисимо от 
формата под която са предоставени.
(13.4) Гаранциите не се освобождават от Възложителя, ако в процеса на изпълнение на Договора 
е възникнал спор между Страните относно неизпълнение на задълженията на Изпълнителя и 
въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на Възло? <ителя той 
може да пристъпи към задържане на гаранциите.
(13.5.)Възложителят има право да задържи изцяло или частично гаранцията за изпълнзние и/или 
обезпечаваща авансовото плащане, при пълно или частично неизпълнение на задълженията по 
настоящия Договор от страна на Изпълнителя и/или при разваляне или прекратяване на 
настоящия Договор по вина на Изпълнителя, съответно при възникване на задъпжения за 
Изпълнителя за връщане на авансово платени суми.В тези случаи, Възложителят им з право да 
задържи от гаранцията за изпълнение суми, покриващи отговорността на Изпълнителя за 
неизпълнението, а от гаранцията обезпечаваща авансовото плащане -  сумата в оазмер на 
авансовото плащане, при условие, че същото не е усвоено или върнато на Възложителя.
(13.6) Възложителят има право да задържа от сумите по гаранцията за изпълнение суми равни 
на размера на начислените неустойкии обезщетения по настоящия Договор, поради 
неизпълнение на задълженията на Изпълнителя.

VII. НЕУСТОЙКИ 
Член 14.
(14.1) При забавено изпълнение на задължения по Договора от страна на Изпълнителяв 
нарушение на предвидените в този Договор срокове, същият заплаща на Възложителя неустойка 
в размер на 1 /един/ % от сумата по 2.1 за всеки просрочен ден, но не повече от 10 /десет/ %.
(14.2) При забава на Възложителя за изпълнение на задълженията му за плащане пс Договора, 
същият заплаща на Изпълнителя законната лихва за забава.
(14.3) При неизпълнение от страна на Изпълнителя на задълженията му за обучение на 
персонала на Възложителя, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 10 /десет/ % от общата 
цена на Договора по алинея(2.1).
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(14.4) При системно (три и повече пъти)неизпълнение на задълженията за гаранционно 
обслужване и/или гаранционни ремонти в срока на гаранцията,Изпълнителят дължи на 
Възложителя, неустойка в размер на 30 /тридесет/ % от цената по 2.1.
(14.5) Възложителят може да претендира обезщетение за нанесени вреди и пропус нати ползи по 
общия ред, независимо от начислените неустойки и независимо от усвояването на (аранцията за 
изпълнение.

VIII. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ1

Член 15. Общи условия приложими към Подизпълнителите
(15.1) За извършване на дейностите по Договора, Изпълнителят има право дг ползвасамо 
подизпълнителите, посочени от него в офертата, въз основа на която е избран за Изпълнител.
(15.2) Процентното участие на подизпълнителите в цената за изпълнение на Догопора не може 
да бъде различно от посоченото в офертата на Изпълнителя.
(15.3) Изпълнителят може да извършва замяна на посочените подизпълнители за изпълнение на 
Договора, както и да включва нови подизпълнители в предвидените в ЗОП случаи и при 
предвидените в ЗОП условия.
(15.4) Независимо от използването на подизпълнители, отговорността за изпълнение на 
настоящия Договор и на Изпълнителя.
(15.5) Сключването на договор с подизпълнител, който не е обявен в офертата на И юълнителя и 
не е включен по време на изпълнение на Договора по предвидения в ЗОП ред или изпълнението 
на дейностите по договора от лице, което не е подизпълнител, обявено в офертата на 
Изпълнителя, се счита за неизпълнение на Договора и е основание за едностранно прекратяване 
на договора от страна на Възложителя и за усвояване на пълния размер на гаранцията за 
изпълнение.

Член16. Договори с подизпълнители
При сключването на Договорите с подизпълнителите, оферирани в офертата на Изпълнителя, 
последният е длъжен да създаде условия и гаранции, че:

(i) приложимите клаузи на Договора са задължителни за изпълнение от подизпълнителите;
(ii) действията на Подизпълнителите няма да доведат пряко или косвено до неизпълнение 

на Договора;
(iii) при осъществяване на контролните си функции по договора Възложитегят ще може 

безпрепятствено да извършва проверка на дейността и документацията на 
подизпълнителите.

Член 17. Разплащане с подизпълнители
(17.1) Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, мо *ке да бъде 
предадена като отделен обект на Изпълнителя или на Възложителя, Възложителят заплаща 
възнаграждение за тази част директно на подизпълнителя.
(17.2) Разплащанията по член (17.1) се осъществяват въз основа на искане, отправено от 
подизпълнителя до Възложителя чрез Изпълнителя, който е длъжен да го прздостави на 
Възложителя в 15-дневен срок от получаването му.
(17.3) Към искането по алинея(17.2)Изпълнителят предоставя становище, от коетс да е видно 
дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.
(17.4) Възложителят има право да откаже плащане по алинея(17.2), когато исканетс за плащане 
е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

'Изискванията и условията, предвидени в този раздел се прилагат в случаите, когато Изпълнителят е 
предвидил използването на подизпълнители
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IX. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА 
Член 18.
(18.1) Настоящият Договор се прекратява в следните случаи:

(i) по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма;
(ii) с изтичане на уговорения срок;
(iii) когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка 

-  предмет на Договора, извън правомощията на Възложителя, които той не е могъл или 
не е бил длъжен да предвиди или да предотврати -  с писмено уведомление от 
Възложителя, веднага след настъпване на обстоятелствата;

(iv) При настъпване на невиновна невъзможност за изпълнение непредвидено или 
непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на 
Договора(„непреодолима сила“) за срок по-дълъг от тридесет дни;

(18.2) Възложителят може да прекрати Договора без предизвестие, с уведомление, изгратено до 
Изпълнителя:

(i) При системно (три и повече пъти)неизпълнение на Изпълнителя на задълженията за 
гаранционно обслужване и/или гаранционни ремонти в срока на гаранцията; или

(ii) при пълно неизпълнение на задълженията на Изпълнителя за гаранционно обслужване 
и/или извършване на гаранционни ремонти в срока по гаранцията; или

(iii) при забава продължила повече от 30 (тридесет) дни или при пълно неизпълнение на 
задължението на Изпълнителя за въвеждането в експлоатация на Медицинската 
апаратура, и/или за обучение на персонала на Възложителя; или

(iv) използва подизпълнител, без да е декларирал това в документите за учгстие, или 
използва подизпълнител, който е различен от този, който е посочен, освен в случаите, в 
които замяната, съответно включването на подизпълнител е извършено със съгласието 
на Възложителя и в съответствие със ЗОП и настоящия Договор;

(18.3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл.118, ал.1 от ЗОП, без да дължи 
обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на Договора вреди, освен ако 
прекратяването е на основание чл.118, ал.1, т.1 от ЗОП.
(18.4) Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между Страните 
за извършените от страна на Изпълнителя и одобрени от Възложителя дейности по изпълнение 
на Договора.
(18.5) Възложителят може да развали Договора по реда и при условията предвидени в него или в 
приложимото законодателство.

Член 19.
Настоящият Договор може да бъде изменян или допълван от Страните при условията на чл. 116 
от ЗОП.

X. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА 

Член20.
(20.1) Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията си, когато 
невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила. Никоя от Страните не може да 
се позовава на непреодолима сила, ако е била в забава и не е информирала другата Страна за 
възникването на непреодолима сила.
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(20.2) Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички разумни 
усилия и мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми 
писмено другата Страна незабавно при настъпване на непреодолимата сила.
(20.3) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира.
(20.4) Не може да се позовава на непреодолима сила онази Страна, чиято нобрежност или 
умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнение нг Договора.

XI. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Член21.
(21.1) Страните се съгласяват да третират като конфиденциална следната информация, 
получена при и по повод изпълнението на Договора:
Не е приложимо.
(21.2) Никоя Страна няма право без предварителното писмено съгласие на другата да разкрива 
по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма конфиденциална информация, на когото и да 
е, освен пред своите служители и/или консултанти. Разкриването на конфиденциална 
информация пред такъв служител/консултант се осъществява само в необходимата степен и 
само за целите на изпълнението на Договора и след поемане на съответните задължения за 
конфиденциалност.

XII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Член 22.
За всички неуредени в настоящия Договор въпроси се прилага действащото българско 
законодателство.

Член 23.
(23.1) Упълномощени представители на Страните, които могат да приемат и правят изявления по 
изпълнението на настоящия Договор и банкови сметки са:

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Банкова сметка : Общинска Банка BG 77 SOMB 9130 1032 7182 01 BIC SOMBBGSF 

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банкова сметка: IBAN: BG38PRCB92301050403301; BIC: PRCBBGSF; Банка: ПрзКредит Банк 
(България) ЕАД

(23.2) Всички съобщения и уведомления, свързани с изпълнението на този Договар, следва да 
съдържат наименованието и номера на Договора, да бъдат в писмена форма за действителност.
(23.3) Страните се задължават да се информират взаимно за всяка промяна на правния си 
статут, адресите си на управление, телефоните и лицата, които ги представляват.
(23.4) Официална кореспонденция между Страните се разменя на посочените в настоящия 
Договор адреси на управление, освен ако Страните не се информират писмено за други свои 
адреси. При неуведомяване или несвоевременно уведомяване за промяна на адрес, 
кореспонденцията изпратена на адресите по настоящия член 20 се считат за валидно изпратени 
и получени от другата Страна.
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(23.5) Всички съобщения и уведомления се изпращат по пощата с препоръчана пратка или по 
куриер. Писмените уведомления между Страните по настоящия Договор се считат за валидно 
изпратени по факс с автоматично генерирано съобщение за получаване от адресата или по 
електронната поща на страните, подписани с електронен подпис.

Изпълнителят няма право да прехвърля своите права или задължения по настоящ 1я Договор на 
трети лица, освен в случаите предвидени в ЗОП.

(25.1) Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до негз, ще бъдат 
разрешавани първо по извънсъдебен ред чрез преговори между двете Страни, като в случай на 
спор, всяка Страна може да изпрати на другата на посочените адреси за кореспонденция по-долу 
покана за преговори с посочване на дата, час и място за преговори.
(25.2) В случай на непостигане на договореност по реда на предходната алинея, всички спорове, 
породени от този Договор или отнасящи се до него, включително споровете, oti 1асящи се до 
неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване ще бъда-' отнасяни за 
разглеждане и решаване от компетентния съд на Република България по реда на ГПК.

Нищожността на някоя от клаузите по Договора или на допълнително уговорени условия не води 
до нищожност на друга клауза или на Договора като цяло.

При подписването на настоящия Договор се представиха следните документи:

Неразделна част от настоящия Договор са следните приложения:
1. Техническа спецификация на Възложителя;
2. Техническо и Ценово предложение на Изпълнителя;

Настоящият Договор се подписа в три еднообразни екземпляра -  два за Възложитоля и един за 
Изпълнителя.

Член 24.

Член 25.

Член 26.

Член 27

/ д .  "

ГЛ.СЧЕТОВ

/  /

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Изпълнителен директор:
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Образец № 6

Т Е Х Н И Ч Е С К О  П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е
ЗА

участие в Пряко договаряне по реда на закона за обществените поръчки, с предмет: „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и 
гаранционна поддръжка на неупотребявана и нерециклирана медицинска апаратура -  1 брой нова хладилна камера за трима 
покойника за нуждите на Отделение по обща и клинична патология към МБАЛ ”проф.д-р.ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ”АД ЛОВЕЧ“

От АКВАХИМ АД, с ЕИК 200984964, представлявано от Елица Петрова Рускова, с ЕГН 8503275811, с лична карта № 644873547, издадена 
на 16.09.2013 г. от МВР -  гр. София, с постоянен адрес гр. София, ул. „Синанишко езеро" 9, ап.25, в качеството си на пълномощник на 
Камелия Трендафилова Цанкова, с ЕГН 6305307291, с лична карта № 647538783, издадена на 09.03.2018г. от МВР - София, с адрес гр. 
София, ж.к. Младост 4, бл. 415, вх.4, ет. 6, ап.36, в качеството си на Изпълнителен директор и Председател на СД на АКВАХИМ АД

Уважаеми дами и господа,
След като се запознахме с изискванията на Възложителя за изпълнение на обществена поръчка -  Пряко договаряне по реда на 

закона за обществените поръчки, с предмет: „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на 
неупотребявана и нерециклирана медицинска апаратура -  1 брой нова хладилна камера за трима покойника за нуждите на 
Отделение по обща и клинична патология към МБАЛ ”проф.д-р.ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ”АД ЛОВЕЧ“ предлагаме да изпълним 
поръчката, в съответствие с одобрените технически спецификация и условията и изискванията на Възложителя, съдържащи се в 
документацията за участие, както следва:

1. Предоставям Ви Техническото си предложение за 1 брой нова хладилна камера за трима покойника за нуждите на 
Отделение по обща и клинична патология , Марка Климат КХН 2 ,5 2  м 3 Модел LT1D3B (Low Temperature 1 Door 3 
Bodies)
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Хладилна камера за трима покойника -1  брой Климат КХН 2,52 м3 Климат
Инженеринг

ООД

LT1D3B

1 Хладилна камера за трима покойника Капацитет за трима покойника Външни 
размери - д. 2300 мм., ш. 1000 мм., 
височина 1950 мм. 1 клетка на 3 нива. 
Вътрешни размери - д. 2100 мм., ш. 800 
мм., височина 1500 мм., нетен обем 2.52 м3 
Агрегата се намира най-отгоре и е с 
височина 400 мм.

Снимка от 
аналогична камера 
доставена в МБАЛ 

Казанлък - Примерна 
снимка и схема от 

брошура

2 Вътрешната страна на хладилника да е с 
бактериално покритие за лесно почистване

Вътрешната страна на хладилника да е с 
бактериално покритие за лесно 
почистване. Корпус изработен от 
Пенополиуретанови сандвич панели с 
полиестерно покритие, цвят RAL 9002 
Дебелина на панелите 100 мм.

Технопанел 
България 

(Полиуретан 
на BASF)

3 Работна температура в обема -  Тк -5<С Работна темп. в обема от -2 до -гОС 
Микропроцесорно управление

„DIXELL / 
ELIWELL" 

Италия

Брошура

4 Възможност за Работна температура в обема -20°С Възможност за Работна температура в 
обема -200

5 Електрическа мощност на хладилния агрегат -  
максимум до 1500 W

Електрическа мощност на хладилния 
агрегат - 1400 W

Херметични компресорно-кондензаторени 
агрегати

Tecumseh
Europe-
„L’unite

Hermetique
Франция

TFH2511ZBR 
Технически Фиш

Въздухоохладители с вентилатори и 
нагреватели за обезскрежаване

„Friga
Bohn/Lu-Ve"

Франция
Упятлпио тгргиирефшращи

вентили, пресостати, магнетвентили
uanross/Kan

ko/Castel
Дания,
Италия ______________ /»  t

in e
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6 Вътрешна конструкция и три неръждаемите 
лежанки с колелца.

Вътрешна конструкция и три неръждаемите 
лежанки с колелца. LED осветителни тела. 
Антибактериални лайсни и ъгли за 
вътрешността на камерите.
Външни декоративни обшивки.
Въртяща средно-температурна хладилна 
врата с алуминиева рамка.

7 Външен дисплей за следене на работната 
температура

Външен дисплей за следене на работната 
температура

„DIXELL / 
ELIWELL" 

Италия

HI
1. Срок за доставка е 40 (четиридесет) календарни дни от датата на получаване на писмена заявка от Възложителя.

2. Срокът за монтаж и въвеждане в експлоатация на медицинската апаратура е 2 (Два) календарни дни, считано от датата на доставка 
на медицинската апаратура, отбелязана в Приемо-предавателния протокол за доставка.

3. Срок за изпращане на сервизни специалисти за установяване на появили се повреди -  24 (Двадесет и Четири) часа. Започва да 
тече от подаване на сигнал за проблем в доставената апаратура от Възложителя.

4. Срок за отстраняване на повреди -  24 (Двадесет и Четири) часа след констатирането.

5. Ще направим обучение/я на персонала за работа с апаратурата. Срокът за обучение на специалисти, посочени от Възложителя за 
работа с медицинската апаратура е 1 (Един) календарен ден, считано от датата на доставка на Медицинската апаратура, 
отбелязана в Приемо-предавателния протокол за доставка.

Пълномощник на: Камелия Трендафилова Цанкова Изпълнителен директор и Председател на СДДюАквахим АД, съгласно Пълномощно 
№ 140 от 14.01.2019 г., заверено от Нели Каракашева, помощник -  нотариус по заместване при Ваня Карасанова - Тончева, нотариус в

<\1
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Образец Ns 11

Ценово предложение
за изпълнение на Пряко договаряне по реда на закона за обществените поръчки с предмет: 
„Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на неупстребявана и 
нерециклирана медицинска апаратура -  1 брой нова хладилна камера за трима гокойника за 
нуждите на Отделение по обща и клинична патология към МБАЛ ”проф.д-|(.ПАРАСКЕВ 
СТОЯНОВ”АД ЛОВЕЧ“

От: АКВАХИМ АД ^

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за участие в Пряко догова )яне по реда 
на закона за обществените поръчки, с предмет: „Доставка, монтаж, въвеждане в екс плоатация и 
гаранционна поддръжка на неупотребявана и нерециклирана медицинска апаратура -  1 брой 
нова хладилна камера за трима покойника за нуждите на Отделение по обща и клинична 
патология към МБАЛ ”проф.д-р.ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ”АД ЛОВЕЧ“, както следва :
Хладилна камера за трима покойника за нуждите на Отделение по обща и клинична патология 
Обща стойност за изпълнение на поръчката е

Ю‘140.00000 (Десет Хиляди Сто и Четиридесет) лева без включено ДДС или
12*288.00000 (Дванадесет Хиляди, Сто Шестдесет и Осем) лева с включено ЦДС.

Ценовото предложение включва всички разходи, свързани с качественото и цялостното изпълнени 
на поръчката, в това число и стойността на вложените материали и консумативи и е съобразенс/с 
утвърденото от Възложителя техническо задание. ~
Плащането на цената за изпълнение на договора се извършва в съответствие с условията |ja 
договора за възлагане на настоящата обществена поръчка.

1. Предлаганите цени следва да се посочат в лева, закръглени до пети знак след десетичната 
запетая

2. При разминаване на цена, изписана с думи, и цена с цифри се приема цената, изписана с думи.
3. При установена неточност/несъответствие/пропуск/аритметична грешка в изчисленията, 

офертата няма да бъде допусната до очанавана

ДО: МБАЛ ”проф.д-р.ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ”АД ЛОВЕЧ“,

Забележки:

Пълномощник на: Камелия Трендафилова L 
на Аквахим АД, съгласно Пълномощно №  h  
помощник — нотариус по заместване при В 
№  444 на Нотар. Камара  -

06.02.2019г.
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форма и да съдъжа данни за упълномощител и упълномощено лице, кактз и изричното 
изявление, че упълномощеното лице има право да участва в договарянето и да подпише 
протокола за резултатите от договарянето.

Каним най-учтиво представляващия участника или упълномощен от него п зедставител да 
участва в преговорите, които ще се състоят на 13.02.2019г, 09:00 часа в сградата на МБАЛ 
”Проф. д-р Параскев Стоянов” АД Ловеч, на адрес: гр. Ловеч, ул. „Съйко Съев“№ 27, 
Административна част, етаж № 2, стая № 27.

Техническа спецификация - Хладилна камера за трима покойника за нуждите на

Минимални технически изисквания
Хладилна камера за трима покойника
Вътрешната страна на хладилника да е с бактериално покритие за лесно почистване
Работна температура в обема -  Тк -бС
Възможност за Работна температура в обема -20<С
Електрическа мощност на хладилния агрегат -  максимум до 1500 W
Вътрешна конструкция и три неръждаемите лежанки с колелца.
Външен дисплей за следене на работната температура

Д-р.Мери Газемба- Шошкова 
/В.И. началник Отделение по обща

инж.Георги Панчалеев :......( j.
/експерт Стопански дейности

патология /

"проф.д-р.Параскев Стоянов” АД/

II. УКАЗАНИЯ ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА УЧАСТИЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА 
ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА.

1.0БЩИ ИЗИСКВАНИЯ
1.1 Участник в процедура за възлагане на обществената поръчка може да бъде всяко 

българско или чуждестранно физическо или-,юридическо лице или техни обединения, както и 
всяко друго образувание, което отговаря натшскванията на ЗОП и ППЗОП и на изискванията на 
Възложителя получило покана за участие. Самостоятелен участник в процедура може да бъде и 
клон на чуждестранно лице ако може самостоятелно да подава оферти и да сключва договори 
съгласно законодателството на държавата, в която е установен.

1.2. В случай, че участникът в процедурата е обединение, което не е юр щическо лице, 
съгласно чл. 37, ал .4 от ППЗОП, същият следва да представи копие от документ, от който да е 
видно правното основание за създаване на обединение, както и следната информация във 
връзка с конкретната обществена поръчка :
1. правата и задълженията на участниците в обединението
2. разпределението на отговорността между членовете на обединението
3. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението

1.3. Всеки участник има право да представи само една оферта. Лице, което участва в 
обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник, не може да подава 
самостоятелно оферта. Едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно 
обединение.

1.4, Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща 
процедура. „Свързани лица“ са тези по смисъла на § 1, т. 13 и 14 от допълнителните разпоредби 
на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, а именно:
Съгласно § 1, т. 13 от ДР на ЗППЦК „Свързани лица“ са:
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