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« СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА УРЕДБА ЗА БРАХИТЕРАПИЯ, ВКЛЮЧВАЩ 
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Изпълнителят трябва да : 1. Поддържа и настройва, а при необходимост 
преинсталира софтуер за управлението на апарата за брахитерапия GammaMed plus iX 
, като в това число доставя и добавя ( инсталира) необходимите актуализации ( ако 
има такива). 2. Сервизира, поддържа и профилакгира работната станция и конзолата 
за управление, както и прилежащите им технически съоръжения и възли, като в това 
число да доставя необходимите резервни части. 3. Сервизира, поддържа и 
профилакгира, включително при аварийни ситуации ( блокиране на източника или 
при аварийно отрязване на задвижващото жило или др. подобни), какго и да 
извършва настройки (при необходимост) на апарата за брахитерапия, както и да 
доставя необходимите резервни части . 4. Сервиз и подръжка на прилежащия към 
уредбата за брахитерапия комплект дозиметрична апаратура ( според 
спецификацията). 5. Поддържа и сервизира пациентска маса, като се включва и 
доставка на резервни части. 6. Сервизира или подменя ( ако е небходимо ) 
апликатори ( всички налични видове, включително и тези за контрол на качество и 
калибровка) или свъзващите ги към апарата аксесоари.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ: 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

23/09/2014 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: 

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:
о

23/09/2014

http://www. аор. bg /v51 _рр. php?mode= vi ew2&i d=9033596
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ОБРАЗЕЦ

ПРОЕКТ

Д О Г О В О Р

№.................. /..........................

Днес,............  2014 г., в гр. Шумен, между:

1. КОЦ-Шумен ЕООД, със седалище и адрес: гр.Шумен, ул. «Васил Априлов» 
№ 63, вписано в търговския регистър на Агенцията по вписванията, с ЕИК 127521758, 
представлявано от д-р Сотир Стоянов Караниколов -Управител, наричано по-нататък в 
Договора ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна,

и

2- “......................................................”, гр....................................... , ул.
.................................. № ......., вписано в търговския регистър на Агенцията по
вписванията, ЕИК ................................ , представлявано от .................................  -
............, наричано по-нататък в договора ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,

На основание чл. 74, ал. ... от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и 
във връзка с чл.101е Глава 8»А» от ЗОП се сключи настоящият договор с 
предмет:

« СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА УРЕДБА ЗА БРАХИТЕРАПИЯ, 
ВКЛЮЧВАЩ ПРОФИЛАКТИКА, ТРУД ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПОВРЕДИ И 
ДОСТАВКА И ПОДМЯНА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ СЪГЛАСНО ТЕХНИЧЕСКА 
СПЕЦИФИКАЦИЯ»

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да 
извършва« СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА УРЕДБА ЗА БРАХИТЕРАПИЯ, 
ВКЛЮЧВАЩ ПРОФИЛАКТИКА, ТРУД ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПОВРЕДИ И 
ДОСТАВКА И ПОДМЯНА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ СЪГЛАСНО ТЕХНИЧЕСКА 
СПЕЦИФИКАЦИЯ»

наричано за краткост в договора “оборудване”/”оборудването”.
(2) Услугите по абонаментна поддръжка и сервизно обслужване включват:
1.

2 .

3.
4

4



II. СРОК НА ДОГОВОРА

Чл. 2. Настоящият договор влиза в сила от ........................и има срок на
действие 12/дванадесет/месеца.

III. СТОЙНОСТ НА ДОГОВОРА

Чл. 3. (1) Възнаграждението за услугата предмет на настоящият договор е
............  в лева на месец, без ДДС, съгласно ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, е
както следва:

(2) Общата стойност на абонаментното сервизно обслужване за ....... / ........./
месеца е в размер на:...................... лв. /словом: ......................................................  / без
ДДС или в размер на :...................... лв. /словом: ......................................................  / с
ДДС.

(3) Размерът на възнаграждението по ал. 1 е определен при условие на 
извършване на услугата в сградата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в град Шумен, ул. “Васил 
Априлов” № 63 в «Клиника льчелечение», и включва всички разходи на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнението на поръчката.

(4) Цената по ал. 1 е окончателна и валидна до пълното изпълнение на договора и 
не подлежи на промяна, освен в случаите предвидени в ЗОП.

IV. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 4. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща цената по чл. 3, ал. 1 от договора в срок 
до 60 дни, срещу представена от Изпълнителя фактура за извършените услуги за 
предходния месец.

(2) Всички плащания, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва с платежно нареждане по
банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: IBAN....................................................................
BIC.................................................................Банка...................................................................
Клон....................................................................

V. МЯСТО И СРОК НА ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГИТЕ

Чл. 5. (1) Мястото на извършване на услугите по смисъла на договора е: в град 
Шумен, ул. “Васил Априлов” № 63 в «Клиника льчелечение».

(2) Отстраняването на възникнали дефекти и аварии се извършват от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ както следва:

f. Време за реакция при възникване на повреда - до 2 часа в периода от 08,00
ч.-17,00 часа и до 8 часа в периода от 17,00 ч.-08,00 часа, почивните и 
празничните дни, след получаване на устна и/или писмена заявка от страна на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в която е посочено: повреденото устройство, часа и датата на 
констатиране на повредата, вероятна трактер та жжредота. й мжгтшо, та 'което следва 
да бъде извършена услугата.

2. Срокът за отстраняване на повредата е до 24 часа след извършване на 
диагностиката и констатиране на проблема, а ако е необходим по-дълъг срок той се 
определя с двустранен протокол, в който се посочват причините за това.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 6. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:



1. да изпълнява всички свои задължения точно, качествено и навременно, 
съгласно този договор;

2. да изпраща свой специалист/и, който/ито да констатира/т повредата и да се 
заеме/ат с отстраняването й в сроковете, посочени в чл. 5, ал. 2, т. 1 и т. 2 от договора, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да променя посочените от него специалисти, 
ангажирани с изпълнението на поръчката, през срока на договора, освен ако промяната 
е съгласувана предварително с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и се налага по обективни причини;

3. да извършва качествено и безпроблемно услугите, като създаде подходяща 
организация и да осигури изпълнителски екип, с необходимата квалификация и опит, 
съответстващ на изискванията за изпълнение на услугите;

4. при необходимост, да осигурява обучение на персонала;
5. при доставката на резервните части, да предоставя сертификат за произход на 

частите, които са подменени;
6. да дава гаранция за всички извършени от неговите сервизни специалисти -  

техническа и сервизна поддръжка или ремонт, в съответствие с утвърдени стандарти 
или в съответствие с посочените от производителя норми;

7. да дава гаранция за всяка вложена резервна част, в съотвествие с утвърдени 
стандарти или в съответствие с посочените от производителя норми;

8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да наема други подизпълнители, освен 
посочените в офертата му и заявили съгласие за участие при изпълнение на поръчката.

9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за качественото и в срок 
изпълнение на дейностите, за които е ангажирал подизпълнители.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право при пълно, точно и навременно изпълнение на 
задълженията си да получи уговореното в чл. 3, ал. 1 от този договор възнаграждение;

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 7. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
1. да експлоатира и съхранява оборудването, съгласно изискванията на 

производителя и препоръките на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
2. да осигурява нужното съдействие, достъп, информация, и документация, 

необходими или свързани с надлежното и своевременно изпълнение на задълженията 
си по договора;

3. да осигурява свой представител при извършване на профилактичните 
прегледи и ремонти на оборудването;

4. при забелязани признаци на повреда в оборудването, да нареди спиране на 
работата с нея и да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

5. да заплати цената на услугите при пълно, точно и навременно изпълнение на 
задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, по реда и при условията на настоящия договор

6. да освободи предоставената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гаранция за изпълнение на 
договора след неговото приключване, съгласно клаузите на този договор.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
1. да получи изпълнение на услугите по предмета на договора, предоставени с 

грижата на добрия търговец, качествено, в срок и без отклонения;
2. да извършва проверка относно качеството на извършваната работа, без да 

пречи на работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
3. да откаже приемането на дейностите, включени в услугите, при неточно, 

непълно или лошо изпълнение.

VII. ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ



Чл. 9. (1) В случай на неспазване на сроковете по чл. 5, ал. 2, т. 1 от настоящия 
договор за извършване на услугите от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, той дължи на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 1 % за всеки час забава от съответната цена 
по чл. 3, ал. 1, за услугата, която е забавена. Базата за изчисляване на неустойката е 
стойността с ДДС. Неустойката се начислява от часа, следващ часа на получаване по 
факса на писмената заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) В случай на неспазване на сроковете по чл. 5, ал. 2, т. 2 и на забавено 
изпълнение на останалите задължения от настоящия договор за извършване на услугите 
от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, той дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 
30 % за всеки ден забава от съответната цена по чл. 3, ал. 1, за услугата, която е 
забавена. Базата за изчисляване ка неустойката е стойността с ДДС. Неустойката се 
начислява от деня, следващ деня на неизпълнението и се брои в календарни дни.

(3) Плащането на договорените и дължими неустойки се извършва чрез 
прихващане на насрещни парични задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, когато има 
такива.

(4) За извършване на прихващането ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прави писмено 
изявление до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Двете насрещни задължения се смятат за погасени до 
размера на по-малкото от тях от деня, в който прихващането е могло да се извърши.

(5) Когато в случаите по ал. 3 сумите не са достатъчни ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 
превежда остатъка от дължимите неустойки в определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ срок и 
по посочена от него банкова сметка.

(6) Ако договорените и дължими неустойки не могат да бъдат издължени по 
реда на прихващането или не бъдат доброволно изплатени, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
задържа част или цялата гаранция за изпълнение на договора.

(7) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право и на обезщетение за претърпени вреди, когато 
те надхвърлят размера на договорената неустойка.

Чл. 10. При неизпълнение на задължението си за плащане в договорените 
срокове по настоящия договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 
законната лихва от деня на забавата.

Чл. 11. За периода, в който уредбата, не работи поради техническа повреда, не се 
заплаща абонаментно възнаграждение за поддръжка.

VIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 11. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и 'задълженията, 
произтичащи от този договор.

Чл. 12. Изменение на настоящия договор се допуска в случаите по чл. 43, ал. 2 и 
ал.З от ЗОП;

Чл. 13. Настоящият договор се прекратява:
а) с изтичане на уговорения срок, а в случаите, когато договора изтече преди 

завършване на нова процедура за услуги по абонаментна поддръжка и сервизно 
обслужване и при необходимост доставка и подмяна на резервни части за медицинско 
оборудване, неговия срок се удължава, съгласно изискванията на чл.43, ал.2, т.5 от ЗОП

б) в случаите по чл. 43, ал. 4 от ЗОП.
в) в случаите по чл. 45 от ЗОП;
Чл. 14. За всички неуредени въпроси във връзка със сключването, изпълнението 

и прекратяването на този договор, се прилагат разпоредбите на Търговския закон и на 
Закона за задълженията и договорите, и останалото действащо в Р. България 
законодателство.

Чл. 15. Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:
- Приложение №1 -  Техническа спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
- Приложение №2 -  Списък на техническите лица, които ще изпълняват 

поръчката, вкл. тези, отговарящи за контрола на качеството



Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра - по 
един за всяка от страните.

При подписването на настоящия договор, изпълнителя следва да представи:
1.Документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на 
обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП, освен когато законодателството на 
държавата, в която е установен, предвижда включването на тези обстоятелства в 
публичен регистър.
2. Декларации за липсата на обстоятелствата по чл.47 ал.5 от ЗОП.
Изпълнителят представи следните документи от съответните компетентни органи за 
удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т.1-4 и ал. 2 от ЗОП , а именно:

1.................................
2...................................
3...............................

За Изпълнителя: За Възложителя:



ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Характеристика на уредба за брахитерапия с висока мощност на 
дозата -  GammaMed plus iX

1. Цифрово управление от терапевична контролна станция -  тип на софтуера: 
iX Afterloader Control Sofware ( Version 1.2)

2. Радиационна защита -  максимална въздушна керма на 1 м от повърхността-
1 mG/h

3. Максимален капацитет на защитния барабан 555 GBq (15 Ci )
4. Минимален брой канали -  3
5. Режим на работа с висока мощност на дозата до 12 Ci
6. Радиоактивен източник -  192 иридий ( 1г -192)
7. Наличие на аварийна система за прибиране на източника и за радиационен 

контрол
8. Пациентска маса с ръчно управление , подвижна за транспортиране на лежащо 

болни пациенти
9. Апликатори за лечение на гинекологични карциноми ( вагинални цилиндри, 

Овоиди ), подходящи за рентгенова визуализация
10. Други апликатори ( кожни тубуси ) , включително и такива за контрол на 

качеството и калибровка.

Характеристика на дозиметрична апаратура (комплект) за 
калибровка на радиактивен източник, към уредба за брахитерапия.

1. Електрометър -EXCALIBUR CDX 2000В Electrometer -  А
2. Йонизационна камера -  HDR 1000 PLUS WELL CHAMBER
3. Допълнителен инструмент HDR 1000 QA Tool, за поставяне в йонизационната 

камера HDR 1000 PLUS WELL CHAMBER на мястото на стандартния държач на 
източника.

4. Комплект кабели и приспособления към изброената апаратура ( т. 1 до т. 3 ) .



Изисквания към Изпълнителят:
Изпълнителят трябва да :

1. Поддържа и настройва, а при необходимост преинсталира софтуер за 
управлението на апарата за брахитерапия GammaMed plus iX , като в това 
число доставя и добавя ( инсталира ) необходимите актуализации ( ако има 
такива).

2. Сервизира, поддържа и профилактира работната станция и конзолата за 
управление, както и прилежащите им технически съоръжения и възли, като в 
това число да доставя необходимите резервни части.

3. Сервизира, поддържа и профилактира, включително при аварийни ситуации 
( блокиране на източника или при аварийно отрязване на задвижващото жило 
или др. подобни), както и да извършва настройки (при необходимост) на 
апарата за брахитерапия, както и да доставя необходимите резервни части .

4. Сервиз и подръжка на прилежащия към уредбата за брахитерапия комплект 
дозиметрична апаратура ( според спецификацията).

5. Поддържа и сервизира пациентска маса, като се включва и доставка на резервни 
части.

6. Сервизира или подменя ( ако е небходимо ) апликатори ( всички налични 
видове, включително и тези за контрол на качество и калибровка) или 
свъзващите ги към апарата аксесоари.



Образец

/наименование на участника/

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за

/изписва се пълния обекта на поръчка/ 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Обща стойност в лв.без ДДС



ОБРАЗЩ

/наименование на участника/

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
за

/изписва се пълния обекта на поръчка/

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,


