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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА 
«ДОСТАВКА НА РАДИОАКТИВЕН ИЗТОЧНИК -192 -  

ИРИДИЙ »

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

1. Тип на източника:
1г-192 GammaMed plus HDR 0.9 mm -  ( фиксиран на гъвкав метален кабел 

е цел дистанционно задвижване от автоматизираната уредба за брахитерапия).
2. Размери на капсулата :

0.9 мм диаметър; 4,52 мм дължина
3. Размери на източника:

О.бмм диаметър; 3,5 мм дължина
4. Класификация по ICO :

ICO/80/ С53211
5. Радионуклид :

Ir- 192
6. Активност при производството :

444 GBq или приблизително 12 C i.

Изисквания към Изпълнителят:
Изпълнителят трябва д а :

1. Регулярна доставка ( 3 пъти годишно ) на радиоактивен източник 192- иридий
( според посочената спецификация), извършване на подмяната му , като редом 

с това калибриране , настройка на апарата и контрол на качеството. Приемане 
на отработения (стария) източник.



ОБРАЗЕЦ

/наименование на участника/

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за

/изписва се пълния обекта на поръчка/

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,



Образец

/наименование на участника/

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за

/изписва се пълния обекта на поръчка/ 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Обща стойност в лв.без ДДС



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:

«ДОСТАВКА НА РАДИОАКТИВЕН ИЗТОЧНИК -192 -  ИРИДИЙ ПО 
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ»

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да 
извършва«ДОСТАВКА НА РАДИОАКТИВЕН ИЗТОЧНИК -192 -  ИРИДИЙ ПО 
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ»

наричано за краткост в договора “източника”.
(2) Доставката на радиоактивен източник включват:
1.

2.

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 доставката предмет на настоящият договор е
............  в лева на месец, без ДДС, съгласно ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, е
както следва:

(2) Общата стойност на договора 12/дванадесет/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 доставката в сградата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в град Шумен, ул. “Васил 
Априлов” № 63 в «Клиника лъчелечение», 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 извършената доставка.

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

V. МЯСТО И СРОК НА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДОСТАВКАТА

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

(2) Регулярна доставка ( 3 пъти годишно ) на радиоактивен източник 192- 
иридий ( според посочената спецификация ).

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 извършва качествено и безпроблемно доставките, като създаде подходяща 

организация и да осигури изпълнителски екип, е необходимата квалификация и опит, 
съответстващ на изискванията за изпълнение на доставката;

3. при необходимост, да осигурява обучение на персонала;
4. при доставката на радиоактивния източник, да предоставя сертификат за 

произход.
5. Регулярна доставка ( 3 пъти годишно ) на радиоактивен източник 192- иридий 

( според посочената спецификация ), извършване на подмяната му , като редом с 
това калибриране , настройка на апарата и контрол на качеството. Приемане на 
отработения (стария) източник

6. да дава гаранция за всеки доставен източник, в съотвествие с утвърдени 
стандарти или в съответствие е 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 иълна 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 осигурява нужното съдействие, достъп, информация, и документация, 

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

2. да осигурява свой представител при доставка на източника;
3. да заплати цената на доставката при пълно, точно и навременно изпълнение 

на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, по реда и при условията на настоящия договор
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
1. да получи изпълнение на доставките 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 не спазване на някоя от клаузите в 

настоящия договор за извършване на доставките от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, той 
дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 1 %. от съответната цена по чл. 3, 
ал. 1. Неустойката се начислява от часа, следващ часа на получаване по факса на 
писмената заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

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

(3) 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.

(4) Когато в случаите по ал. 1 сумите не са достатъчни ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 
превежда остатъка от дължимите неустойки в определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ срок и 
по посочена от него банкова сметка.

(5) 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.

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) c изтичане на уговорения срок, а в случаите, когато договора изтече преди 
завършване на нова процедура за доставка на радиоактивен източник, неговия срок се 
удължава, съгласно изискванията на чл.43, ап.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;

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:


