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ДОГОВОР  № 10 

ЗА 

ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКО ОБОРУДВАНЕ 

  

Днес 25.03.2020г, в гр. Троян, на основание чл. 112 от ЗОП и Решение № 64/24.02.2020г. 

на  Управителя на „СБАЛББ-Троян” ЕООД, град Троян, се сключи настоящият договор между: 

1. „Специализирана Болница за Активно Лечение на Белодробни Болести-Троян“ ЕООД, 

ул.”Васил Левски” № 253, ЕИК/БУЛСТАТ 000289081, представлявана от Управителя Д-р 

Цветомила ДУДЕВСКА и Бонка Петрова – Н-к отдел „АФСБ“, наричано за краткост 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна и от друга, 

2. „ГЮС“ ООД, ГР. СОФИЯ,  със седалище гр. София и адрес на управление град София 

1618, ул. „Казбек“ 45, ЕИК 010277348, представлявано от Карл Димитров Смилов, в качеството 

му на Управител, наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ. 

 

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО: 

 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл.1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема  да достави, и 

гаранционно да поддържа 1 (един) брой настолен и преносим спирометър, който е обект на 

обществена поръчка с предмет: „Доставка на медицинско оборудване за нуждите на 

„СБАЛББ-ТРОЯН” ЕООД - Троян, за 2020г.“ по Обособена позиция № 4, с Техническата 

спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и детайлно описана в Техническото и Ценово 

предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от настоящият договор; 

(2) Предаването и приемането на доставката, предмет на настоящия договор ще се  

извърши с подписването от страните на двустранен приемо-предавателен протокол. 

(3) Местоизпълнение на доставката: медицинското оборудване се доставя на адреса 

на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: град Троян, ул.”Васил Левски” № 253, като разходите за доставката са 

за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на обществената поръчка. 

(4) Предмет на договора, освен доставката по ал. 1, е и гаранционното поддържане 

на медицинското оборудване и обучение на екип от специалисти на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за 

работа с апаратурата. 

(5) Гаранционното поддържане на медицинското оборудване включва всички 

необходими дейности по сервизното обслужване, поддръжката и отстраняването на 

възникналите повреди на медицинската апаратура, възникнали в срока по чл. 6. 
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ІІ.СРОКОВЕ 

Чл.2. (1) Медицинското оборудване, предмет на договора, следва да бъде доставено 

и въведено в експлоатация в срок до 10 (десет) работни дни от подаването на заявка от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(2) Сроковете по ал.1 не се променят освен в случая, когато изпълнението е било 

невъзможно поради непреодолима сила и/или непредвидени обстоятелства, за наличието, 

на които другата страна е била надлежно уведомена и е приела съществуването им, на база 

на предоставените доказателства. 

(3) Конкретната причина, времето, с което се удължава срока по ал.1 се определят в 

констативен протокол, съставен и подписан от упълномощени представители на двете 

страни. 

(4) При никакви обстоятелства промяната, включително удължаването на сроковете 

за изпълнение на поръчката, не е основание за искане и получаване на каквито и да са 

други допълнителни плащания, извън посочените в чл.3. 

ІІІ. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ. ГАРАНЦИИ 

Чл.3. (1) За изпълнение на договорената доставка, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща сумата 

от 4 668,00 (четири хиляди шестстотин и шестдесет и осем) лева, с вкл.ДДС, съгласно 

Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – (Приложение № 4) за ОП 4, неразделна част 

от този договор; 

 (2) Цената включва всички разходи по изпълнение на доставката, гаранционното 

обслужване, както и разходите за транспортирането й до адреса на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 

включително и първоначалното обучение на персонала. 

(3) Плащанията се извършват в български лева, с банков превод по банковата сметка 

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в срок до 30 (тридесет) календарни дни, след подписването на 

двустранен приемо-предавателен протокол за извършените доставки и представена от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ оригинал на фактура, както следва: 

IBAN: BG 76 PRCB 9230 1050 2544 01 

BIC: PRCBBGSF 

Банка: Прокредит Банк ЕАД 

(4) Договорът се сключва при условията на чл.114 от ЗОП. Изпълнението на 

договорените дейности е поставено в зависимост от наличието на финансов ресурс на 

Възложителя. В случай, че изпълнението на договора не започне в срок до 3 (три) месеца от 

подписването му, то всяка от страните има право да поиска неговото прекратяване, без 

предизвестие, след изтичането на последния ден от тримесечния срок от сключването на 

договора, като в този случай страните не си дължат неустойки, и нямат да имат претенции за 

пропуснати ползи. 

 

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Чл. 5. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 
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1. Да съдейства за изпълнението на договорените дейности, като своевременно 

решава всички технически проблеми, възникнали в процеса на работа. 

2. Да приеме доставката, в случай че съответстват по обем и качество на неговите 

изисквания, посочени в техническата спецификация, офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и на 

условията в настоящия договор. 

3. Да заплати в договорените срокове и при условията на договора дължимите суми 

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

4. Да информира ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за всички пречки, възникващи в хода на 

изпълнението на възложената работа. 

 

Чл. 6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

1. Да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни доставката по чл. 1, ал. 1 от настоящия 

договор в уговорените срокове, без недостатъци и отклонение от уговореното в условията 

на настоящия договор, Техническо предложение; 

2. Да изисква и получава информация за хода на изпълнението на този договор, 

както и да осъществява текущ контрол. 

3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от 

изискванията за доставката по чл.1 от настоящия договор, да откаже приемането на 

доставената апаратура, както и заплащането на съответното възнаграждение, докато 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни своите задължения съгласно договора.  

4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прегледа доставеното медицинско оборудване за 

явни недостатъци и в случай, че констатира такива да направи своите възражения. 

5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора, ако в резултат на обстоятелства, 

възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения. 

 

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Чл. 7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

1. Да достави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на свой риск срещу съответната цена, 

медицинска апаратура, съгласно чл.1, ал.1 от настоящия договор и Техническото 

предложение, в оригинална опаковка, с ненарушена цялост и със съответните гаранционни 

карти; 

2. Да извърши възложените работи, предмет на настоящия договор с грижа на 

добър търговец, качествено и в съответствие с действащото българско законодателство, 

техническата оферта и спецификация и в сроковете по този договор; 

3. Да транспортира медицинското оборудване, предмет на този договор, до офиса 

на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за своя сметка. 

4. Да прехвърли на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ собствеността на медицинското оборудване с 

подписване на приемо-предавателен протокол.  

5. Да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за хода на изпълнението на възложените му 

дейности, както и за възникнали проблеми, взетите мерки и необходимостта от 

разпореждания от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да поддържа гаранционно доставената техника, в 
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срока и при условията на раздел VII от този договор. 

7. Да организира първоначално обучение на персонала на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за 

работа с доставеното медицинското оборудване, при пускането му в експлоатация. 

8. Да информира своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за настъпването на обстоятелства, 

които могат да бъдат определени като непреодолима сила. 

9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да представи цялата техническа документация, на 

български език, за медицинското оборудване и да запознае персонала на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 

който ще ползва апаратурата, с начина на действие, правилата за експлоатация и за 

безопасна работа. 

10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извършва дейностите по договора чрез 

квалифицирани специалисти, като удостоверява квалификацията им със съответните 

документи (дипломи, сертификати и други подобни). 

11. За дейностите, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯ извършва в гаранционния срок, същият е 

длъжен да издаде протокол. При необходимост от демонтаж на отделни възли и агрегати с 

цел ремонтирането и/или замяната им извън лечебното заведение, страните подписват 

двустранен протокол, в който описват кое лице и кои възли и агрегати изнася. 

12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да издаде в срок фактура за доставеното медицинско 

оборудване. 

 

Чл. 8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 

1. Да получи в срок уговореното възнаграждение съгласно чл.3; 

2. Да получи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съдействие за извършване на дейностите по чл.1; 

3. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемане на доставките, в случай че съответстват по 

обем и качество на неговите изисквания, посочени в техническата спецификация, офертата 

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и на условията в настоящия договор. 

 

VІ. ПРИЕМАНЕ НА РАБОТАТА ПО ДОГОВОРА 

Чл.9.(1) Изпълнението на работата по договора се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема окончателното изпълнение на договора, след 

извършена доставка/и, пускане в експлоатация и обучение на персонала на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като съставя и подписва окончателен двустранен констативен 

протокол/и за приемането на доставката. В протокола/ите се констатира изпълнението или 

неизпълнението на договора, размера на окончателното плащане и др., ако е налице 

основание за заплащане на някое от гореизброените. След одобрение на резултатите по 

договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва плащанията, предвидени в чл.3. 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да откаже приемането на работата по договора и да 

развали договора, в случаите, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отстрани съществени пропуски и 

недостатъци, както и ако не изпълни което и да е от задълженията си по този договор. 

 

VІІ. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА 

Чл.9а. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да поддържа гаранционно доставеното от 

него медицинското оборудване в срок от 12 (дванадесет) месеца. Гаранционните срокове 

започват да текат от датата на подписване на приемо-предавателния протокол за доставка 

на самото оборудване. 
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(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира нормалното функциониране на медицинското 

оборудване, от датата на доставката, при спазване на изискванията и условията, описани в 

договора и в гаранционната карта. 

(3) В рамките на гаранционния срок ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предприеме 

действия по направената рекламация не по-късно от 24 (двадесет и четири) часа, считано 

от получаването на уведомлението за възникнал проблем и необходимостта за 

отстраняването му. Сигнал се подава от служител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на следните 

телефони: 02/9554335, факс: 02/9559885, e-mail: k.smilov@gus-bg.com. 

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява техническа поддръжка на място или в сервиз в 

работни дни в интервала 09.00 – 18.00 часа. В случай, че ремонта следва да се изпълни в 

сервиз, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ поема транспорта на медицинското оборудване до сервиза и 

обратно и е за негова сметка. 

(5) При необходимост ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя оборотно медицинското 

оборудване, със същите параметри, за работа на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до отстраняването на 

гаранционната повреда. 

Чл.9б. (1) При подписване на договора да представи гаранция за изпълнение, в една 

от формите, определени в чл.111, ал.5 от ЗОП, която се освобождава до 30 (тридесет) 

календарни дни след приключване изпълнението на договора. Когато гаранцията е 

банкова, същата следва да е със срок на валидност не по – малко от 30 (тридесет) дни след 

изтичане срока на договора. Гаранцията за изпълнение е в размер на 5 % от стойността на 

договора без ДДС, съгласно ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

    (2) В случай на неизпълнение на задълженията, произтичащи от настоящия договор, 

както и за заплащане на неустойките, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ удовлетворява претенциите си първо 

чрез прихващане на сумите, които дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при липса на такива суми – от 

гаранцията за изпълнение, след което по съответния ред. 

(3) Гаранцията за изпълнение се задържа в случаите на неточно, забавено или  частично 

изпълнение на заявените количества медикаменти, с оглед на всяка конкретна заявка, 

съразмерно неизпълнението по договора. 

(4) Гаранцията за изпълнение се освобождава в 30 (тридесет) - дневен срок, считано от 

окончателно изплащане на дължимите суми по договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 

  

VIII. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ 

Чл. 10. (1) При забавено изпълнение на задължения по договора, свързани с 

изпълнението на съответната дейност, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

неустойка за забава в размер на 5 % (пет процента) за всеки просрочен ден, но не повече от 

20 % (двадесет процента) от цената, определена за изпълнение на доставката. 

(2) При пълно неизпълнение на договора като цяло, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 20 % (двадесет процента) от цената на договора. 

(3) При забава на плащанията по настоящия договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер на 0.1 % (нула цяло и един процента) за всеки 

просрочен ден, но не повече от 5 % (пет процента) от стойността на съответното забавено 

плащане. 

(4) При виновно неизпълнение на задължения по този договор, извън посочените 

по-горе, включително при частично и/или лошо изпълнение, неизправната страна дължи 
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на изправната неустойка, както следва: при лошо и частично изпълнение – в размер 2 (два) 

% от стойността на съответната дейност, а за неизпълнение на други договорни 

задължения – 0.1 (нула цяло и един) % от стойността на договора.  

(5) Всяка страна има право да развали настоящия договор с двуседмично писмено 

предизвестие при забавено, частично, лошо или пълно неизпълнение на ответната страна и 

да търси обезщетение за нанесените вреди. 

(6) Страната, която е понесла вреди, надвишаващи размера на неустойката, може да 

търси обезщетение по общия исков ред. 

(7) Сумите на неустойките дължими от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се прихващат от средствата 

за окончателното плащане, за всяка отделна дейност. 

(8) В случай на неизпълнение на задълженията, произтичащи от настоящия договор, 

както и за заплащане на неустойките, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ удовлетворява претенциите си 

първо чрез прихващане на сумите, които дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при липса на такива 

суми – от гаранцията за изпълнение, след което по съответния ред. 

Чл. 11. При неизпълнение на задълженията по настоящия договор неизправната 

страна дължи на другата обезщетение за причинени вреди при условията на действащото 

българско гражданско и търговско законодателство. 

 

IХ. ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 

Чл.12 (1) Страните по договора не могат да го изменят. 

(2) Изменението на договора се допуска по изключение, само в изрично 

предвидените в чл.116 от ЗОП случаи. 

 

Х. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл.13. Двете страни имат право да прекратят договора по взаимно съгласие изразено 

в двустранен документ. 

Чл.14. В случай, че по отношение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ настъпят обстоятелствата по 

чл. 54 от ЗОП, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно настоящия договор 

без предизвестие и без да дължи неустойки. 

Чл.15. (1) Договорът може да бъде прекратен и с 10 (десет) дневно писмено 

предизвестие от изправната страна до неизправната в случай на съществено неизпълнение 

на поетите с договора задължения. 

(2) Настоящият договор може да бъде едностранно прекратен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с 

писмено уведомление, отправено до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в случаите, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

ползва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или ползва подизпълнител, 

който е различен от този, посочен в офертата му. 

Чл.16. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договор за обществена поръчка, ако в 

резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни 

своите задължения (когато са настъпили съществени промени във финансирането на 

обществената поръчка, предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 

които промени ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е могъл да предвиди или предотврати). В този случай 

възложителят дължи на изпълнителя обезщетение за претърпените вреди от сключването 

на договора. 

(2) С изтичане на 3 (три) месеца, след датата на подписване на договора, от всяка от 

страните, в хипотезата на чл.114 от ЗОП.  
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ХІ. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА 

Чл. 17. (1)  По смисъла на този договор „непреодолима сила” са обстоятелства от 

извънреден характер, които страните по договора при полагане на дължимата грижа не са 

могли или не са били длъжни да предвидят или предотвратят. 

(2) Страните не отговарят една спрямо друга за неизпълнение или лошо, забавено 

или некачествено изпълнение на свое задължение в резултат на настъпило събитие, което 

може да бъде определено като непреодолима сила, включително и за причинените от това 

неизпълнение вреди. 

(3) Предходната алинея не се прилага за права или задължения на страните, които е 

трябвало да възникнат или да бъдат изпълнени преди настъпването на непреодолимата 

сила. 

(4) Не е налице непреодолима сила, ако събитието е настъпило в резултат на 

неположена грижа от някоя от страните или ако при полагане на дължимата грижа то е 

могло да бъде преодоляно. 

(5) Страната, изпълнението, на чието задължение е възпрепятствано от 

непреодолима сила, е длъжна в тридневен срок писмено да уведоми другата страна за 

настъпването, съответно - за преустановяване въздействието на непреодолимата сила. 

(6) Страната, изпълнението, на чието задължение е възпрепятствана от 

непреодолима сила, е длъжна да представи във възможно най-кратък срок и сертификат за 

непреодолима сила, издаден от Българска търговско-промишлена палата или да докаже 

наличието й с други релевантни документи и доказателства. 

(7) Когато обстоятелства от извънреден характер, които се определят като 

непреодолима сила, възпрепятстват по такъв начин изпълнението на задълженията по 

договора, че на практика водят до невъзможност на изпълнението на договора като цяло, 

страната, изпълнението, на чието задължение е възпрепятствано от непреодолима сила, 

писмено с известие уведомява другата страна за спиране изпълнението на договора до 

отпадането на непреодолимата сила. 

(8) След отпадане на обстоятелствата от извънреден характер, които се определя 

като непреодолима сила, страната, която е дала известието по ал. 7, в пет дневен срок 

писмено с известие уведомява другата страна за възобновяване на изпълнението на 

договора. 

(9) Ако след изтичане на пет дневния срок, страната, която е дала известието по ал. 7 

не даде известие за възобновяване на изпълнението на договора, втората страна писмено с 

известие уведомява, че са налице основанията за възобновяване на изпълнението, като 

определя и срок за това, който не може да е по-кратък от пет дни. 

(10) Ако и след изтичане на срока, определен в известието по ал. 9, страната, която е 

дала известието по ал. 8, не възобнови изпълнението на договора, изправната страна има 

право да прекрати договора и да получи неустойката за неизпълнение на договора. 

(12) Страната, изпълнението, на чието задължение е възпрепятствано от 

непреодолима сила, не може да се позовава на непреодолимата сила, ако не е изпълнила 

някое свое задължение, произтичащо от договора и което не е пряко свързано с 
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изпълнението на задължението, възпрепятствано от непреодолимата сила. 

Чл.18. По смисъла на този договор "Непредвидени обстоятелства" са 

обстоятелствата, възникнали след сключването на договора, независимо от волята на 

страните, които не са могли да бъдат предвидени и правят невъзможно изпълнението при 

договорените условия. 

ХІІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ 

Чл.19. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не предоставя на трети физически или 

юридически лица получените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ изходни данни и информация, без 

изричното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и във връзка с извършената работа 

за времето на действие на този договор и до три години след този момент. 

Чл.20. Когато в хода на изпълнение на работата по договора възникнат 

обстоятелства, изискващи съставянето на двустранен констативен протокол, 

заинтересованата страна отправя до другата мотивирана покана с обозначено място, дата и 

час на срещата. Страната е длъжна да отговори в седемдневен срок след уведомяването. 

Чл.21. Преведените средства от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, но неусвоени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 

както и натрупаните лихви, глоби и неустойки в изпълнение на настоящия договор, 

подлежат на възстановяване по следната сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

IBAN: BG 53 CECB 9790 10G2 1205 00    

BIC: CECBBGSF        

Банка: ЦКБ АД    

 

Чл.22. Изпълнителят има право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи от 

договора за обществена поръчка, на трето лице, както и да обезпечава с тях свои задължения, 

съгласно изискванията на чл.117 от ЗОП. 

 

ХІII.СЪОБЩЕНИЯ. 

 Чл.23. Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този договор 

са валидни, ако са направени в писмена форма, подписани от упълномощените 

представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

 Чл.24. За  дата на съобщението се смята: 

1. датата на предаването–при връчване на съобщението; 

2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка при изпращане по пощата; 

3. датата на приемането при изпращане по факс или ел.поща. 

Чл.25. Валидни адреси на страните: 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                                     ИЗПЪЛНИТЕЛ:        

„СБАЛББ-Троян“ ЕООД                                                       „ГЮС“ ООД, гр. СОФИЯ 

гр. Троян, п.к. 5600 ,                                                                 град София, п.к. 1618, 

ул.”Васил Левски” № 253,                                                        ул. „Казбек“ 45,  

Факс 0670/6 49 85                                                        Факс: 02/9559885, 

pulmohosptrojan@yahoo.com                e-mail: k.smilov@gus-bg.com       

 

Чл.26.При промяна на адреса, съответната страна е длъжна да уведоми другата в 

тридневен срок от промяната. 

            Чл.27. Валидни банкови сметки на страните: 
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ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                              ИЗПЪЛНИТЕЛ:        

„СБАЛББ-Троян“ ЕООД                                             „ГЮС” ООД, гр. СОФИЯ     

IBAN: BG 53 CECB 9790 10G2 1205 00   IBAN: BG 76 PRCB 9230 1050 2544 01 

BIC: CECBBGSF       BIC: PRCBBGSF 

Банка: ЦКБ АД       Банка: Прокредит Банк ЕАД 

       

ХІV.  СПОРОВЕ. 

 Чл.28. Възникналите през времетраенето на договора спорове между страните се 

решават чрез преговори между тях. 

 Чл.29. В случай на непостигане на споразумение по предходния член, всички 

спорове ще бъдат решавани по съдебен ред. 

 Чл.30. За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на 

ЗОП, ППЗОП, ТЗ и ЗЗД и действащото в Република България законодателство. 

          

ХV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ. 

 Чл.31. При съставянето на настоящия договор се представиха следните документи: 
1. Свидетелство/а  за съдимост на управителя/ите или членовете на управителните органи – 

оригинал или нотариално заверено копие; 

2. Удостоверение от органите по приходите и удостоверение от общината по седалището на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (Документ за липса на задължения към НАП и Документ за липса на 

задължения към общината по регистрация на ПРОДАВАЧА и на КУПУВАЧА); 

3. Удостоверение от органите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция на труда”; 

4. Гаранция за изпълнение на договора в размер на 194,50 лв.  

 

Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра – по един за 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

Приложения: Техническо предложение (Приложение №3) 

      Ценово предложение (Приложение №4) 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:              ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

„СБАЛББ-Троян“ ЕООД                                      „ГЮС“ ООД                

 

 

__________/П/___________     ____________/П/___________ 

Д-р Цв.ДУДЕВСКА, д.м.     Карл Димитров СМИЛОВ  

Управител на „СБАЛББ-Троян“ ЕООД    Управител  

 

 
Забележка: подписите са заличени на основание чл.2, ал.1 от ЗЗЛД 

 


