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ПРОЕКТ:

Д О Г О В О Р
за ремонт на санитарните автомобили

марка ………………….на ЦСМП-Плевен

Днес …………………г. гр.Плевен във връзка с Решение№
РД……………………..,между:

ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ – ПЛЕВЕН
Представляван от директор Д-р Мария Стоева Цочева ЕГН 5010153053,
със седалище и адрес на управление ул. “ Г. Кочев “ № 8, наричан за
краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна

И от друга
……………………………, ЕИК……………………… , представлявано
от …………………………с ЕГН ……………………… ,вписано в
Регистъра за търговски дружества при ……………………………. ОС,
ф. № …………..г.,със седалище и адрес на управление
…………………………….тел.:………… сключи настоящия договор.

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1. Настоящия договор има за предмет ремонтни дейности на
санитарните автомобили марка………………..-Позиция
№…….,изчерпателно изброени в списъка – Приложение №1 приложен
към договора,с резервни части на изпълнителя.

2. Неразделна част към договора и неговото съществено приложение
е офертата на изпълнителя, спечелила процедурата по договаряне с
публична покана, условията по която се считат по право условия по
настоящия договор.

3. Видовете ремонтни дейности следват потребностите на
възложителя и се конкретизира в заявки на възложителя по телефон,
факс или на място.

4. Стойността на договора е около
……………../…………………../лв.без ДДС.,като точното количество и
асортимент следва потребностите на Възложителя и се конкретизира  в
заявки на Възложителя.
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ІІ. ОСНОВАНИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

Участието на Изпълнителя и класирането му в процедурата по
договаряне с публична покана за ремонт на санитарните автомобили,
обявена и проведена от Възложителя по реда на чл.14,ал.4,глава 8а от
Закона за възлагане на обществени поръчки.

ІІІ. СРОК НА ДОГОВОРА

Договорът се сключва за срок от 1 / една / година, считано от датата
на подписването му.

ІV. КАЧЕСТВО

Извършените ремонтни дейности ,обект на договора трябва да
отговарят на сертификатите за качество по БДС-EN, да са изпълнени с
нови резервни части и да са придружени с гаранционна карта и
съобразени с изискванията за качество на производителя.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

1. Възложителят се задължава да прегледа състоянието на изпълне-
ните ремонтни дейности и да направи своите възражения за явни
несъответствия за количеството, качеството и вида в момента на
приемане на услугата.

2. При установяване на скрити недостатъци и дефекти по изпълне-
нието на услугата , както и несъответствие в количеството, качеството
и вида с предварително заявеното, което не е могло да се открие при
обикновен начин на проверка, Възложителят се задължава да уведоми
незабавно Изпълнителя.

3. Възложителят се задължава да заплаща на Изпълнителя стой-
ността на всяка доставка в български лева и всрок от 30 дни считано от
деня на издаването на фактурата.

VІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

1. Изпълнителят се задължава да изпълнява ремонтните дейности,
обект на настоящия договор при заявка от Възложителя в срок не по-
дълък от 3/три/работни дни, считано  от деня на заявката за наличните
резервни части в цетрален склад,за поръчка от завода производител
15/петнадесет/работни дни.
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2.Изпълнителят се задължава с не-помалко от тримесечна гаранция на
изпълнените ремонтни дейности ,считано от момента на изпълнението
им.

VІІ. ЦЕНИ И ЦЕНООБРАЗУВАНЕ
Изпълнителят се задължава да изпълнява ремонтните дейности от

номенклатурния списък и по цени съответстващи на офертната цена,
оформена като Прложение № 1към договора и съставляващи нераздел-
на част от него. Цената на услугата не се променя през периода на
действие на договора.Цените са в лева без ДДС.

VІІІ. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ

Неизправната страна дължи на изправната неустойка в размер на
0,5 % на ден от забавата или неизпълнението.При закъснения на плаща-
нията от страна на Възложителя се дължи законна лихва.

ІX.ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

1. Договорът се прекратява при изтичане на срока му.
2. Всяка от страните може предсрочно да прекрати договора, кото

отправи едномесечно предизвестие по форма и начин, гарантиращи  и
доказващи уведомлението на насрещната страна.

X.ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ  РАЗПОРЕДБИ

1. Промяна в клаузите на настоящия договор, не се допуска за срока
на действието му,освен в предвидените от закона случаи.

2. За неуредените по този договор въпроси се прилага действащото
българско законодателство. Споровете, коита страните не са успели да
разрешат чрез преговори, се отнасят към компетентния български съд.

Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра, по
един за всяка една от страните.

ДОГОВАРЯЩИ:

ЗА ЦСМП  гр. ПЛЕВЕН ЗА ………………………….
ДИРЕКТОР………………                  УПРАВИТЕЛ…………….

/ Д-р М. Стоева /
ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:................

/Р.Добрева/


