ДОГОВОР
за възлагане на обществена поръчка
за „Доставка на резервни части, сервизно обслужване и ремонт на МПС санитарни автомобили на ЦСМП Велико Търново марки Ситроен, Форд и
Фолксваген”
обособена позиция № 1 “Доставка на резервни части, сервизно
обслужване и ремонт на МПС - санитарни автомобили на ЦСМП Велико
Търново марка Ситроен”
Днес, 19.06.2020 г., в град Велико Търново, между:
1. ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ВЕЛИКО ТЪРНОВО,
представляван от Валентина Петрова Хаджирадева, с адрес град Велико
Търново, ул.”Ниш” №1, Булстат № 814221002 и ИН по НДР 1040011060,
наричано по-нататък “Възложител”
и
„София Франс Ауто-Велико Търново“ООД, с ЕИК 201513221, със
седалище и адрес на управление В.Търново, западен изход на главен път Е 772
Варна-София, разклон на с.Леденик, представлявано от Тошко Кръстев
Тодоров, наричано по-нататък Изпълнител,
на основание чл. 112 от ЗОП, въз основа на проведена процедура за
възлагане на обществена поръчка чрез публикуване на обява, с предмет:
“Доставка на резервни части, сервизно обслужване и ремонт на МПС санитарни автомобили на ЦСМП Велико Търново марки Ситроен, Форд и
Фолксваген” и на основание Решение № РД-01-61/22.05.2020 г. на директора
на ЦСМП Велико Търново, с което е определен изпълнител на обществената
поръчка по позиция № 1 “Доставка на резервни части, сервизно обслужване и
ремонт на МПС - санитарни автомобили на ЦСМП Велико Търново марка
Ситроен” се сключи настоящият Договор.
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Член 1. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извършва
доставка на резервни части, сервизно обслужване и ремонт на МПС, подробно
изброени в списък, неразделна част от настоящия договор, за периода от
04.07.2020г. до 04.07. 2021г.Прогнозна стойност на договора – 32000 лв без
ДДС.
ІІ. ВЛИЗАНЕ В СИЛА И СРОК НА ДОГОВОРА
Член 2. Договорът влиза в сила от 04.07.2020.
ІІІ. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Член 3. За доставените резервни части и/или извършените ремонтни
работи, Възложителят заплаща на Изпълнителя цена, съобразно офертната цена
за съответния вид резервна част или ремонт (включваща труд и вложени
авточасти). Цената на сервизен нормочас за труд е 27.00 лв без ДДС с
допълнителна търговска отстъпка в размер на 0.00%. Цената на авточастите е

съгласно приложената в офертата , с допълнителна търговска отстъпка в
размер на 10.00%. Фактурирането на цени, по високи от посочените не
обвързва възложителя със задължение за заплащането им.
Член 4. В цената по чл.3 не е включен данъкът върху добавената
стойност, който ще бъде прибавен и фактуриран от Изпълнителя и платен от
Възложителя, съгласно приложимия закон.
Член 5. Възложителя заплаща на Изпълнителя цената по чл.3 по банков
път, в срок до 40 дни след доставката/извършване на ремонта, и след
връчване на издадената от изпълнителя фактура на възложителя.
Фактурирането на цени, по високи от посочените в чл.3 не обвързва
възложителя със задължение за заплащането им.
Член 6. Плащанията по чл.3 се извършват чрез банков превод по сметка
на Изпълнителя, посочена в съответната фактура за плащане.
ІV. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Член 7. Мястото на изпълнение на договора е сервиза на изпълнителя,
намиращ се В.Търново, западен изход на главен път Е 772 Варна-София,
разклон на с.Леденик и специализиран в поддръжката и ремонта на МПС
марка „Ситроен“.
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
Член 8. Задължения на Изпълнителя :
8.1. Да приеме в сервиза си МПС на Възложителя, нуждаещи се от ремонт
или периодична поддръжка с предимство пред останалите автомобили, в срок
до 2 часа
от заявката, направена от Възложителя, а при нужда и в
празнични дни. Веднага след диагностицирането на повредата да уведоми
Възложителя за срока, в който ще бъде извършен ремонта.
8.2. Да извърши възложената му работа в деня на приемането на МПС в
сервиза , а в случай, че това е невъзможно в най-кратък възможен срок.
8.3. При всеки ремонт/доставка, да работи/доставя само с оригинални
резервни части на марката МПС и представя на възложителя доказателства за
произхода на вложените/доставени в МПС части и материали.
8.4. В срок до 5 число на месеца, следващ изпълнението, да издаде
фактура за дължимата му за предходния месец сума и да я връчи на
възложителя.
8.5.
Да
осъществява
гаранционен
сервиз
на
извършената
работа/предоставените авточасти - до 1 година или 10000 км пробег, след
предаване на ремонтирания автомобил на ЦСМП Велико Търново
8.6. Да приеме писмена заявка от Възложителя и достави резервни части
за МПС, посочени в списъка в срок до 8 дни от заявката, като при предаване
на частта представя на възложителя доказателства за произхода й.
Член 9. Права на Изпълнителя :
9.1. Изпълнителят има право да получи цената на доставените части и
извършените ремонтни работи в размер, по начин и в срокове, определени в
този договор.
Член 10. Задължения на Възложителя:
10.1. Да заплаща доставените авточасти и извършените ремонтни работи
в срок и по цена, съгласно условията на настоящия договор;
Член 11. Права на Възложителя:
11.1. Възложителят има право да получава услугите, предмет на този
договор по цена и в сроковете, определени в него.

VІ.ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Член 12. Договорът се прекратява:
12.1. с изтичане на уговорения срок;
12.2. по взаимно съгласие между страните, изразено писмено;
12.3. Възложителят може да прекрати договора, ако в резултат на
обективни обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да
изпълни своите задължения.
12.4. Възложителят има право да прекрати договора при неизпълнение на
задълженията на изпълнителя по договора, в т.ч. и при фактуриране на
предоставените услуги по цени, надвишаващи договорените и посочени в
ценовото предложение на изпълнителя, неразделна част от настоящия договор.
VІІ. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Член 13. Уведомления между страните
13.1. Всички уведомления, които страните са задължени да си изпращат
една на друга във връзка с този Договор, ще се правят в писмена форма и
могат да се доставят лично или чрез препоръчано писмо, куриер или факс
съобщение, изпращани както следва:
До Изпълнителя: В.Търново, западен изход на главен път Е 772 Варна-София,
разклон на с.Леденик
До Възложителя: град Велико Търново, ул.”Ниш” №1
13.2. Всяко уведомление ще се счита за получено:
- при лично предаване: в момента на предаването на приемащата страна
срещу подпис;
- при изпращане с препоръчано писмо или куриерска служба: на датата
на доставка,отбелязана върху известието за доставяне или куриерската
разписка;
- при изпращане чрез факс: в момента на изпращане,при получаване на
потвърждение за пълнота и непрекъснатост на изпратеното съобщение;
13.3. Всяка Страна ще бъде надлежно уведомена в писмена форма в
тридневен срок от другата Страна относно промени в адреса. Пропускът да се
уведоми или неправилното уведомление за промяна на адреса, ще освободи
другата
Страна
от
отговорност
за
неточно
изпращане
на
съобщенията,изисквани по този Договор, освен ако промяната е настъпила по
силата на приложим закон.
Член 14. Недействителността на разпоредба на този Договор или
негодността й да породи правно действие няма да засегне действителността
или годността да породи правно действие на друга негова разпоредба. Ако
разпоредба на Договора е недействителна или негодна да породи правно
действие, тя ще бъде заменена със съответна и справедлива разпоредба,чрез
която да се постигне намерението и целта на такава недействителна или
негодна да породи правно действие разпоредба.
Член 15. За неуредените въпроси в този договор се прилагат общите
разпоредби на българското гражданско и търговско право.
Член 16. Споровете по тълкуването и прилагането на договора се решават
по пътя на преговорите, а когато е невъзможно постигането на съгласие,
същите се отнасят за решаване пред компетентния съд по реда на ГПК.
Неразделна част от настоящия договор са: Техническо предложение и
Ценово предложение на изпълнителя, заведени с вх.№ 26-01-3/13.05.2020.

Настоящият договор се състави и
екземпляра – по един за всяка от страните.

подписа

в

два

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
/п/
............................................................
Д-р Валентина Хаджирадева - Директор на ЦСМП Велико Търново
/п/
...........................................................
Веселин Узунов Главен счетоводител на ЦСМП Велико Търново
ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:
/п/
...........................................................

Тошко Тодоров

еднообразни

