
ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА

Днес, G L L L .. . .  2015г., в гр. София между:

УМБАЛ“ЦАРИЦА ЙОАННА - ИСУЛ”ЕАД, със седалище и адрес на управление: 
гр. София, п.к. 1527, район “Оборище”, ул.“Бяло море”№ 8, тел. 9432215, факс 9432180, 
ЕИК 831605806, представлявано от доц. д-р Григорий Неделков, дм -  Изпълнителен 
директор, наричано за краткост по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна, и

„АГАРТА -  ЦМ” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София, Долни 
Богров, ул. „ 40-та” №. 1, тел.: 876 5542, факс: 974 3973, ЕИК 121096923, 
представлявано от Ценка Маринова -  управител, от друга страна, наричано за краткост 
ИЗПЪЛНИТЕЛ, на основание чл.41 ал.1 от ЗОП и Решение № РД-03-94/06.11.2015г. 
на Изпълнителния директор за определяне на изпълнител в процедура публикувана в 
регистъра на АОП под № 00494-2015-0031 се сключи настоящия договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1.ИЗПЪЛНИТЕ ЛЯТ се задължава да достави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ медицински 
консумативи и медицинските изделия (стоките) съгласно приетата спецификация -  
Приложение № 1 към настоящия договор, по предварителна писмена или заявка по 
факс/телефон или E-Mail.
1 2.ВЪЗ ЛОЖИТЕ ЛЯТ запазва правото си да не закупи количествата по т. 1.1. в пълен 
размер.
1.3.Качеството на стоките, предмет на настоящия договор, следва да отговаря на 
техническите стандарти на производителя.

II. ЦЕНА И ОБЩА СТОЙНОСТ НА ДОСТАВКИТЕ ПО ДОГОВОРА

2.1.Общата стойност на договора е 138 790.00 лв. без ДДС и 166 548.00 лв. с ДДС, 
съгласно Приложение № 1, неразделна част от договора.
2.2.Цената е определена при условията на доставка до краен получател.
2.3.Общата стойност по т. 2.1 е прогнозна и служи за определяне на гаранцията за 
изпълнение, като не ангажира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с точното и спазване.

III. УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

3.1.Плащането по настоящия договор се осъществява в български лева чрез банков 
превод от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
BIC код UBBSBGSF IB AN BG87UBBS84271010205416
3.2.Заплащането на стоките се извършва след представяне на фактура за доставка -  
оригинал, отсрочено 60 дни.

IV. СРОК НА ДОГОВОРА И ДОСТАВКАТА

4.1. Договорът се сключва за срок до 31.08.2016 г., считано от датата на 
подписването му.
4.2. Доставяне на стоките, предмет на настоящия договор се извършва в срок до 48 часа 
от предварителна писмена или заявка по факс/телефон или E-Mail в зависимост от 
потребностите.

V. МЯСТО НА ДОСТАВЯНЕ

5.1.Мястото на доставяне на стоките са крайни получатели - болнична аптека и сектор 
“Снабдяване” на УМБАЛ“Царица Йоанна-ИСУЛ”ЕАД, ул.„Бяло Море” № 8.



5.2. Рискът от случайно погиване или повреждане на стоките преминава върху 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от момента на приемането им на мястото на доставка.

VI. ДАТА НА ДОСТАВЯНЕ НА СТОКИТЕ

6.1. За датата на доставяне се счита датата, на която стоките са пристигнали при 
получателя, съгласно приемо-предавателния протокол и представена фактура.

VII. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

7.1. Да предостави гаранция за изпълнение в размер на 1.00 % от стойността на 
договора /без ДДС/ 1 387.90 лв. /хиляда триста осемдесет и седем лв., 0.90ст./ при 
подписването му, която се освобождава след приключване на договора, в срок до 5 дни 
след писмено поискване от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен в случаите по т. 11.2 и 
11.3.
7.2. Да достави стоките в договорения срок.
7.3.Да предаде стоките в съответния вид, количество и качество на мястото на 
доставяне. Стоката да е подходящо опакована и маркирана в съответствие с 
изискванията за транспорт и съхранение, и да отговаря на параметрите, посочени в 
оригиналните проспекти на производителя.
7.4.С доставяне на стоките до крайния получател да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
доставна фактура -  оригинал.
7.5. Да замени в тридневен срок стоките рекламирани по отношение на качеството.

VIII. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

8.1. Да заяви необходимите стоки по вид и количество, като прави конкретни заявки в 
зависимост от нуждите си.
8.2. Да приеме доставените в срок и на място стоки, съответстващи по вид, количество 
и качество на описанието в настоящия договор.
8.3. Да прегледа количеството и качеството на доставените стоки и да ги рекламира, ако 
това е необходимо.
8.4. Да заплати доставените стоки в сроковете по реда на Раздел III.

IX. ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА СТОКИТЕ

9.1. Приемането на стоките се осъществява от болнична аптека и с-р „Снабдяване” на 
болницата.
9.2.При приемането на стоките се подписва приемо-предавателен протокол, 
удостоверяващ, че стоките са получени, като в протокола се отбелязва датата и часа на 
доставената стока.

X. СРОК НА ГОДНОСТ, САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ

10.1. Към датата на доставка всички стоки, предмет на договора, да са със стерилна 
опаковка с гарантиран остатъчен срок на годност минимум 75% от обявения от 
производителя към датата на доставка.
10.2. При форсмажорни обстоятелства, затрудняващи доставка, съгласно договорените 
условия, се представя сертификат за форсмажор, издаден от компетентните органи.
10.3.1. При рекламация от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ -  при доставка на некачествени 
стоки, рекламираните стоки е необходимо да бъдат заменени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 
тридневен срок от направената рекламация.
10.3.2. Ако стоките не бъдат заменени в три дневен срок от писмено предявена 
рекламация, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в двоен 
размер от стойността на некачествената стока.



XI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

11.1. Договорът се прекратява с изтичане на срока на договора.
11.2. Договорът може да бъде прекратен от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, едностранно 
без предизвестие, при неспазване на срока за доставка по 4.2 от страна на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с повече от 24 часа.
11.3. Договорът може да бъде прекратен от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ едностранно 
без предизвестие, при неизпълнение на всяко едно от задълженията на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, с изключение на задължението му по 4.2., за което се прилага 
разпоредбата на 11.2.
11.4. Договорът може да бъде прекратен от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвоява гаранцията за изпълнение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
11.4.1. С 30-дневно писмено предизвестие.
11.4.2. При невъзможност да изпълнява поетите в договора условия.

12.1. За неуредени въпроси в настоящия договор се прилага действащото българско 
законодателство.

Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра по един за всяка една
n y y i г т п п и и г у ю

XII. ЗАКЛЮ ЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ



Приложение №1

Номенклатура Мярка количест
во

ед. цена без 
ДДС за 

единица 
мярка

обща ст-т без 
ДДС

обща ст-т с ДДС

1

Операционни чаршафи за еднократна употреба, чаршафи за 
лежащо болен за еднократна употреба, маски, шапки и 
калцуни за еднократна употреба, халати за еднократна 
Ш МИВеба.......... . ..............................................

1,1

Операционен чаршаф от нетъкан текстил 40 g/ m2 - да 
осигурява ефикасна защита срещу проникване на течности, 
кръв или други изливи; да не отделя власинки - размер 140/240 
без прорез - стерилен

бр. 500 4,05 2025,00 2430,00

1,2
Медицинска ролка двупластова - целулозна хартия 32 гр./м 

слепена с фолио 10 микрона, водонепромокаема, ширина 60 см 
и дължина 100 м, с перфорация през 60 см.

бр. 2500 7,19 17975,00 21570,00

1,3

Еднократен, стерилен универсален комплект от трислоен 
материал с бариерен слой от полиетиленов филм без пори 
25г/кв.м., хидрофилен полипропиленов нетъкан материал, 
топлинно слепен, ЗОг/кв.м и усилена зона от нетъкан 
полипропилен с конструкция тип "сандвич" (микронишки- 
топлоиздухани нишки-микронишки), 55г/кв.м, 11 компонента: 1 
чаршаф за опер. маса, усилен 140/190 см, 1 чувал за маса за 
инструменти с телескопично сгъване 80/145 см, 1 усилен лепящ 
чаршаф 170/300 см; 1 усилен лепящ чаршаф 200/175см; 2 
лепящи усилени чаршафа 100/90 см; лепяща лента; 4 
целулозни кърпи 33/33 см.

бр. 200 28,16 5632,00 6758,40

1,4

Стерилна, еднократна, хирургическа престилка, двойно 
опакована, с две кърпи, цялостно подсилена с междинен слой 
от микрофибри (40 г/кв.м), възпрепятстващ преминаването на 
течности и бактерии, висока въздухопропускпивост, ниска 
степен на късане, съединява

бр. 200 4,32 864,00 1036,80

1,5

Стерилна, еднократна, хирургическа престилка, универсална- 
двойно опаковани, с две кърпи, с междинен слой от 
микрофибри (40 г/кв.м) и допълнителни усилени зони в 
предната част и на ръкавите (38 г/кв.м), възпрепятстващ 
преминаването на течности и бактерии.

бр. 200 4,45 890,00 1068,00



1,6

Стерилен еднократен комплект от трислоен зониран материал, 
с бариерен слой от полиетиленов филм без пори 25г/кв.м., 
хидрофилен полипропиленов нетъкан материал ЗОг/кв.м 11 
компонента: 1 чаршаф за опер. маса, усилен 140/190 см, 1 
чувал за маса за инструменти с телескопично сгъване 80/145 
см, 2 лепящи чаршафа, усилване по цялата ширина 75/90см., 1 
лепящ чаршаф 200/175см; 1 лепящ чаршаф усилен 150/240 см, 
4 кърпи 33/33 см., 1 лепяща лента 10 х 50 см.

бр. 200 21,02 4204,00 5044,80

1,7 Микуличи 50/50 четирислойни бр. 40000 0,48 19200,00 23040,00
1,8 Калцуни от полиетилен със здрав ластик бр. 300000 0,03 9000,00 10800,00
1,9 Маски еднократни от НТТ бр. 50000 0,05 2500,00 3000,00

1,10 Шапки еднократни тип боне от НТТ бр. 40000 0,04 1600,00 1920,00
1,11 Памперси XL нощни бр. 500 0,78 390,00 468,00
1,12 Халат за посетител нестерилен бр. 10000 0,76 7600,00 9120,00
1,12 Защитна престилка от РЕ фолио с връзки на гърба бр. 5000 0,07 350,00 420,00

2 Медицински ръкавици - стерилни

2,1

Стерилни хирургични ръкавици финно опудрени с чисто 
царевично нишест от естествен каучуков латекс избелени с 
кръгъл кант. Да притежават микро-грапава нехпъзгава 
повърхност и анатомична форма, която осигурява отличен 
захват и максимален комфорт. Размери от 6 до 9.0 от 260 до 
285 мм. Да притежават сертификат за качество EN 455-1 
осигуряващ необходимата бариерна функция по време на 
операции мах AQL 1.5 и сертификат EN 455-2 за издръжливост 
на ръкавицата по време на работа по-голям от 12N.

цф 35000 0,34 11900,00 14280,00

2,2

Стерилни хирургични ръкавици без пудра за чувствителна кожа 
със синтетично вътрешно покритие и мрежеста структура с 
кръгъл кант. Да са от естествен латекс, бял цвят и анатомична 
форма, която осигурява отличен захват и максимален комфорт. 
Размери от 5,5 до 9.0 от 260 до 285 мм. Да притежават 
сертификат за качество EN 455-1 осигуряващ необходимата 
бариерна функция по време на операции мах AQL 1.5 и 
сертификат EN 455-2 за издръжливост на ръкавицата по време 
на работа по-голям от 12N.

цф 10000 0,46 4600,00 5520,00



2,3

Стерилни латексови хирургични ръкавици с анатомична форма 
без пудра за свръхчувствителна кожа с максимална дебелина в 
областта на дланта до 0.18мм и кръгъл кант.Повърхността на 
ръкавицата да е с грапава структура и кафяв цвят, която да 
осигурява отличен захват и тактилност. Размери от 5,5 до 9.0 от 
250 до 285мм. Да притежават сертификат за качество EN 455-1 
осигуряващ необходимата бариерна функция по време на 
операции мах AQL 1.0 и сертификат EN 455-2 за издръжливост 
на ръкавицата по време на работа по-голям от 12N.

Цф 2000 0,75 1500,00 1800,00

2,4

Стерилни нелатексови хирургични ръкавици без пудра, изцяло 
анатомични с навит ръб, направени от попиизопрен по 
технология без ускорители. Да осигуряват максимална защита 
от алергии и дразнения на кожата. Да осигуряват по-малка 
умора на ръката по време на операция. Размери от 5,5 до 9.0 от 
275 до 290 мм. Да притежават сертификат за качество EN 455-1 
осигуряващ необходимата бариерна функция по време на 
операции мах AQL 1.0 и сертификат EN 455-2 за издръжливост 
на ръкавицата по време на работа по-голям от 9N.

Цф 2000 1,82 3640,00 4368,00

2,5

Стерилни хирургични ортопедични ръкавици без пудра със 
синтетично вътрешно покритие и максимална плътност с кръгъл 
кант. Да са от естествен латекс, кафяв цвят, външният слой на 
ръкавицата да е с грапава структура, която осигурява отличен 
захват и максимален комфорт. Размери от 6,0 до 9.0 от 260 до 
290 мм.

Цф 2000 0,87 1740,00 2088,00

3 Медицински ръкавици - нестерилни

3,1
Латексови ръкавици нестерилни за диагностика и медицинска 
грижа, с пудралесни за слагане, некъсливи и еластични 
размери от XS до XL

бр 360000 0,05 18000,00 21600,00

3,2

Нелатексови ръкавици нестерилни, нитрилни хипоалергични 
без пудра лесни за слагане с вътрешен слой, текстурирани на 
върха на пръстите, некъсливи и еластични размери от XS до 
XL.

бр 370000 0,06 22200,00 26640,00

3,3

Нелатексови ръкавици нестерилни, нитрилни хипоалергични 
без пудра лесни за слагане с вътрешен слой, текстурирани на 
върха на пръстите, некъсливи и еластични, с удължен маншет. 
Специализирани за кабинети по цитостатика. Размери от XS до
XL.

бр 15000 0,09 1350,00 1620,00



3,4

Латексови ръкавици нестерилни, да са текстурирани с по- 
дебела стена и удължен маншет, некъсливи и еластични. Да 
намират приложение в спешна помощ за аутопсионни цели и 
стерилизация - размери от XS до XL

бр 3000 0,21 630,00 756,00

3,5 Еднократни полиетиленови ръкавици бр 100000 0,01 1000,00 1200,00

138790,00 166548,00


