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Днес, А± л.Л.лл.. 2015 г. в гр. София между:
УМБАЛ “Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД, с адрес: гр. София 1527, ул. “Бяло море” № 

8, ЕИК 831605806, представлявано от доц. д-р Григорий Неделков, дм -  изпълнителен 
директор, наричано по-долу за краткост “ВЪЗЛОЖИТЕЛ”, от една страна, и

„ТРИМЕД МЕДИКАЛ”ООД, със седалище и адрес на управление: гр.София-1421, 
район „Лозенец”, ул.”Липа”№ 4, вх. 1, ет. 3, ап. 8, телефон/факс: 02 4811513, ЕИК 200501323, 
представлявано от Ясен Кожухаров, от друга страна, наричано по-долу за краткост 
“ИЗПЪЛНИТЕЛ”, на основание чл. 41 от ЗОП и Решение № РД-03- 95/10.11.2015 г. на 
изпълнителния директор за определяне на изпълнител в процедура за възлагане на 
обществена поръчка, записана в РОП на АОП под № 00494-2015-0039, се сключи настоящият 
договор за следното:

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл.1.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни доставка 

и въвеждане в експлоатация на интубационен фибробронхоскоп, наричан тук и по-долу за 
краткост „апаратурата”, модел „Pentax FI-10RBS”, производство PENTAX Europe GmbH - 
Германия, предназначен за Клиниката по УНГ болести, съгласно техническа спецификация, 
изготвена на база техническото предложение, неразделна част от договора.

(2) Собствеността и риска от повреждането на апаратурата преминава върху 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с подписване на предавателно-приемателен протокол за въвеждане в 
експлоатация.

ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл.2.(1) При осъществяване предмета на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да 

заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, чрез банков превод, обща цена в размер на 33 773,00 лева 
(тридесет и три хиляди седемстотин седемдесет и три лева), без ДДС или 40 527,60 лева 
(четирийсет хиляди петстотин двадесет и седем лева и 0,60 ст.) с ДДС.

(2) Цената по предходната алинея се дължи както следва:
1. 50% - авансово, в петдневен срок след подписване на договора;
2. 50 % - отложено до 60 дни след доставка и подписване на приемо-предавателен 

протокол за въвеждане в експлоатация.
(3) Плащанията по ал. 2 се извършват след представяне на данъчна фактура, по банков 

път, в български лева, по следната разплащателна сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 
Банка:”Прокредит Банк /България/”ЕАД, IBAN:BG93 PRCB 9230 1044 8442 11, 
BIC:PRCBBGSF.

СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл.З. Срокът за изпълнение на този договор е 12 месеца, в т.ч. срок на доставка - 29 

работни дни, считано от датата на подписването му.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл.4.(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:
1. да предаде договорената апаратура във вид и качество и с технически показатели, 

съгласно представената оферта;
2. да представи гаранционни карта;
3. да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ най-малко три дни преди доставката на 

апаратурата, като неизпълнението на това задължение освобождава ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от 
забава при приемането й.

4. да осигурява сервизно обслужване на апаратурата в рамките на гаранционния срок 
при следните условия:

а) срок за констатиране и изясняване характера на повредата - 72 часа;
б) срок за отстраняване на повредата -  30 дни.



(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи цената за изпълнението на предмета на 
договора, при условията на чл.2.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл.5.(1) При установяване на явни недостатъци ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
Е да задържи апаратурата и да иска отстраняване на недостатъците за сметка на

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
2. да откаже да приеме апаратурата.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати в договорените срокове и при 

условията на договора дължимата сума на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може по всяко време да осъществява контрол по изпълнението 

на този договор, стига да не възпрепятства работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да не нарушава 
оперативната му самостоятелност. Указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ са задължителни за 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен ако са в нарушение на правилата и нормативите, стандартите и 
изискванията на производителите на апаратурата или водят до съществено отклонение от 
поръчката.

РЕКЛАМАЦИИ И ГАРАНЦИИ
Чл.6. Рекламации за липси и явни недостатъци на апаратурата могат да бъдат 

направени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в момента на приемането й, а за скрити недостатъци - при 
откриването им в рамките на гаранционния период. При откриване на недостатъци се 
подписва констативен протокол от двете страни.

Чл.7.(1) Гаранционният период на закупената апаратура е 12 месеца, считано от 
датата на предавателно-приемателния протокол за въвеждане в експлоатация.

(2) В рамките на гаранционния срок на апаратурата ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да 
отстранява за своя сметка констатираните с протокол повреди, които не са по вина на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

ОТГОВОРНОСТИ, НЕУСТОЙКИ
Чл.8. При неизпълнение по този договор всяка от страните дължи обезщетение за 

причинени вреди, при условията на гражданското и търговско законодателство.
Чл.9. При забава за изпълнение на задълженията по чл.2, ал.2 и чл.З от договора, 

неизправната страна дължи на изправната обезщетение в размер равен на 0,05% на ден върху 
неизпълнението, но не повече от 5% от стойността на неизпълнените задължения.

Чл.Ю. При неспазване на срока по чл.4, ал.1, т.4, б. „а”, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,01% от стойността на договора за всеки час забава.

Чл.11. При неспазване на срока по чл.4, ал.1, т.4, б. „б”, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,03% стойността на договора за всеки ден забава.

Чл.12. Неизпълнените задължения по чл.2, ал.2; чл.З; чл.4, ал.1, т.4, б. „а” и „б”; и чл.7,
ал.2 се установяват с констативен протокол.

Чл. 13.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да получи размера на обезщетението и неустойката по 
този раздел чрез писмено изявление за прихващане от внесената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
гаранция за изпълнение на договора.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ
Чл.14. Този договор се прекратява с изтичане на дванадесет месечния срок по чл.З.
Чл.15. Този договор може да бъде прекратен:
1. без предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при неспазване на срока за доставка от 

страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с повече от 5 дни, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвоява гаранцията за 
добро изпълнение, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ в срок до 10 дни от получаване на уведомлението за 
прекратяване връща авансово получената сума.

2. без предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при системно /повече от два пъти/ 
неизпълнение на което и да е от задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
усвоява гаранцията за добро изпълнение;



3 по взаимно писмено съгласие, като двете страни уреждат взаимоотношенията си до 
момента на прекратяването.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.16. Договорът влиза в сила от датата на подписването му от двете страни и 

представяне на документ за внесена гаранция за добро изпълнение от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 
размер на 5 /пет/ % от стойността на договора без ДДС, а именно 1 688,65 лв., която се 
освобождава след приключване на договора, освен в случаите по чл.15, т.1 и т.2.

Чл.17. За неуредените въпроси в настоящия договор се прилага действащото 
българско законодателство.

Настоящият договор се подписа в два еднообразни екземпляра - по един за 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.



Приложение № 9

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

„Доставка на медицинска апаратура -интубационен фибробронхоскоп, 
предназначен за Клиника по УНГ болести на УМБАЛ„Царица Йоанна -ИСУЛ”ЕАД

J

Изисквания на възложителя
Конкретни параметри 

на участника
Каталог 

№
Страница 

№

Наименование на апарата, марка и
модел......................................................

I. Изисквания
1 брой Фибробронхоскоп 
Pentax модел FI-10 RBS 

90 0
3-50мм

130°

3.5 мм
3.4 мм
1.31мм
600 мм

Фибробронхоскоп________ _________
Ъгъл на Видимост (°) _____________
Дълбочина на полето (mm) _________
Движение на дисталния край - Горе (°) 
Движение на дисталния край - Долу (°) 
Външен Диаметър Инсертна тръба (mm) 
Външен Диаметър Дистален край (mm) 
Вътрешен Диам. На работен канал (mm) 
Работна Дължина (mm) _____________
Затворен аспирационен клапан -
многократен_________________________
Интегриран в грифа стоманен накрайник 
за аспирация___________ _____________

параметри
Минимален ъгъл 90 ° 

3-50мм
от 130 до 160 ° 
от 130 до 160 ° 
от 2,5 до 3.5 мм 
от 2,5 до 3.4 мм 
от 1.3 до 1.8 мм 

От 600 до 650 мм

1 брой 

1 брой

1 брой 

брой



2.

Интегриран в грифа миниатюрен LED 
светлинен източник, захранван от 
батерия

о
1 брой

1 брой Pentax Cordless battery 
Powered LCV Module 1 стр 2

3.
Светловоден кабел, съвместим с 
конвенционален светлинен източник 1 брой 1 брой Pentax модел BS-LC1 2 стр.17

4. Ендоскопска USB камера: 1 брой
1 брой включена в PENTAX 

Medical USB Camera Kit 3

Интегриран чип
CCD 1/4” е висока 

чувствителност
CCD 1/4” c висока 

чувствителност 3 стр.З
Резолюция на интегрирания чип мин. 752 х 582 PAL 752 x 582 PAL 3 стр.З
Тегло макс. 210 g 210 g 3 стр.З
Кабел към главата на камерата дължина мин. 3 ш дължина 3 m 3 стр.З
Електронен анти-моар филтър за 
фиброскопи ДА 3 стр.З
Програмируеми бутони на главата на 
камерата мин. 2 бр. 2 бр. 3 стр.З
Дигитален изход USB 2.0 мин. 1 бр. 1 бр. 3 стр.З

\LED Преносим Светлинен Източник: 1 брой
1 брой включен в PENTAX 

Medical USB Camera Kit 3
Тегло макс. 320 g 320 g 3 стр.З
Захранване 100-240 VAC, 50/60 Hz 100-240 VAC, 50/60 Hz 3 стр.З
Мощност на LED .ампа мин. 30 W 30 W 3 стр.З
Живот на лампата мин. 50 000 часа 50 000 часа 3 стр.З

6. PC базирана работна станция: 1 брой
1 брой включена в PENTAX 

Medical USB Camera Kit 3
Операционна система: Windows® 7 ProSPl Windows® 7 ProSPl 3 стр.З
Процесор Intel Соге2 или по-добър Intel Core2 3 стр.З

RAM .. ..- мин. 2 GB 2 GB 3 стр.З
Хард Диск мин. 320 GB 320 GB 3 стр.З

/ * /1 О, \ 7?
USB портове н  [ СОФ44Я 1 >

мин. 1 х USB 2.0 Hi-Speed 
ports 1 x USB 2.0 Hi-Speed ports 3 стр.З

1 \ ~ \ /  /

O o f X



Графична карта
1 > /IDIA® or ATI® chipset / 
512 MB of unshared video 
RAM with support for DirectX 
9 или по-добро

NVIDIA® chipset / 512 MB of 
unshared video RAM with 
support for DirectX 9 3 стр 3

USB чипсет
Intel или NEC® / 

RENESAS® Intel 3 стр 3
Резолюция на екрана 1280 x 1024 или по-добра 1280x 1024 3 стр 3

7. Специализиран програмен продукт: 1 брой
1 брой включен в PENTAX 

Medical USB Camera Kit 3
Пациентска база данни ДА 3 стр.З
Функция анализ на образите ДА 3 стр.З
Функция редакция на образите ДА 3 стр 3
Функция запис на аудио ДА 3 стр 3
Възможност за плейбек в забавен кадър ДА 3 стр.З
Форма за принтиране на рапорти ДА 3 стр.З
Съвместимост с електронна поща ДА 3 стр.З
Един софтуерен лиценз да е валиден за 
всички работни места в болничната 
мрежа ДА 3 стр.З\

8. Тестер за херметичност с манометър: 1бр. 16p. Pentax модел SHA-P5 4 стр.1

Срок за доставка 29 (двадесет и девет) работни дни. 

Дата 28.10.2015г. Подпис.
Ясен-Кбжухаров 
Управител 
Тримед Медикал ООД


