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Договоо № — .ЗГЩГ... н,
Дата:
Група:—_—IlLzjfe   _

Д О Г О В О Р

 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

„БИКОМЕД”ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София-1330,
ж.к.”Красна поляна”, ул.’’Румяна”, бл. 24, вх.”Г”, ап. 85, тел.02 95553695, факс: 02 
9552012, ЕИК 130421337, представлявано от Иванка Печева, от друга страна, наричано 
по-долу за краткост “ИЗПЪЛНИТЕЛ”, на основание чл. 41 от ЗОП и Решение № РД-03- 
96/11.11..2015 г. на изпълнителния директор за определяне на изпълнител в процедура 
за възлагане на обществена поръчка, записана в РОИ на АОП под № 00494-2015-0040, 
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 комбиниран апарат за факоемулсификация и 
параплана-витреотомия, наричан тук и по-долу за краткост „апаратурата”, модел 
„ACCURUS 800 CS”, производство Alcon Laboratories. Inc, предназначен за 
предназначен за Клиника по очни 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 
37 083,33 лева (тридесет и седем хиляди осемдесет и три лева и 0,33 ст.), без ДДС или 
44 500,00 лева (четиридесет и четири хиляди и петстотин лева) с ДДС.

(2) Цената по предходната алинея се дължи както следва:
1. 30% - авансово, в петдневен срок след подписване на договора;
2.70% - след доставка и подписване на приемо-предавателен протокол за 

въвеждане в експлоатация, разсрочено, на две равни месечни вноски, всяка една от тях 
платима до 60 дни след представяне на фактура.

(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: ’’УниКредит Булбанк”АД, IBAN: BG51 UNCR 7630 1014 2157 05, BIC: UNCR 
BGSF

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

30 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 гаранционна 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 -  24 часа;
б) срок за отстраняване на повредата -  14 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:
1. 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 1 854,17 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.

Г~"

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: [/>

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
Щ/доц. д-р Григорий Неделков, дм /

ИЗПЪЛНИТЕЛ



Приложение №

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

№

1
Изисквания на възложителя

за

1. Апаратът е предназначен за работа в преден и 
заден очен сегмент, с възможност за едновременна 
работа и в двата сегмента с един общ консуматив;

2. Общи изисквания:
- автоматично разпознаване на касетите за преден и 
заден очен сегмент, както и комбинираните;
- възможност за софтуерна надстройка; 

педал за управление с възможност 
програмиране функциите на отделните бутони

- безжично дистанционно управление; 
възможност за запаметяване на настройките и

софтуерно ограничаване до техния достъп;
- възможност за самостоятелен тест и софтуерен 
запис на всички грешки и повреди възникнали при 
работа;

цветен интерактивен дисплей; 
възможност за включване на допълнителен модул 

за наслагване стойностите на апарата върху видео 
изображението на камерата от микроскопа;

светлинна индикация на активните работни 
електрически и пневматични конектори при избиране 
на съответния режим;

Конкретни параметри на участника

3. Задължително необходими функиии при работа ФункЦии на апарата при работа в заден очен

8065741008, ACCURUS 800 CS /версия XS4/

Мултифункционална система с комбинирани процедури 
за работа в преден и заден очен сегмент, с възможност за 
едновременна работа и в двата сегмента с един общ 
консуматив. Апаратът има следните характеристики: 

автоматично разпознаване на касетите за преден и 
заден очен сегмент, както и комбинираните — да
- възможност за софтуерна надстройка -  да
- педал за управление с възможност за програмиране 
функциите на отделните бутони - да
- безжично дистанционно управление - да 

възможност за запаметяване на настройките и
софтуерно ограничаване до техния достъп -  да 

възможност за самостоятелен тест и софтуерен 
запис на всички грешки и повреди възникнали при работа
- да

цветен интерактивен дисплей - да 
възможност за включване на допълнителен модул 

за наслагване стойностите на апарата върху видео 
изображението на камерата от микроскопа - да 

светлинна индикация на активните работни 
електрически и пневматични конектори при избиране на 
съответния режим - да

сегмент:
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в заден очен сегмент- _
- инфузия ( гравитационна и принудителна); 
-аспирация с помпа тип “Вентури”;
-задна парсплана витректомия с пневматични 
наконечници с възможност за аксиално и радиално 
рязане и скорост 2500 разреза в минута 
-възможност за работа с консумативи 23 G;
-халогенно ендо осветление ( два 
независими регулируеми източника ) с адаптер 
за различни по вид осветители;
-модул за обмяна въздух / течност;
-модул за инжекция / аспирация на силиконово 
масло;
-диатермия ( екзо- и ендо-);
-ултразвукова фрагментация (наконечник с 4 
кристала);
-индикация на всички контролирани стойности;

Задължително необходими Ф у н к ц и и  п р и  р я А п т я  
в преден очен сегмент:

-факоемулсификация (наконечник с 4 кристала); 
-иригация (гравитационна и принудителна);
-аспирация, с възможност за полиране на задна 
капсула;
-предна витректомия с пневматичен наконечник; 
-диатермия;
-индикация на всички контролирани стойности______

- инфузия ( гравитационна и принудителна) — да
-аспирация с помпа тип “Вентури да
-задна парсплана витректомия с пневматични
наконечници с възможност за аксиално и радиално рязане
и скорост 2500 разреза в минута - да
-възможност за работа с консумативи 23 G - да
-халогенно ендо осветление ( два
независими регулируеми източника ) с адаптер
за различни по вид осветители - да
-модул за обмяна въздух / течност -  да
-модул за инжекция / аспирация на силиконово масло - да 
-диатермия ( екзо- и ендо-) - да
-ултразвукова фрагментация (наконечник с 4 кристала) - 

-индикация на всички контролирани стойности - да

преден оченФункции на апарата при пабота в 
сегмент; ‘
- факоемулсификация (наконечник с 4 кристала) - да
-иригация (гравитационна и принудителна) - да
-аспирация, с възможност за полиране на задна капсула 
да
-предна витректомия с пневматичен наконечник - да 
-диатермия - да
-индикация на всички контролирани стойности - да

Каталог №1 стр.5,19
Каталог №1 стр.14,17
Каталог №1 стр.6-7, 24

Каталог №1 стр.24
Каталог №1 стр.З

Каталог №1 стр.5
Каталог №1 стр.13
Каталог №1 стр.5
Каталог №1 стр.10
Каталог №1 стр.З

Каталог №1 стр.10,16-17
Каталог №1 стр.16, 20
Каталог №1 стр.20
Каталог №1 стр.16
Каталог №1 стр.19
Каталог №1 стр.16

Срок за доставка 30 работни дни. 

Дата 30.10.2015 г.
Подпис.
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