
Д О Г О В О Р  З А  Д О С Т А В К А

Днес,, 11,0.5. '.2016г. в гр. София, между:

6МБАЛ Царица Йоанна-
ИСУА“ ЕАД София

| Договор № _ 4
| Д а та : .____________
t rnvna:  H A zJll-

У М Б А Л "  Ц а р и ц а  И о а н н а - И С У Л " Е А Д ,  със седалище и адрес на 
управление в гр. София, 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

„БУЛМЕД 2000”ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София-1680, 
кв.”Бели Брези”, ул. „Хайдушка гора“ № 59-61, тел: 02/958 0481, факс 02/958 0192 
ЕИК 121268853, представлявано от Людмил Борисов Първанов , наричано за краткост 
"ИЗПЪЛНИТЕЛ" от друга страна, на основание чл. 41 от Закона за обществените 
поръчки и Решение № РД-03-20/16.03.2016 г. на изпълнителния директор за определяне 
на изпълнител в процедура, регистрирана в РОИ под № - 00494-2015-0045, се сключи 
настоящият договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл.1.(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава периодично да доставя на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ кардиостимулатори по цени и количества, съгласно спецификация - 
Приложение № 1 към настоящия договор.

(2) Количествата по предходната алинея са ориентировъчни и 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не се задължава да ги закупи в пълен размер.

II. ЦЕНА И ОБЩА СТОЙНОСТ
Чл.2.(1) Общата стойност на договора е 144 705,66 лв. без ДДС или 173 646,79 

лв. с ДДС, съгласно Приложение № 1, неразделна част от договора.
(2) Общата стойност по преходната алинея е прогнозна и служи за определяне 

на гаранцията за изпълнение, като не ангажира Възложителя с точното и спазване.
(3) Цената на кардиостимулаторите е определена франко сектор „Снабдяване” 

при УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД, гр.София, ул.”Бяло море”№8.

III. УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл.3.(1) Всички плащания по договора се извършват в български лева, чрез 

банков превод от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, по следната разплащателна сметка на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
IBAN BG25 UNCR 7630 1008 6019 10, BIC код UNCRBGSF, банка «УниКредит 
Булбанк”АД

(2) Заплащането на кардиостимулаторите се извършва след представяне на 
доставна фактура-оригинал и сертификат, отложено до 60 /шестдесет/ дни.

IV. СРОК НА ДОГОВОРА
Чл.4. Договорът се сключва за срок от една година.

V. СРОК НА ДОСТАВЯНЕ
Чл.5. Периодичните доставки на кардиостимулаторите, предмет на договора се 

извършват в срок до 12 часа, след предварителна писмена заявка, заявка по факс, 
телефон или имейл.

VI. МЯСТО НА ДОСТАВЯНЕ
Чл.6.(1) Мястото на доставяне на кардиостимулаторите е Сектор „Снабдяване” - 

УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД, ул. "Бяло море"№ 8. гр. София.
(2) Рискът от случайното погиване или повреждане на кардиостимулаторите 

преминава върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от момента на приемането им на мястото на 
доставяне.



VII. ДАТА НА ДОСТАВЯНЕ
Чл.7. За датата на доставяне се счита датата, на която кардиостимулаторите са 

доставени и приети от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съгласно приемо-предавателния протокол.

VIII. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл.8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
1. да предостави гаранция за изпълнение в размер на 1% /един процент/ от 

стойността на договора без ДДС 1 447,05 лв., която се освобождава при прекратяването 
му, освен в случаите по чл.13, ал.2 и 3;

2. да достави кардиостимулаторите в договорения срок и ги предаде със 
сертификат за качество;

3. да предаде кардиостимулаторите в съответния вид, количество и качество на 
мястото на доставяне.

4. с доставяне на кардиостимулаторите да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
доставна фактура - оригинал.

5. да замени в три дневен срок кардиостимулаторите, рекламирани по 
отношение на качеството.

IX. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл.9.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
1. да заяви необходимите кардиостимулатори;
2. да приеме доставените в срок и на място кардиостимулатори, съответстващи 

по вид, количество и качество на описанието в Приложение № 1 към настоящия 
договор.

3. да заплати доставените кардиостимулатори в срок.

X. ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА КАРДИОСТИМУЛАТОРИТЕ
Чл. 10.(1) Приемането на кардиостимулаторите се извършва в Сектор 

„Снабдяване” на УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД от упълномощено от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ лице.

(2) При приемането на кардиостимулаторите се подписва приемо-предавателен 
протокол, удостоверяващ, че кардиостимулаторите са получени.

XI. КАЧЕСТВО И СРОК НА ГОДНОСТ
Чл. 11.(1) Качеството на кардиостимулаторите, предмет на настоящия договор, 

следва да отговарят на стандартите на производителя.
(2) Към датата на доставката, срокът на годност на всички медицински изделия, 

предмет на договора, ще бъдат със стерилна опаковка с гарантиран остатъчен срок на 
годност не по-малък от 60% /шестдесет процента/ от обявения от производителя.

XII. ОТГОВОРНОСТ ПРИ ЗАБАВА. НЕУСТОЙКИ
Чл.12. При забавено изпълнение на задълженията по настоящия договор, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
1. неустойка в размер на 0.7 % на ден върху стойността на конкретната заявка, 

която се удържа от гаранцията за добро изпълнение;
2. обезщетение за претърпените действителни вреди, в случаите когато те 

надхвърлят договорената неустойка.

XIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 13.(1). Договорът се прекратява с изтичане на срока на договора.
(2). Договорът може да бъде прекратен от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без 

предизвестие при забавено изпълнение на която и да е от доставките по чл. 5, като 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвоява гаранцията за изпълнение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.



(3). Договорът може да бъде прекратен от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с 30 
дневно предизвестие при невъзможност за изпълнение на договорените условия, като 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвоява гаранцията за изпълнение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

XIV. ОБЩИ УСЛОВИЯ
Чл.14. Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му.
Чл.15. В случай на възникване спорове между страните, те се решават чрез 

преговори, а при непостигане на съгласие по реда на ГПК.

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

изпъл



"БУЛМЕД 2000"ЕСЮД

№
Номенклатура Мярка К-во ед.цена 

без ДДС
обща с-ст 
без ДДС

обща с-ст
с ддс код НЗОК

1. Еднокх хнпен пейсмейкър
1 Еднокухннсн пейсмейкър VVIR без електроди

Еднокухинен пейсмейкър, осигураващ адаптивност при 
промяна в прага на стимулация с всеки удар на сърцето. 
Програмирумо превключване на поляризацията. 
Мултифункционален сензор на акселерометъра. 
Автоматична мярка за почивка. С удължена хистереза. Да 
избягва смущенията от мобилните телефони. Пълно, 
автоматично замерване на P/R вълновата амплитуда по 
време на режима. Показване интракардиалните сигнали по 
време на режима. ЕКГ записи. Максимален живот на 
батерията.

бр. 30 1709,50 51285,00 61542,00 С08081030000002

2. Двукч M i l i e u  пейсмсйкър

1 Двчкухинен пейсмсйкър DDDR без електроди

Двукухинен пейсмейкър, които дава възможност за 
диагностика на предсърдните аритмии, включително 
отчитане на тенденцията за предсърдни тахиаритмии/ 
предсърдно мъждене и изброяване на събитията, 
хистограма за подтискане на предсърдното мъждене. 
Мултифункционален сензор на акселерометъра. 
Оптимизация на AV интервала в минута. Система, 
осигуряваща адаптивност при промяна в прага на 
стимулация. Алгоритъм за подтискане на симптоматични 
епизоди на пароксимално предсърдно мъждене. 
Рефрактерни периоди, които се настройват автоматично. 
Предсърден защитен интервал. Алгоритъм за автоматично 
превключване на режима. Записи над 120 сек. Максимален 
живот на батерията.

бр. 40 1457,30 58292,00 69950,40 С08082050000002

3. Електроди
1 Електроди с пасивна фпкеацнн



Електрод с пасивна фиксация, силиконова изолация, IS-1 
съвместим, ендокардиален, биполярен електрод. Обща 
характеристика: Стероид-елуиран - предвиден да 
стимулира прагова, ниска хронична стимулация чрез 
иницииране на локално възпаление в чуждото тяло. Прав.

бр. 70 290,50 20335,00 24402,00 С10102000000003

2 Електроди е пасивна фиксация и J  форма
Електрод с пасивна фиксация, силиконова изолация, IS-1 
съвместим, ендокардиален, биполярен електрод. Стероид- 
елуиран -предвиден да стимулира прагова, ниска хронична 
стимулация чрез иницииране на локално възпаление в 
чуждото тяло. J - кривка.

бр. 40 252,20 10088,00 12105,60 С 10102000000002

3 Електроди за временна трансвенозна стимулация бр. 2 123,33 246,66 295,99 С09090000000001

4. Инч ро, посери 4 : 11

1
Интродюсер с обелваща се обвивка. Атравматичен; 
размери - 7-11 Fr; дължина мин. 14 см; максимален р-р на 
водача 0.38",

бр. 100 42,90 4290,00 5148,00 няма код

2
Интродюсер с хемостатична клапа, и странично рамо, р-ри 
6-10 F, дължина минимална дължина 14 см и игла в 
комплекта.

бр. 5 33,80 169,00 202,80 няма код

Дата: ..М.Л.ЧХ..'.. 2016г

обща с-ст 
без ДДС

ДДС

обща с-ст 
с ДДС

144 705,66 

28 941,13 

173 646,79


