
'УМБАЛ "Царица Иоаина-' 
ИСУА" ЕАД София

Д О Г О В О Р  З А  Д О С Т А В К А  Дггй /О

Днес, Ж 0 £  ,2016г. в гр. София,

Договор № 
Дата: - 
Г рупа;. J t t A .

между:

У М Б А Л " Ц а р и ц а  Й 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

„СОФАРМА ТРЕЙДИНГ”АД, със седалище и адрес на управление гр.София-1758, ул. 
„Лъчезар Станчев“ № 5, тел: 02/813 3660, факс 02/813 3666; ЕИК 103267194, представлявано от 
Димитър Ееоргиев Димитров, наричано за краткост "ИЗПЪЛНИТЕЛ" от друга страна, на 
основание чл. 41 от Закона за обществените поръчки и Решение № РД-03-20/16.03.2015 г. на 
изпълнителния директор за определяне на изпълнител в процедура, регистрирана в РОП 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 140910,00 лв. без ДДС или 169092,00 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 BG97 RZBB 9155 1064 0105 32, BIC код RZBBBGSF, банка Райфайзен Банк

(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 48 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 1 409,10 лв., която се освобождава при прекратяването му; ос тег 
случаите по чл.13, ал.2 и 3;

2. да достави кардиостимулаторите в договорения срок и ги предаде със cepq; шфат за
evoluti: >;i и

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.

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
Ч л.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.

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.

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.

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.

IX. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

XI. КАЧЕСТВО И СРОК НА ГОДНОСТ

XII. ОТГОВОРНОСТ ПРИ ЗАБАВА. НЕУСТОЙКИ

XIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

\  А \  Аж Ш  / Л у  
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР , у
/доц. д-р Григорий Нсдслковд.м./ >.

'оговдр/се състави в два еднообразни екземпляра по един за всяка една

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
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“СОФАРМА ТРЕЙДИНГ”АД

№
Номенклатура М ярка К-во

ед.цена 
без ДДС

Обща с-ст 
без ДДС

Обща с- 
ст с ДДС

код-НЗОК

1. Ецнокухннсн пейемейкър /3 Едпокхлинен пейемейкър YVIR с електрод е актпвпа фиксацня

Еднокухинен кардиостимулатор с честотна адаптация (акселерометър); 
нощна честота; Честотни хистерези за намаляване на дяснокамерната 
стимулация. Телеметрия. Автоматична настройка на прага на сензиране 
с всеки удар на сърцето; автоматично измерване на прага на 
стимулация през определен интервал; е възможност за 
препрограмиране на амплитудата на стимулация; автоматична проверка 
на електродите с възможност за автоматично програмиране на 
поляритета; готови варианти за програмиране на параметрите според 
състоянието на пациента възможност за ЕФИ изследвания; меню с 
необходими данни и тестове за извършване на бърз и ефективен 
преглед; записи на интракардиални сигнали; Максимален живот на 
батерията. Електрод, биполярен с активна фиксация.

компл. 30 1995,00 59850,00 71820,00 С08081020200012

2. |Щ- ; 'tllflS Двукухинен пейемейкър ' Щ  |

■> Двукухинен н е й см е й къ р | )  D D R с два елек гродаеак тивна
фиксации



3.

Двукухинен кардиостимулатор с честотна адаптация; нощтна честота; 
автоматична проверка на електродите с възможност за 
препрограмиране на поляритета; автоматична промяна на прага на 
сензиране с всеки сърдечен удар; измерване на прага на стимулация 
през определен интервал; възможност за автоматично програмиране на 
прага на стимулация в предсърдие и камера; Честотни и AV хистерези, 
които могат да бъдат включени в общ алгоритъм за намаляване на 
излишно пейсиране на дясна камера; максимална сензорна честота 180 
уд/мин. с плавно повишаване и намаляване на честотата; погасяване на 
предсъдни аритмии със свръх-стимулация или преминаване в режим 2:1 
или WKB; избягване на пейсмейкър медиирана тахикардия; меню с 
всички необходими данни и тестове за извършване на бърз и ефективен 
преглед; живот на батерията над 12 год. Биполярни електроди с 
фрактална структура, пасивна фиксация, силиконова изолация._____

Е лек тр оди

компл. 40 1995,00 79800,00 95760,00 С08082030200013

Е лсктроin сактивни фиксация

Камерни и предсърдни електроди с активна фиксация; прави с 60 см. 
дължина; фрактална структура на електродите за по-добър сензинг и по- 
нисък хроничен праг на стимулация; диаметър до 8 F; резервоари с 
кортикостероид; малко разстояние между електродите 10 мм за 
избягване на far field sensisng. Силиконово покритие.

бр. 420,00 1260,00 1512,00 С10101000000014

Изпълнител ш trading
nealthcs'

/ 9  Oh
Дата ,2ш:.:.2016 г.

Обща с-ст 
без ДДС

ДДС
Обща с-ст 
с ДДС

140 910,00

28 182,00 

169 092,00


