
Днес,

УМБАЛ„Царнца Йоанна-ИСУЛ” ЕАД със седалище и адрес на управление: гр. 
София, пк 1527, ул. „Бяло море“ № 8, ЕИК 831605806, представлявано от изпълнителния 
директор доц. д-р Григорий Иванов Неделков, д.м., наричано по-долу за краткост 
„ВЪЗЛОЖ ИТЕЛ”, и

„АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ”ООД, със седалище и адрес: гр. София, п.к. 1202, ул. 
’’Индусгриална” №1 1, Бизнес център Василев Плаза, ет. 8, тел. 02/9531224, факс.02/95241 83, 
ЕИК 121152973, представлявано от Силвана Любчова Сапунарова, от друга страна, наричано 
за краткост по-долу “ИЗПЪЛНИТЕЛ“, на основание чл. 41 ал.1 от ЗОП и Решение № РД-03- 
05/01.02.2016г. на Изпълнителен директор за определяне на изпълнител в процедура на 
договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка, публикувана в регистъра на 
АОП под №  00494-2016-0002, се сключи настоящия договор за следното:

I. Предмет на договора

Чл. 1.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да извърши 
доставка на китове, калибратори за китове, набор контроли за китове и консумативи за 
затворена система за количествен анализ на ДНК чрез PCR в реално време модел m2000rt, 
производство на Abbott Molecular, Еермания, собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) Китове, калибраторите за китове, набор контролите за китове и консумативите 
/медицинските изделия/ са описани по вид, разфасовка и количество в Приложение № 1, 
представляващо неразделна част от настоящия договор.

II. Цени, условия и начин на плащане

Чл.2.(1) Единичните цени на китовете и консумативите /медицинските изделия/ по 
вид, разфасовка, количество и единични цени без ДДС посочени в Приложение № 1 към 
договора.

(2) Общата стойност на доставките, предмет на настоящия договор възлиза на 
30 763,70 лв. без ДДС, или 36 916,44 лв. с ДДС.

Чл.3.(1) Заплащането се извършва 100% след доставка на консумативите и китовете, 
след писмено потвърждаване приемането на медицинските изделия без възражения от 
Възложителя, отложено до 60 дни, при представяне на следните документи:

1. доставна фактура (данъчна);
2. приемателно-предавателен протокол;
(2) Плащанията по този договор се извършват в български лева чрез банков превод от 

страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, по посочена в договора банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(3) Срокът на отложено плащане е уговорен в полза на възложителя. В този период на 

изпълнителя не се дължат лихви върху стойността на паричното задължение, възникнало от 
изпълнението на заявката чрез доставката на медицинските изделия.

III. (/рок на доставка

Чл.З. Срок на доставка на медицинските изделия - до 30 работни дни, считано от 
датата на подписване на договора.

IV. Място на доставяне

Чл.4. (1)М ястото на доставяне на медицинските изделия е краен получате 
„Снабдяване”, УМБАЛ "Царица Йоанна-ИСУЛ"ЕАД, ул. "Бяло море"№8.
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(2)Рискът от случайното погиване или повреждане на медицинските изделия 
преминава върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от момента на приемането им на мястото на доставяне.

V. Да га на дост авяне на стоките

Чл.5.3а датата на доставяне се счита датата, на която медицинските изделия са 
пристигнали при получателя, съгласно приемо-предавагелния протокол.

VI. Задължения на изпълнителя 

Чл.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
1. Да достави медицинските изделия в договорения срок и ги предаде със сертификат 

за качество.
2.Да предаде медицинските изделия в съответния вид, количество и качество на 

мястото на доставяне.
3.След доставяне на медицинските изделия да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ доставна 

фактура - оригинал.
4.Да замени в три дневен срок медицинските изделия, рекламирани по отношение на 

качеството.
VII. Задължения на възложителя 

Чл. 7. ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ се задължава:
1-Да приеме доставените в срок и на място медицински изделия, съответстващи по вид, 

количество и качество на описанието в настоящия договор, и да изпрати писмено 
потвърждаване приемането на медицинските изделия без възражения.

2. Да заплати доставените медицинските изделия в срок.

VIII. Приемане и предаване на медицинските изделия

Чл.8.(1)Приемането на медицинските изделия се осъществява ог началник сектор 
„Снабдяване” или упълномощено от него лице.

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

IIX. Заключителни разпоредби

Чл.9.3а неуредени въпроси в настоящия договор се прилага действащото българско 
закон о дателство.

Чл. 10.Никоя от страните няма право да прехвърля правата и задълженията си, 
произтичащи от този договор.



ПРИЛОЖЕНИЕ №1

№
по

ред

Н А И М ЕН О ВА Н И Е мярка к-во
ед. цена 

без ДДС

обща ст-т 

без ДДС

1 Abbott Real Time HCV Control kit - Набор контроли за кит за количествено определяне на HCV опаковка 1 1080.00 1080.00
2 Abbott Real Time HCV Calibrator kit - Набор калибратори за кит за количествено определяне на HCV опаковка 1 1080,00 1080,00

3
Abbott Real Time HCV Amplification kit - Кит за количествено определяне на HCV РНК в серум и 
плазма, базицан на обоатна тоансципция и PCR анализ в реално време, за 96 реакции опаковка 1 8111,00 8111,00

4 Abbott Real Time HCV Genotype II Control kit - Набор контроли за кит за генотипизиране на HCV опаковка 1 1268.00 1268.00

5

Abbott Real Time HCV Genotype II Amplification kit - Кит за генотипизиране на HCV РНК в серум и 
плазма, базиран на обратна трансрипция и PCR анализ в реално време, за детекция на генотипи 
1.2.3.4.5 и 6 и субтипове la . lb . за 24 пеакпии опаковка

1 3609,00 3609,00

6 Abbott sample preparation Reagents RNA - Кит за изолиране на РНК , за 96 реакции опаковка 1641.00 3282.00
7 Abbott Real Time HBV Control kit - Набор контроли за кит за количествено определяне на HBV опаковка 1 1080,00 1080,00
8 Abbott Real Time HBV Calibrator kit - Набор калибратори за кит за количествено определяне на HBV опаковка 1 1080.00 1080.00

9

Abbott Real Time HBV Amplification kit - Кит за количествено определяне на HBV ДНК в серум и 
плазма, базиран на PCR анализ в реално време,за детекция на генотипи А, В, С, D, Е, F, G, Н, със 
специфичност >99,5%, за 96 реакции опаковка

1 7393,00 7393,00

10 Abbott Real Time Proteinase K Kit - Протеиназа K, за 96 реакции опаковка 1 308,00 308,00

11 Abbott sample preparation Reagents DNA - Кит за изолиране на ДНК , за 96 реакции опаковка 1 1641,00 1641,00

12 Abbott 96 Well Optical Reaction Plate - 96 ямкови оптично чисти плаки за апарат Abbott m2000rt опаковка 1 462,00 462,00

13 Abbott Optical Adhesive Covers - Септично чисти адхезивнн филми за апарат Abbott m2000rt опаковка 1 369,70 369,70
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