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Договор N 8 ^ -
ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА Дата:

1 Група:- 'lizA L
Днес, 2016 г., в гр. София между:

УМБАЛ“ЦАРИЦА ЙОАННА - ИСУЛ”ЕАД, със седалище и адрес на управление: 
гр. София, п.к. 1527, 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

“Елит Медикал” ООД, със седалище и адрес на управление гр. София - 1421, бул. 
„Арсеналски” №. 65, тел.: 02 8669070, факс: 02 8652999, ЕИК 130824861, 
представлявано от .Красимир Кирков- управител, от друга страна, наричано за краткост 
ИЗПЪЛНИТЕЛ, на основание чл.41 ал.1 от ЗОП и Решение №. РД-03-41/09.05.2016 г. 
на Изпълнителен директор за определяне на изпълнител на обществена поръчка, 
публикувана в регистъра на АОП под № 00494-2016-0003 се сключи настоящия 
договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1.1.ИЗПЪЛНИТЕ ЛЯТ се задължава да достави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ лабораторни 
реактиви, химикали и специфични консумативи (стоките) съгласно приетата 
спецификация — Приложение № 1 към настоящия договор, по предварителна писмена 
или заявка по факс/телефон или E-Mail.
1.2.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ запазва правото си да не закупи количествата по т. 1.1. в пълен 
размер.
1.3.Качеството на стоките, предмет на настоящия договор, следва да отговаря на 
техническите стандарти на производителя.

II. ЦЕНА И ОБЩА СТОЙНОСТ НА ДОСТАВКИТЕ ПО ДОГОВОРА
2.1.Общата стойност на договора е 30 147.20 лв. без ДДС и 36176.64 лв. с ДДС, 
съгласно Приложение № 1, неразделна част от договора.
2.2.Цената е определена при условията на доставка до краен получател.
2.3.Общата стойност по т. 2.1 е прогнозна и служи за определяне на гаранцията за 
изпълнение, като не ангажира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с точното и спазване.

III. УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
3.1.Плащането по настоящия договор се осъществява в български лева чрез банков 
превод от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
BIC код BUIBBGSF IB AN BG97BUIB98881001824402
3.2.Заплащането на стоките се извършва след представяне на фактура за доставка — 
оригинал, отсрочено 60 дни.

IV. СРОК НА ДОГОВОРА И ДОСТАВКАТА
4.1. Договорът се сключва за срок от една година, считано от датата на подписването 
му.
4.2. Доставяне на стоките, предмет на настоящия договор се извършва в срок до 48 часа 
от предварителна писмена или заявка по факс/телефон или E-Mail в зависимост от 
потребностите.

V. МЯСТО НА ДОСТАВЯНЕ
5.1.Мястото на доставяне на стоките е краен получател с-р „Снабдяване” на 
УМБАЛ“Царица Йоанна-ИСУЛ”ЕАД, ул.„Бяло Море” № 8.
5.2. Рискът от случайно погиване или повреждане на стоките преминава върху 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от момента на приемането им на мястото на доставка.



VI. ДАТА НА ДОСТАВЯНЕ НА СТОКИТЕ
6.1. За датата на доставяне се счита датата, на която стоките са пристигнали при 
получателя, съгласно приемо-предавателния протокол и представена фактура.

VII. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
7.1. Да предостави гаранция за изпълнение в размер на 1.00 % от стойността на 
договора /без ДДС/ 301.47 лв. /триста и един лв., 0.47ст./ при подписването му, която се 
освобождава след приключване на договора, в срок до 5 дни след писмено поискване от 
страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен в случаите по т. 11.2 и 11.3.
7.2. Да достави стоките в договорения срок.
7.3. Да предаде стоките в съответния вид, количество и качество на мястото на 
доставяне, като представи анализни сертификати на конкретната партида. Стоката да е 
подходящо опакована и маркирана в съответствие с изискванията за транспорт и 
съхранение, и да отговаря на параметрите, посочени в оригиналните проспекти на 
производителя.
7.4. С доставяне на стоките до крайния получател да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
доставна фактура -  оригинал.
7.5. Да замени в тридневен срок стоките рекламирани по отношение на качеството.

VIII. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
8.1. Да заяви необходимите стоки по вид и количество, като прави конкретни заявки в 
зависимост от нуждите си.
8.2. Да приеме доставените в срок и на място стоки, съответстващи по вид, количество 
и качество на описанието в настоящия договор.
8.3. Да прегледа количеството и качеството на доставените стоки и да ги рекламира, ако 
това е необходимо.
8.4. Да заплати доставените стоки в сроковете по реда на Раздел III.

IX. ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА СТОКИТЕ
9.1. Приемането на стоките се осъществява от с-р „Снабдяване” на болницата.
9.2. При приемането на стоките се подписва приемо-предавателен протокол, 
удостоверяващ, че стоките са получени, като в протокола се отбелязва датата и часа на 
доставената стока.

X. СРОК НА ГОДНОСТ, САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ
10.1. Към датата на доставка всички лабораторни реактиви, химикали и специфични 
консумативи , предмет на договора, да са със стерилна опаковка с гарантиран остатъчен 
срок на годност минимум 75% от обявения от производителя към датата на доставка.
10.2. При форсмажорни обстоятелства, затрудняващи доставка, съгласно договорените 
условия, се представя сертификат за форсмажор, издаден от компетентните органи.
10.3.1. При рекламация от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ — при доставка на некачествени 
стоки, рекламираните стоки е необходимо да бъдат заменени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 
тридневен срок от направената рекламация.
10.3.2. Ако стоките не бъдат заменени в три дневен срок от писмено предявена 
рекламация, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в двоен 
размер от стойността на некачествената стока.

XI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
11.1. Договорът се прекратява с изтичане на срока на договора.
11.2. Договорът може да бъде прекратен от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при 
неспазване на договорните условия от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с повече от 5 дни, 
като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвоява гаранцията за изпълнение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
11.3. Договорът може да бъде прекратен от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвоява гаранцията за изпълнение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
11.3.1. С 30-дневно писмено предизвестие.



11.3.2. При невъзможност да изпълнява поетите в договора условия.

XII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
12.1. За неуредени въпроси в настоящия договор се прилага действащото българско 
законодателство.

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



Приложение № 1

№ НАИМЕНОВАНИЕ НАЛИЧНА АПАРАТУРА разфасов
ка мярка количест

во

ед. цена без 
ДДС за 
единица 

мярка

обща ст-т 
без ДДС

обща ст-т с 
ДДС

5

' 1 шт
StarLyte -  електролитен 
анализатор

1 ISE Fluid Pack (Starlyte V) StarLyte V затворена система опаковка 20 448,00 8960,00 10752,00
2 Натриев електрод StarLyte V затворена система брой 3 560,00 1680,00 2016,00
3 Калиев електрод StarLyte V затворена система брой 3 520,00 1560,00 1872,00

! 4 Хлорен електрод StarLyte V затворена система брой 3 520,00 1560,00 1872,00
5 Миещ разтвор StarLyte V затворена система опаковка 3 32,00 96,00 115,20

! е Rep. Hopper Module StarLyte V затворена система опаковка 3 840,00 2520,00 3024,00
! 7 Кондициониращ разтвор StarLyte V затворена система опаковка 3 32,00 96,00 115,20

3
ЛАБОРг 3  
ТРАНСФУЗИОННА
ХЕ 1АТОЛОГИЯ

1 Тест-серуми
1. Анти-В моноклонален 10 мл опаковка 300 6,00 1800,00 2160,00
2. Анти-А моноклонален 10 мл опаковка 300 6,00 1800,00 2160,00
3. Анти-АВ моноклонален 10 мл опаковка 300 6,30 1890,00 2268,00
4. Анти-В от друг източник 10 мл опаковка 2 6,00 12,00 14,40
5. Анти-А от друг източник 10 мл опаковка 2 6,00 12,00 14,40 !
6. Анти-АВ от друг източник 10 мл опаковка 2 6,00 12,00 14,40
7. Анти-А! Лектин (на плочка) 5 мл опаковка 60 16,20 972,00 1166,40
8. Анти-Н моноклонален (на 

плочка) 5 мл опаковка 4 16,00 64,00 76,80
У. Анти-D (IgM) моноклонален 10 мл опаковка 130 10,20 1326,00 1591,20

10. Анти D (IgG+IgM) моноклонален 10 мл опаковка 130 10,20 1326,00 1591,20
11. Анти D (IgG) човешко 10 мл опаковка 5 9,80 49,00 58,80
12. Анти-Cw моноклонален 5 мл опаковка 1 54,00 54,00 64,80
13. Анти-С моноклонален 10 мл опаковка 4 102,00 408,00 489,60



14. Анти-с моноклонален 10 мл опаковка 4 69,00 276,00 331,20
15. Анти-Е моноклонален 10 мл опаковка 4 69,00 276,00 331,20 [
16. Анти-е моноклонален 10 мл опаковка 4 112,00 448,00 537,60
17. Анти-Kell моноклоналена (на 

плочка) 10 мл опаковка 2 57,00 114,00 136,80
18. Анти-k моноклонален 5 мл опаковка 1 122,00 122,00 146,40
19. Анти-Fy а моноклонален 5 мл опаковка 2 68,00 136,00 163,20
20. Анти-Fy в моноклонален 5мл опаковка 2 96,00 192,00 230,40
21. Анти-Jk а моноклонален 5мл опаковка 2 106,00 212,00 254,40
22. Анти-Jk в моноклонален 5 мл опаковка 2 106,00 212,00 254,40
23. Анти-Le а моноклонален 5 мл опаковка 2 112,00 224,00 268,80
24. Анти-Le в моноклонален 5 мл опаковка 2 112,00 224,00 268,80
25. Анти-Р! моноклонален 5 мл опаковка 2 88,00 176,00 211,20
26. Анти-М моноклонален 5 мл опаковка 2 53,00 106,00 127,20
27. Анти-N моноклонален 5 мл опаковка 2 67,00 134,00 160,80
28. Анти-S моноклонален 5 мл опаковка 2 96,00 192,00 230,40
29. Анти-s моноклонален 5 мл опаковка 2 93,00 186,00 223,20
30. Анти-Lu а моноклонален 5 мл опаковка 1 121,00 121,00 145,20
31. Анти-Lu в моноклонален 5 мл опаковка 1 121,00 121,00 145,20 |
32. Антиглобулинов серум (AHG) 

полиспецифичен 10 мл опаковка 10 11,00 110,00 132,00
33. Анти-lgG 5мл опаковка 5 11,00 55,00 66,00
34. Анти-С3б 5 мл опаковка 2 11,00 22,00 26,40
35. Лисо (фабричен, готов) 10 мл опаковка 20 10,00 200,00 240,00
36. Папаин (фабричен, готов) 10 мл опаковка 4 18,80 75,20 90,24
37. Албумин 22 % -за in vitro 

диагностика 10 мл опаковка 2 8,00 16,00 19,20

Лята ( l / i  С)(Й, 30147,20 36176,64


