
'УМБАЛ 'Царица Йоанна- 
ИС

ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА
Договор № 
Дата: S i  
Група:.-----

Днес, 2016г., 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

“Агарта ЦМ” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София, Долни Богров - 1855, ул. 
„40-та” № 1, тел.: 02 8765542, факс: 02 9743973, ЕИК 121096923, представлявано от Ценка 
Маринова - управител, от друга страна, наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, на основание чл. 
41 от Закона за обществените поръчки /отм./ и Решение № РД-03- 44/30.05.2016 г. на 
изпълнителния директор на УМБАЛ "Царица Йоанна-ИСУЛ" ЕАД за определяне на 
изпълнител в обществена поръчка, публикувана в регистъра на АОП под № 00494-2016-0006 се 
сключи настоящият договор за следното:

1.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ превързочни материали 
(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.

2.1. Общата стойност на договора е 226 228.60 лв. без ДДС и 271 474.32 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.

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 UBBSBGSF IBAN BG87UBBS84271010205416
3.2.3аплащането на стоките се извършва след представяне на фактура за доставка — оригинал, 
отсрочено 60 дни.

4.1. Договорът се сключва за срок от 1 /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.

5.1.Мястото на доставяне на стоките е краен получател Болнична аптека и сектор “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.

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

II. ЦЕНА И ОБЩА СТОЙНОСТ НА ДОСТАВКИТЕ ПО ДОГОВОРА

III. УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

IV. СРОК НА ДОГОВОРА И ДОСТАВКАТА

V. МЯСТО НА ДОСТАВЯНЕ



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/ 2 262.29 лв./две хиляди двеста шестдесет и два лв., 0.29ст./ 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. 
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 Болнична аптека и 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 стоки, 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.

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.

XII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ИЗП. ДИРЕКТОР

/ доц. д-р Григори

ИЗПЪЛНИТЕЛ



№ Номенклатура Мярка к-во

ед. цена без 
ДДС за 
единица 
мярка

ед. цена с 
ДДС за 
единица 
мярка

обща ст-т 
без ДДС

обща ст-т с 
ДДС

Търговско
наименование

1 ПРЕВЪРЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ
1 Лигнин кг 1260 1,78 2,14 2242,80 2691,36 Лигнин

7 Цитопласт 100см/6см бр. 2050 0,66 0,79 1353,00 1623,60
safeLINE Classic Fabric 

adhesive tape with dressing

1 8 Марлени бинтове - размери: Марлени бинтове

5м/8 см бр. 6000 0,21 0,25 1260,00 1512,00

5м/5 см бр. 5000 0,14 0,17 700,00 840,00

7м/14 см бр. 2000 0,52 0,62 1040,00 1248,00

1Ом/16 см бр. 12000 0,84 1,01 10080,00 12096,00

10м/10 см бр. 20050 0,49 0,59 9824,50 11789,40

10
Еластичен прикрепящ бинт от меки крепови 
нишки, еластичност 160%;

PEHA-CREPP E

4м/6 см бр. 500 0,43 0,52 215,00 258,00

4м/10 см бр. 1000 0,55 0,66 550,00 660,00

14 Марлени компреси
Марлени компреси 5/5см, 17 нишки, 8 дипли, с 
рязани крайща подвити навътре, минимум 23гр. на 
кв.м. ,нестерилни, 100 броя в опаковка,отговарящи 
на EN 14079

ОП 8000 1,43 1,72 11440,00 13728,00 Stererilux ES - swabs

Марлени компреси 7.5/7.5см, 17 нишки, 8 дипли , с 
рязани крайща подвити навътре, минимум 23гр. на 
кв.м. ,нестерилни, 100 броя в опаковка,отговарящи 
на EN 14079

ОП 9400 2,57 3,08 24158,00 28989,60 Stererilux ES - swabs

Марлени компреси 10/1 Осм, 1 7 нишки, 8 дипли , с 
рязани крайща подвити навътре, минимум 23гр. на 
кв.м. ,нестерилни, 100 броя в опаковка,отговарящи 
HaE N  14079

ОП 8000 4,31 5,17 34480,00 41376,00 Stererilux ES - swabs

Марлени компреси 5/5см, 17 нишки, 12 дипли , с 
рязани крайща подвити навътре, минимум 23 гр. на 
кв.м. ,нестерилни, 100 броя в опаковка.отговарящи 
наЕТМ 14079

ОП 5000 1,94 2,33 9700,00 11640,00 Stererilux ES - swabs



Марлени компреси 7.5/7.5см, 17 нишки, 12 дипли , 
с рязани крайща подвити навътре, минимум 23гр. 
на кв.м. ,нестерилни, 100 броя в 
опаковка.отговарящи на EN 14079

ОП 7000 3,79 4,55 26530,00 31836,00 Stererilux ES - swabs

Марлени компреси 10/10см, 17 нишки, 12 дипли , с 
рязани крайща подвити навътре, минимум 23гр. на 
кв.м.,нестерилни, 100 броя в опаковка,отговарящи 
на EN 14079

ОП 5000 5,72 6,86 28600,00 34320,00 Stererilux ES - swabs

Марлени компреси 90/8 см 4 дипли с 
рентгеноконтрастен PVC чип и допълнителна 
примка за захващане 27 см

ОП 5000 0,45 0,54 2250,00 2700,00 Telasorb

Марлени компреси 7.5/7.5см, 17 нишки с 
рентгеноконтрастна нишка, 16 дипли, с рязани 
крайща подвити навътре, минимум 23гр. на кв.м. , 
100 броя в опаковка

ОП 5000 3,88 4,66 19400,00 23280,00 Telacomp

15
Очни превръзки от памучна вата с горен слой 
памучна марля

Eycopad

56мм/70мм бр. 5000 0,16 0,19 800,00 960,00

70мм/85 мм бр. 1000 0,18 0,22 180,00 216,00

17
Силно абсорбираща полиуретанова 
хидроклетъчна превръзка - размери:

Permafoam - foam dressing

10 см х 10 см бр. 50 5,59 6,71 279,50 335,40

15 см х 15 см бр. 50 11,08 13,30 554,00 664,80

10 см х 20 см бр 50 10,70 12,84 535,00 642,00

20 см х 20 см бр 50 18,53 22,24 926,50 1111,80

18
Самозалепваща силно абсорбираща 
полиуретанова превръзка

Permafoam Comfort

8 см х 8 см. бр. 50 2,93 3,52 146,50 175,80

11 см х 11 см бр. 50 4,23 5,08 211,50 253,80

15 см х 15 см бр. 50 8,22 9,86 411,00 493,20

20 см х 20 см бр. 50 13,41 16,09 670,50 804,60

22 см х 22 см сакрална бр. 50 15,27 18,32 763,50 916,20

19
Силно абсорбираща полиуретанова превръзка - 
трахеостомии,р-р 8/8 см с прорез

бр. 50 5,40 6,48 270,00 324,00 Permafoam Tracheostomy



22
Рентгеновопозитивни компактни тупфери 
/бобчета/ р-р 13.2мм х 25.4мм, РКН, 
нестерилна, 100% памук, 32гр. на кв.м.

бр 10000 0,15 0,18 1500,00 1800,00 Telaprep N 3 large

23
Рентгеновопозитивни компактни тупфери 
/бобчета/ р-р 10.2мм х 19.8мм, РКН, 
нестерилна, 100% памук, 32гр. на кв.м.

бр 10000 0,13 0,16 1300,00 1560,00 Telaprep N 2 medium

24
Прозрачна превръзка-стерилна, водо и 
бактерио непропусклива

Hydrofilm - self adhesive 
bandage of polyurethane

6 см х 7 см бр 500 0,40 0,48 200,00 240,00
10 см х 12.5 см бр 400 0,73 0,88 292,00 350,40
15 см х 20 см бр 200 1,41 1,69 282,00 338,40
12 см х 25 см бр 200 1,30 1,56 260,00 312,00

25
Постоперативна превръзка с незалепваща 
подложка, водо и бактерио непропусклива.

Hydrofilm Plus - with 
absorbent pad

5см х 7.2см бр 300 0,45 0,54 135,00 162,00
20см х Юсм бр 500 1,08 1,30 540,00 648,00
30 см х 10 см бр 300 1,61 1,93 483,00 579,60

15 см х 9см бр 1000 0,90 1,08 900,00 1080,00
25 см х 10 см бр 100 1,59 1,91 159,00 190,80

26

Водонепропускливо, транспарентно фолио за 
фиксиране на периферни интравенозни канюли 
с прорез, хартиена рамка и етикет за надпис 
бсм / 7см, лесно поставяне, фиксиране и плътно 
залепване

бр. 80800 0,31 0,37 25048,00 30057,60 safeLine Derm Transarent 
dressing

33
Трислойна антибактериална стерилна 
превръзка незалепваща за раната, с тънък 
перфориран полиестерен филм

Zetuvit E non irritant 
absorbent dressing pads

10 см х 10 см бр 500 0,31 0,37 155,00 186,00
20 см х 10 см бр 500 0,40 0,48 200,00 240,00

34
Хипоалергична самозалепваща се стерилна 
превръзка от нетъкан текстил с незалепваща 
подложка.

Cosmopor E self adhesive 
postoperative treatment 

ster.

5см х 7.2 см бр 1500 0,10 0,12 150,00 180,00
10 см х 8 см бр 1000 0,20 0,24 200,00 240,00



15 см х 8 см бр 1000 0,23 0,28 230,00 276,00
20 см х 8 см бр 1000 0,36 0,43 360,00 432,00
25 см х ] 0 см бр 500 0,43 0,52 215,00 258,00
35 см х 10 см бр 500 0,61 0,73 305,00 366,00

38
Хипоалергична, самозалепваща се стерилна 
превръзка с незалепваща подложка с 
антибактериален слой от метално сребро;

Cosmopor Antibakteriell 
ster.

15 см х 8 см бр 500 0,51 0,61 255,00 306,00
20 см х 10 см бр 500 0,85 1,02 425,00 510,00

41
Хипоалергичен прикрепващ пластир на 
копринена основа

safeLine Silk

1.25см/5 м бр. 500 0,51 0,61 255,00 306,00
5см/5 м бр. 1000 1,55 1,86 1550,00 1860,00
2.5см/5 м бр. 500 0,79 0,95 395,00 474,00

45
Стерилна, полиакрилатна кавитетна превръзка 
активирана с Рингер, съдържаща 
суперабсорбентни частици

Tenderwet Active cavity box

4 см х 7 см бр 20 7,33 8,80 146,60 175,92
7.5 см х 7.5 см бр 20 8,91 10,69 178,20 213,84

46
Марлена лента 10 см х 5 м., 20 нишки, 8 дипли 
висока абсорбация, тегло 27 гр. кв.м., 
катронена кутия

бр 150 3,59 4,31 538,50 646,20 Verbandmull ZZ BW gebl 
20fd 8f 80см. P5m,

226228,60 271474,32


