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Днес, ^ .гл ....................г., в гр. София, между:

У М Б А Л ” Ц ари ц а Й оан 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/Ъели Брези”, ул. „Хайдушка гора"4 № 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. 112, an. 1 от Закона за обществените 
поръчки (ЗОП) и в изпълнение на Решение № РД -  03 - 21/12.04.2017 г. на Изпълнителния 
директор на УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД за определяне на изпълнител на 
обществена поръчка с предмет "Доставка на кардиостимулатори за УМБАЛ”Царица 
Йоанна-ИСУЛ”ЕАД” се сключи настоящият договор, като страните се споразумяха за 
следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема срещу 
възнаграждение да извършва периодични доставки на медицински изделия по Приложение 
№1 „Спецификация към договора” по обособена позиция № I номенклатурна единица № 
2, обособена позиция № 2 номенклатурна единица № 1 обособена позиция № 3 
номенклатурни единици № 1, 2, 3, 4 и обособена позиция № 4 номенклатурна единица 
№ 2 изготвена на база Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, представляващо 
Приложение № 4 („Предложение за изпълнение на поръчката") и Ценовото предложение на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, представляващо Приложение № 7 („Ценово предложение"4), съгласно 
условията на настоящия договор („Договор"4) и изискванията, посочени в Техническата 
спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Приложенията са неразделна част от Договора.
(2) За краткост предметът на настоящия Договор посочен в an. 1 ще се нарича в Договора 

..Доставка“.

И. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 2.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение за всяка 
една извършена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и приета от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Доставка, съгласно 
единичните цени, посочени Приложение №1. Посочените в него цени включват всички такси 
и други разходи във връзка с Доставката до мястото на изпълнение по чл. 3, ал. 5. Общата 
стойност за извършване на доставките за целия срок на Договора е 121 770.50 лева. без ДДС 
или 146 124.60 лева с включен ДДС.

(2) Заплащането на възнаграждението по ал. 1 се извършва при кумулативното 
наличие на следните документи:

а) подписан от Страните приемателно-предавателен протокол по чл. 10, ал. 2 от 
Договора;

б) предоставена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ фактура за съответната Доставка, приета от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(3) Дължимото от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ възнаграждение по ал. 1 за съответната Доставка 
се заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по банков път в срок до 60 (шестдесет) дни, считано от 
изпълнението й.

(4) Плащането се извършва в български левове, с платежно нареждане по следната 
банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:



IBAN BG25UNCR76301008601910, BIC код UNCRBGSF, банка „УниКредит Булбанк”АД 
(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички 
последващи промени в данните за банковата сметка по ал. 4 в срок от три дни, считано от 
момента на промяната. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 
този
срок или плащането е извършено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ преди получаване на уведомлението, 
се счита, че плащането е надлежно извършено.

(6) Единичните цени, посочени в Приложение №1 не подлежат на изменение за срока 
на настоящия Договор.

III. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 3 (1) Договорът се сключва за срок от 1 (една) година, считано от датата на 
подписването му.

(2) В рамките на срока по ал. 1 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осъществява доставките в срок до 
24 (двадесет и четири) часа, считано от часа последващ часа на получаване на писмена 
заявка („Заявка“) от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изпраща Заявката до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на адрес, факс или 
електронна поща:
адрес: ул. „Хайдушка гора“ № 59-61, факс 02 9580192, e-mail: trade@bulmed2000-bg.com 
Заявката може да бъде за част или за цялото прогнозно количество, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
не е задължен да заяви цялото прогнозно количество по време на срока на Договора. В 
случай, че за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не е възникнала необходимост от Доставка, същият има 
право да не заявява количества.

(4) Договорът не обвързва ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ със задължението да направи Заявка, а 
последната е обусловена от възникване на необходимост от Доставка за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
В случай че условието по предходното изречение не е налице, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи 
отговорност, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да претендира неустойки и/или каквито и да е 
било обезщетения за причинени вреди.

(5) Мястото на изпълнение на доставките е: гр. София, ул. „Бяло море" № 8, УМБАЛ 
„Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД -  сектор „Снабдяване”.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
1. да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълнява в срок и без отклонения всяка една от 

доставките, съгласно условията на Договора, Техническата спецификация и Приложение №1.
2. да извършва проверка във всеки момент от изпълнението на Заявката по Договора, 

относно качеството, количествата и техническите параметри, без с това да пречи на 
дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

3. да задържи/усвои съответна част от Гаранцията за изпълнение при неизпълнение от 
страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на Договора и да получи неустойка в размера, определен в 
раздел VII от настоящия Договор:

4. да прегледа доставената стока и да направи рекламации при установяване на 
некачествена/непълна Доставка или такава, която не е в съответствие с Приложение №1;

5. да получи Доставката в срока и при условията, договорени между Страните;
6. да не приеме Доставката и да отрази установените недостатъци/липси в приемо- 

предавателния протокол по чл. 10, ал. 2, в случай че Доставката не отговаря на изискванията 
по Приложение № 1 и условията на този Договор;

7. да прекрати Договора едностранно по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в случай на 
съществено неизпълнение ( по смисъла на чл. 15, ал.2) от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл 5. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
възнаграждение при пълно и качествено изпълнение на Доставка в размер, при условия и в 
срокове съгласно настоящия Договор.
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(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
1. да не разпространява под каквато и да е форма всяка предоставена му от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информация, имаща характер на търговска тайна и изрично упомената от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ като такава в представената от него оферта.

2. при доставяне на стоката да я прегледа, да попълни приемателно-предавателните 
протоколи и при установяване на явни недостатъци или липси да ги отрази в протокола по 
чл. 10, ал. 2;

3. да осигури помещение за съхранение според съответните изисквания, ако има 
такива, на доставеното количество стоки.

Чл. 6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1. да получи уговореното възнаграждение при условията и в сроковете, посочени в 

настоящия Договор.
2. да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за осъществяване на 

Доставката по Договора и приемането й, когато е изпълнена съгласно изискванията по чл.7, 
т.1.

Чл 7 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:
1. да изпълни всяка една от доставките качествено, в съответствие с Приложение № 1 

и настоящия Договор. Срокът на годност на доставяните медицински изделия следва да не е 
по-малък от 75% на сто от обявения от производителя срок към датата на всяка една от 
доставките по договора;

2. да съхранява и транспортира Доставката до мястото на изпълнение при спазване на 
посочения от производителя температурен режим и други условия за съхранение;

3. в случаите по чл. 4, т. 6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ са задължава да замени за своя сметка 
Доставката с друга, отговаряща на изискванията по т. 1 и по Приложение № 1 в срок до 12 
(дванадесет) часа. считано от часа, посочен в протокола за некачествената/непълна Доставка. 
В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не достави в срока по предходното изречение заменените 
стоки и/или доставените стоки не отговарят на изискванията по т. 1 и по Приложение № 1, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ начислява неустойка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по чл. 11, ал. 2, която се 
удържа от Гаранцията за изпълнение;

4. да не използва или разпространява информация за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, станала му 
известна при изпълнение на задълженията му по настоящия Договор.

Чл. 8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да продължи изпълнението на Доставката и в 
случай на забавяне на плащане от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ поради обективни причини.

V . ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.9. (1) При сключване на Договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя Гаранция за 
изпълнение на Договора („Гаранция за изпълнение'4) в размер на 608.85 лева (шестстотин и 
осем лв., 0.85 ст.), представляващи 0.5 % (нула цяло и пет процента) от неговата обща 
стойност, без ДДС. Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми:

а) парична сума. внесена по посочена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ банкова сметка;
б) безусловна неотменяема банкова гаранция; или
в) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(2) Гаранцията за изпълнение следва да е със срок на валидност от датата на влизане в 

сила на Договора до най-малко 30 /тридесет/ дни след изтичането на срока по чл. 3, ал. 1.
(3) Гаранцията за изпълнение се усвоява изцяло или частично от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 

случай на неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за частта, съответстваща на 
неизпълнението. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои Гаранцията за изпълнение, без това 
да го лишава от правото да търси обезщетение за вреди, надвишаващи получената сума по 
Гаранцията за изпълнение.

(4) При липса на възражения/претенции във връзка с изпълнението на Договора от 
страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, той освобождава Гаранцията за изпълнение (връща паричната 
сума/оригинала на издадената банкова гаранция/застраховка) в срок от 30 дни след



приключване на изпълнението или изтичане срока на Договора, без да дължи лихви за 
периода, през който Гаранцията за изпълнение е престояла при него (в случай че е под 
формата на парична сума).

(5) Разходите по откриване, поддържане, подновяване и обслужване на Гаранцията за 
изпълнение са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(6) Гаранцията за изпълнение не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса 
на изпълнение на договора е възникнал спор между страните относно неизпълнение на 
задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При 
решаване на спора в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, той може да пристъпи към усвояване на 
гаранцията за изпълнение.

VI. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Чл. 10.(1) Приемането на доставката от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се извършва чрез Началник 
сектор „Снабдяване" или негов заместник. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемателно- 
предавателният протокол се подписва от лицето приемащо доставката, а за 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ -  от определено от него лице.

(2) Приемането на доставка по Заявка се удостоверява е подписване от 
представителите по ал. 1 на двустранен приемателно-предавателен протокол, в който се 
отразява датата и часа на доставката, вида и броя на доставяните медицински изделия, 
срокът на годност, както и придружаващите ги документи. Доставката се счита приета от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ само ако същият е подписал приемателно-предавателния протокол без 
възражения (посочване на недостатъци/липси на стоки или документи, които следва да ги 
придружават).

VII. НЕУСТОЙКИ

Чл. 11. (1) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни Заявка в срока по чл. 3, ал. 2, 
той дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,25 % (нула цяло и двадесет и пет 
стотни процента) от стойността на неизпълнената Заявка за всеки просрочен час, но не 
повече от 10 % (десет процента) от стойността на неизпълнената Заявка.

(2) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпълни Заявка некачествено и не замени 
Доставката в срока по чл. 7, т. 3 с друга, отговаряща на изискванията по чл. 7, т. 1 и по 
Приложение № 1, той дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка за всеки отделен случай в 
размер на 10 % ( десет процента) от стойността на неизпълнената част от Заявката.

Чл. 12. Изплащането/удържането на неустойки не лишава ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от 
правото да търси реално изпълнение и обезщетение за претърпените вреди, надхвърлящи 
размера на неустойката.

Чл. 13. При прекратяване на Договора поради отказ от доставка на медицински 
изделия, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 20% 
(двадесет процента) от стойността на заявената, но неизпълнена доставка. 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да удържи/усвои неустойката от Гаранцията за изпълнение.

VIII. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Чл. 14. (1) Страните по Договора не дължат обезщетение за претърпени вреди и 
загуби, в случай че последните са причинени от непреодолима сила по смисъла на чл. 306 от 
Търговския закон.

(2) В случай че Страната, която е следвало да изпълни свое задължение по Договора, е 
била в забава към момента на настъпване на непреодолимата сила, тя не може да се позовава 
на непреодолима сила.

(3) Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички 
действия с грижата на добрия търговец, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, 
както и да уведоми писмено другата Страна в тридневен срок от настъпването на



непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това 
вреди.

(4) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и на свързаните 
с тях насрещни задължения се спира.

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 15.(1) Настоящият Договор се прекратява:
1. с изтичане на срока по чл. 3, ал. 1 или с достигане на предвидената в чл. 2, ал.1 

стойност;
2. по взаимно съгласие между Страните, изразено в писмена форма;
3. от Възложителя при условията на чл. 118 от Закона за обществените поръчки.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати Договора без предизвестие в случай на 

съществено неизпълнение на задълженията от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. За „съществено 
неизпълнение“ се счита всеки един от следните случаи:

1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ забави два или повече пъти срока за доставка по Договора с 
повече от 48 (четиридесет и осем) часа;

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ два или повече пъти не отстрани в срока по чл. 7, т. 3 
констатирани недостатъци/липси;

3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ два или повече пъти не изпълни точно някое от задълженията 
си по Договора;

4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по 
несъстоятелност или ликвидация.

X. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 16. (1) Настоящият Договор може да бъде изменян с писмено допълнително 
споразумение при условията на чл. 116 от Закона за обществените поръчки.

(2) Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, 
произтичащи от този договор, на трета страна, освен в случаите, посочени в ЗОП.

Чл. 17. (1) Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението 
на този Договор и разменяни между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са валидни, 
когато са изпратени по пощата с обратна разписка, по факс, електронна поща или предадени 
чрез куриер срещу подпис на приемащата страна.

(2) За датата на съобщението се смята:
1. датата на предаването - при предаване на ръка на съобщението;
2. датата на приемането - при изпращане по факс;
3. датата на постъпването в електронната поща -  при изпращане по имейл.
(3) За валидни адреси за приемане на съобщения, свързани с изпълнението на 

договора и предаване на документи, се смятат:
1. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: гр. София-1527, ул. „Бяло море“ № 8. сектор „Снабдяване“, 

тел.: 02 9432337, факс: 02 9432143, e-mail: simeon.trifonov(a abv.bg,
2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: гр. София-1680, кв.“Бели Брези”, ул. „Хайдушка гора“ № 59- 

61, тел: 02 9580481, факс 02 9580192, e-mail: traded bulnied2000-bg.com
Чл. 18. В случай на преобразуване, вливане или сливане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, юридическите лица, техни правоприемници, са обвързани със 
задълженията по този договор при спазване изискванията на ЗОП.

Чл. 19. Всички спорове по този Договор ще се уреждат чрез преговори между 
Страните, а при непостигане на съгласие -  ще се отнасят за решаване от компетентния съд в 
Република България.

Чл. 20. За всички неуредени в този Договор въпроси се прилагат разпоредбите на 
действащото българско законодателство.

Чл. 21. Неразделна част от настоящия Договор са:
1 .Приложение №1 „Спецификация към договора”;



2. Приложение № 4 „Предложение за изпълнение на поръчката“ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
3. Приложение № 7 „Ценово предложение“ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
4. Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Договор се сключи в два еднообразни екземпляра -  един за ВЪЗЛОЖ 

за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
ЛЯ и един

ВЪЗЛОЖИТЕЛ; /. ./
Доц.д-р Григорий Иванов Неделков>ч 
Изпълнителен директор

/?/ Jisfc, ^
fit ;

ИЗПЪЛНИТЕЛ;
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Номенклатура Мярка
Количе

ство

наименовани  
е на

изделието

ед.цена 
без ДДС

обща с-ст 
без ДДС

обща с-ст с 
ДДС

код НЗОК

1 Еднокухинни пейсмейкъри

1,1
Еднокухинен пейсмейкър VVIR без електроди, позволяващ ЯМР

изследване
Еднокухинен кардиостимулатор. WI-R пейсинг. Пейсираща система, 
която осигурава адаптивност при промяна в прага на стимулация. 
Програмируемо превключване на поляризацията. ЯМР съвместим. 
Да предлага максимално адаптиране на прага на безопасност за 
пациента с потвърждение на вентрикуларните данни. Системата 
автоматично да доставя 5 V резервен импулс, когато е засечено не 
захващане. Позволява частично излагане на ЯМР. Да се посочи 
живота на батерията.

бр. 20
Endurity Core 

РМ1152 1709,50 34190,00 41028,00 С08081030000041

2 Двукухинни пейсмейкъри

2,1
Двукухинен пейсмейкър DDDR без електроди, позволяващ ЯМР

изследване

Двукухинен кардиостимулатор DDD-R пейсинг.Технология за 
редуциране на камерното пейсиране. Оптимизация на AV интервала 
в минута. Управление на предсърдния праг на стимулация. 
Пейсираща система, която осигурява адаптивност при промяна в 
прага на стимулация Алгоритъм за подтискане на симптоматични 
епизоди на пароксимално предсърдно мъждене Алгоритъм за 
автоматично превключване на режима ЯМР съвместим. Позволява 
частично излагане на ЯМР. Да се посочи живота на батерията

бр. 40
Endurity Core 

PM2152 1457,30 58292,00 69950,40 С08082050000047

3 Електроди

3,1 Електроди с пасивна фиксация, позволяващи ЯМР изследване



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

бр- 40 Iso Flex 1948 290,50 11620,00 13944,00 C10102000000003

3,2 Електроди с пасивна фиксация и J форма позволяващи ЯМР
изследване

Електрод с пасивна фиксация, силиконова изолация, IS-1 съвместим, 
ендокардиален, биполярен електрод Стероид-елуиран -предвиден 
да стимулира прагова, ниска хронична стимулация чрез намаляване 
на локалното възпаление. С J - кривка.

бр. 40 Iso Flex 1944 252,20 10088,00 12105,60 C10102000000002

3,3 Електроди с активна фиксация позволяващи ЯМР изследване

Биполярен, стероид-елуиран, активно фиксиран, имплантируем 
електрод, със следните свойства: Електрически активен пръстен за 
обозначаване на интракардиалните сигнали, за да се улесни 
оптималното позициониране на водача Активна фиксация - свойство 
спомагащо за изпъване на спиралата, за по-сигурно закотвяне. 
Хлъзгаво покритие, което улеснява преминаването му през 
интродюсера и вените Изолация от химически ко-полимер, 
съчетаващ полиуретан и силикон. С опция за ЯМР изследване при 
необходимост.

бр. 25
Tendril STS 

2088 290,30 7257,50 8709,00 C10101000000023

3,4 Електроди за временна трансвенозна стимулация бр. 2 Pacel 4017xx 103,00 206,00 247,20 C09090000000001
4 Интродюсери

4,2
Интродюсер с хемостатичй^ клапа, и странично рамо, р-ри 6-10 F, 
дължина минимална дъ^Гжина 14 см и игла в комплекта бр. 5 23,40 117,00 140,40

Х 7 121770,50 146124,60

Подпис: ...,ь f

Цата.&2л
NSL'f Q ■*>>'
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА Приложение № 4

о
б

. 
по

з.
№

/н
.е

.№

Номенклатура мярка количе
ство

производите 
л /

наименовани 
е на

изделието

каталог №, 
стр.№ Код по НЗОК

1 Еднокухинни пейсмейкъри

1.1 Еднокухинен пейсмейкър W IR  без електроди, 
позволяващ ЯМР изследване

Е д н окухи н е н  ка р д и о сти м ул ато р . W I - R  пейсинг. П е й си р а щ а  систем а, 
която  о си гур а в а  а д а п ти в н о с т  при  пр ом яна  в прага  на стим ул ация . 
П р о гр а м и р уе м о  п р е в кл ю ч в а н е  на по л я р и за ц и я та . Я М Р  съ вм е сти м . Д а  
пр ед л а га  м а кси м а л н о  а д а п ти р а н е  на пр ага  на б е зо п а сн о ст  за па ци ента  с 
п о тв ъ р ж д е н и е  на в е н тр и кул а р н и те  д а нн и . С и сте м ата  а в том а ти чн о  да  
д о став я  5 V  р езе р вен  им пулс, ко га то  е за се че н о  не захващ ане . 
П озво л ява  ча сти ч н о  и зл а га н е  на Я М Р . Д а  се посочи  ж и в о та  на батерията .

бр. 20
St. Jude  
M ed ica l/ 

E ndu rity  C ore  
PM 1152

Кат. № 1, стр. 1- 
9, ж и в о т  на 

б а те р и я та -1 4 .4  г.

С 0 8 0 8 1 030000041

Срок за изпълнение на поръчката / срок на доставка 24 часа/ // /
Оферти със срок за изпълнение над 72 часа се отстраняват.

Подпис:.............................
/  ̂  ./

Дата 14.03.2017 г
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

(

Приложение № 4

об
. 

п
о

з.
№

/н
.е

.№

Номенклатура мярка количе
ство

произволите 
л /

наименовани 
е на

изделието

каталог №, 
стр.№ Код по НЗОК

2 Двукухинни пейсмейкъри

2.1 Двукухинен пейсмейкър DDDR без електроди, 
позволяващ ЯМР изследване

Д в у ку х и н е н  ка р д и о сти м ул а то р  D D D -R  пе й си н г.Т е хно л о ги я  за редуциране  
на ка м е р н о то  пейсиране . О п ти м и за ц и я  на A V  и н те рва л а  в м инута. 
У п р а в л е н и е  на п р е д съ р д н и я  п р а г на стим ул ация . П ей си р а щ а  систем а, 
ко я то  оси гур я в а  а д а п ти в н о ст  при пром яна  в прага  на стим ул ация . 
А л го р и тъ м  за п о д ти скан е  на си м п том а ти чн и  епизод и  на па ро кси м ал но  
п р е д с ъ р д н о  м ъ ж д ене . А л го р и тъ м  за автом а ти чно  пр е в кл ю чв а н е  на 
р еж и м а . Я М Р  съ вм е сти м . П озв о л я в а  частично  изл а га н е  на Я М Р. Д а се 
п о со чи  ж и во та  на батерията .

бр. 40
St. Jude  
M ed ica l/ 

E ndu rity  C o re  
P M 2152

Кат. № 2, стр. 1- 
11, ж и в о т  на 

б ате р и я та -9 .7  г.
С 0 8 0 8 2 0 5 0 0 0 0 0 4 7

Срок за изпълнение на поръчката / срок на доставка 24 часа 

Оферти със срок за изпълнение над 72 часа се отстраняват.

Подпис:............... ..............

Дата 14.03.2017 г



ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА Приложение № 4

об
. п

оз
.№

/н
.е

.№

Номенклатура мярка количе 
ство

производите 
л /

наименовани 
е на

изделието

каталог №, 
стр.№ Код по НЗОК

3 Електроди

3.1
Електроди с пасивна фиксация, позволяващи ЯМР

изследване
Електрод с пасивна фиксация, силиконова изолация, IS-1 
съвместим, ендокардиален, биполярен електрод. Обща 
характеристика: Стероид-елуиран - предвиден да стимулира 
прагова, ниска хронична стимулация чрез намаляване на локалното 
възпаление. Прав.

бр. 40
St. Jude 

Medical/ Iso 
Flex 1948

Кат. №3, стр. 
1-6

С10102000000003

3.2 Електроди с пасивна фиксация и J форма 
позволяващи ЯМР изследване

Електрод с пасивна фиксация, силиконова изолация, IS-1 
съвместим, ендокардиален, биполярен електрод. Стероид-елуиран - 
предвиден да стимулира прагова, ниска хронична стимулация чрез 
намаляване на локалното възпаление. С J - кривка.

бР. 40
St. Jude 

Medical/ Iso 
Flex 1944

Кат. №3, стр. 
1-6

С10102000000002

3.3 Електроди с активна фиксация позволяващи ЯМР
изследване i /  ч v\ ' V

Биполярен, стероид-елуиран, активно фиксиран, имплантируем 
електрод, със следните свойства: Електрически активен пръстен за 
обозначаване на интракардиалните сигнали, за да се улесни 
оптималното позициониране на водача. Активна фиксация - 
свойство спомагащо за изпъване на спиралата, за по-сигурно 
закотвяне. Хлъзгаво покритие, което улеснява преминаването му 
през интродюсера и вените. Изолация от химически ко-полимер, 
съчетаващ прлиуретан и силикон. С опция за ЯМР изследване при 
необходимост. //

бр. 25

St. Jude 
Medical/ 

Tendril STS 
2088

Кат. №4, стр. 
7-12

С '
/

С10101000000023/  /

•/СУ
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3.4 Електроди за временна трансвенозна стимулация

Срок за изпълнение на поръчката / срок на доставка 24 часа
’

Оферти със срок за изпълнение над 72 часа се отстраняват.

Подпис:...................... f . . . . . .

Дата 14.03.2017 г



St. Jude Кат. №5, стр. 
13-15бр. 2 Medical/ Pacel 

4017xx
C09090000000001
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА Приложение № 4

о
б

. 
по

з.
№

/н
.е

.№

Номенклатура мярка количе
ство

производите 
л /

наименовани 
е на

изделието

каталог №, 
стр.№ Код по НЗОК

4 Интродюсери

4.1 Интродюсер с обелваща се обвивка. Атравматичен; размери - 7-11 
Fr; дължина мин. 14 см; максимален р-р на водача 0.38", бр. 100

St. Jude 
Medical/ Peel 
Away 4051 xx

Кат. №6, стр. 
1-2

4.2 Интродюсер с хемостатична клапа, и странично рамо, р-ри 6-10 F, 
дължина минимална дължина 14 см и игла в комплекта. бР. 5

St. Jude 
Medical/ Fast- 
Cath 406107

Кат. №7, стр. 
3-4

Срок за изпълнение на поръчката / срок на доставка 24 часа 

Оферти със срок за изпълнение над 72 часа се отстраняват.
// у

Подпис:........ 7̂-;:....

Дата 14.03.2017 г





ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Приложение № 7

об
. п

оз
.№

/н
.е

.№

Номенклатура

мярка к-во наименование 
на изделието

ед.цена 
без ДДС

обща с-ст 
без ДДС

обща с- 
ст с 
ДДС

код НЗОК

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Еднокухинни пейсмейкъри

1.1
Еднокухинен пейсмейкър W IR  без електроди, 

позволяващ ЯМР изследване

Еднокухинен кардиостимулатор. WI-R пейсинг. Пейсираща 
система, която осигурава адаптивност при промяна в прага 
на стимулация. Програмируемо превключване на 
поляризацията. ЯМР съвместим. Да предлага максимално 
адаптиране на прага на безопасност за пациента с 
потвърждение на вентрикуларНите данни. Системата 
автоматично да доставя 5 V резервен импулс, когато е 
засечено не захващане. Позволява частично излагане на 
ЯМР. Да се посочи живота на батерията.

бр. 20 Endurity Core 
РМ1152 1709.50 34190.00 41028.00 С08081030000041

/

Подпис:..... .............
/  '• /  

Дата 14.03.2017 г.

l / ' f  уй Т /р  ̂  с т  6  vo£
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ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ Приложение № 7

об
. п

оз
.№

/н
.е

.№

Номенклатура

мярка к-во наименование 
на изделието

ед.цена 
без ДДС

обща с-ст 
без ДДС

обща с- 
ст с 
ДДС

код НЗОК

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2 Двукухинни пейсмейкъри

2.1
Двукухинен пейсмейкър DDDR без електроди, 

позволяващ ЯМР изследване
Двукухинен кардиостимулатор DDD-R пейсинг.Технология 
за редуциране на камерното пейсиране. Оптимизация на 
AV интервала в минута. Управление на предсърдния праг 
на стимулация. Пейсираща система, която осигурява 
адаптивност при промяна в прага на стимулация. 
Алгоритъм за подтискане на симптоматични епизоди на 
пароксимално предсърдно мъждене. Алгоритъм за 
автоматично превключване на режима. ЯМР съвместим. 
Позволява частично излагане на ЯМР. Да се посочи живота 
на батерията.

бр. 43 Endurity Core 
РМ2152 1457.30 58292.00 69950.40 С08082050000047

Vvi

Подпис:
■/(.

Дата 14.03.2017 г.
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п
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№

/н
.е

.№

Номенклатура

мярка к-во
наименование 
на изделието

ед.цена 
без ДДС

обща с-ст 
без ДДС

обща с-ст 
с ДДС

код НЗОК

1 2 3 4 5 6 7 8 9

3 Електроди

3.1
Електроди c пасивна фиксация, позволяващи ЯМР 

изследване
Електрод с пасивна фиксация, силиконова изолация, IS-1 
съвместим, ендокардиален, биполярен електрод. Обща 
характеристика: Стероид-елуиран - предвиден да стимулира 
прагова, ниска хронична стимулация чрез намаляване на 
локалното възпаление. Прав.

бр. 40 Iso Flex 1948 290.50 11620.00 13944.00 С10102000000003

3.2
Електроди с пасивна фиксация и J форма позволяващи 

ЯМР изследване
Електрод с пасивна фиксация, силиконова изолация, IS-1 
съвместим, ендокардиален, биполярен електрод. Стероид- 
елуиран -предвиден да стимулира прагова, ниска хронична 
стимулация чрез намаляване на локалното възпаление. С J - 
кривка.

бр. 40 Iso Flex 1944 252.20 10088.00 12105.60 С10102000000002

V

3.3
Електроди с активна фиксация позволяващи ЯМР 

изследване



Биполярен, стероид-елуиран, активно фиксиран, 
имплантируем електрод, със следните свойства:
Електрически активен пръстен за обозначаване на 
интракардиалните сигнали, за да се улесни оптималното 
позициониране на водача. Активна фиксация - свойство 
спомагащо за изпъване на спиралата, за по-сигурно 
закотвяне. Хлъзгаво покритие, което улеснява преминаването 
му през интродюсера и вените. Изолация от химически ко- 
полимер, съчетаващ полиуретан и силикон. С опция за ЯМР 
изследване при необходимост.

бр. 25 Tendril STS 2088 290 30 7257.50 8709.00 С10101000000023

3 .4 Електроди за временна трансвенозна стимулация бр. 2 Pace! 4017хх 103.00 206.00 247.20 С09090000000001

Подпис:

Дата 14.03.2017 г.



ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ Приложение № 7

об
. 

по
з.

№
/н

.е
.№

Номенклатура

мярка к-во наименование 
на изделието

ед.цена 
без ДДС

обща с-ст 
без ДДС

обща с- 
ст с ДДС код НЗОК

1 2 3 4 5 6 7 8 9

4 Интродюсери

4.1
И н тр о д ю с е р  с о б е л в а щ а  се о бви вка . 
А тр а в м а ти ч е н ; р азм е ри  - 7-11 Fr; д ъ л ж и н а  мин. 14 
см ; м а кси м а л е н  р -р  на в о д а ча  0 .38 ",

бр. 100 Peel Away 4051 хх 41.90 4190.00 5028.00

4.2
И н тр о д ю с е р  с х е м о с т а т и ч н а к п а п а , и стр ан и чн о  
рам о , р -ри  6 -10  F, д ъ л ж и н а  м и н и м а л н а  д ъ л ж и н а  14 
см  и и гл а  в ко м п л е кта . ,,;

бр. 5 Fast-Cath 406107 23.40 117.00 140.40





Техническа спецификация
об

. 
п

о
з.

№
/н

.е
.№

Номенклатура Мярка Количество

1 Еднокухинни пейсмейкъри
1,1 Еднокухинен пейсмейкър VVIR без електроди, позволяващ ЯМР изследване

Еднокухинен кардиостимулатор. WI-R пейсинг. Пейсираща система, която осигурава 
адаптивност при промяна в прага на стимулация. Програмируемо превключване на 
поляризацията ЯМР съвместим. Да предлага максимално адаптиране на прага на безопасност 
за пациента с потвърждение на вентрикуларните данни. Системата автоматично да доставя 5 V 
резервен импулс, когато е засечено не захващане. Позволява частично излагане на ЯМР. Да се 
посочи живота на батерията.

бр. 20

1,2 Еднокухинен пейсмейкър W IR  с електрод с пасивна фиксация
Еднокухинен кардиостимулатор с честотна адаптация (акселерометър); нощна честота; Честотни 
хистерези за намаляване на дяснокамерната стимулация; автоматична настройка на прага на 
сензиране с всеки удар на сърцето; автоматично измерване на прага на стимулация през 
определен интервал; с възможност за препрограмиране на амплитудата на стимулация; 
автоматична проверка на електродите с възможност за автоматично програмиране на 
поляритета; меню с необходими данни и тестове за извършване на бърз и ефективен преглед; 
записи на интракардиални сигнали; Да се посочи живота на батерията. Електрод, биполярен с 
пасивна фиксация.

компл. 20

1,3 Еднокухинен пейсмейкър W IR  с електрод с активна фиксация

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; с 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; Да се посочи живота на батерията 
Електрод, биполярен с активна фиксация

компл. 20

1,4 Еднокухинен пейсмейкър W IR  с електрод, позволяващ ЯМР изследване



Еднокухинен кардиостимулатор - WIR, в комплект с електрод. Пулс-генератор с възможност за 
ЯМР изследване на пациента на цяло тяло, без ограничаване на времето в зависимост от 
използваните електроди. Радиочестотна телеметрия за безжично предаване на информация по 
време на имплантирането и последващо проследяване на параметрите. Сензор за минутна 
вентилация. Следоперативен тест на системата. Електрод, позволяващ ЯМР на цяло тяло с три 
пластова изолация Биполярен с пасивна или активна фиксация. Да се посочи живота на 
батерията

компл. 10

2 Двукухинни пейсмейкъри
2,1 Двукухинен пейсмейкър DDDR без електроди, позволяващ ЯМР изследване

Двукухинен кардиостимулатор DDD-R пейсинг.Технология за редуциране на камерното 
пейсиране. Оптимизация на AV интервала в минута. Управление на предсърдния праг на 
стимулация Пейсираща система, която осигурява адаптивност при промяна в прага на 
стимулация. Алгоритъм за подтискане на симптоматични епизоди на пароксимално предсърдно 
мъждене Алгоритъм за автоматично превключване на режима. ЯМР съвместим. Позволява 
частично излагане на ЯМР. Да се посочи живота на батерията.

бр. 40

2,2 Двукухинен пейсмейкър DDDR с два електрода с активна фиксация
Двукухинен кардиостимулатор с честотна адаптация; нощна 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; Да се посочи живота на батерията. Биполярни електроди с фрактална структура, 
пасивна фиксация.

компл. 40

2,3 Двукухинен пейсмейкър DDDR с електроди

Двукухинен кардиостимулатор с честотна адаптация; нощна честота; автоматична проверка на 
електродите с възможност за препрограмиране на поляритета; автоматична оптимизация на 
прага на сензиране с всеки сърдечен удар в предсърдие и камера; 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; защитно камерно 
пейсиране, с цел предотвратяване на инхибирана стимулация; избягване на пейсмейкър 
медиирана тахикардия; меню с всички необходими данни и тестове за извършване на бърз и 
ефективен преглед; готови варианти за програмиране на параметрите според състоянието на 
пациента; хистограми за сърдечна честота. Телеметрия. Да се посочи живота на батерията. 
Биполярни електроди с пасивна фиксация, с опция за ЯМР изследване при необходимост.

компл. 40



2,4 Двукухинен пейсмейкър DDDR, позволяващ ЯМР изследване, с два електрода

Q

Двукухинен кардиостимулатор DDDR, в комплект с два електрода, съвместим с ЯМР изследване. 
Възможност за ЯМР изследване на пациента на цяло тяло, без ограничаване на времето в 
зависимост от използваните електроди. Радиочестотна телеметрия за безжично предаване на 
информация по време на имплантирането и последващо проследяване на параметрите. Сензор 
за минутна вентилация. Следоперативен тест на системата. Електроди, позволявщиа ЯМР на 
цяло тяло с три пластова изолация с пасивна или активна фиксация. Да се посочи живота на 
батерията.

компл. 20

o
3,1

Електроди
Електроди с пасивна фиксация, позволяващи ЯМР изследване

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

бр. 40

3,2 Електроди с пасивна фиксация и J форма позволяващи ЯМР изследване

Електрод с пасивна фиксация, силиконова изолация, IS-1 съвместим, ендокардиален, биполярен 
електрод. Стероид-елуиран -предвиден да стимулира прагова, ниска хронична стимулация чрез 
намаляване на локалното възпаление. С J - кривка.

бр. 40

3,3 Електроди с активна фиксация позволяващи ЯМР изследване

Биполярен, стероид-елуиран, активно фиксиран, имплантируем електрод, със следните 
свойства: Електрически активен пръстен за обозначаване на интракардиалните сигнали, за да се 
улесни оптималното позициониране на водача. Активна фиксация - свойство спомагащо за 
изпъване на спиралата, за по-сигурно закотвяне. Хлъзгаво покритие, което улеснява 
преминаването му през интродюсера и вените. Изолация от химически ко-полимер, съчетаващ 
полиуретан и силикон. С опция за ЯМР изследване при необходимост.

бр. 25

3,4
Л

Електроди за временна трансвенозна стимулация ____ ______ 2
Ц

4,1

И нтрод юсери
Лнтродюсер с обелваща се обвивка. Атравматичен; размери - 7-11 Fr; дължина мин. 14 см; 
максимален р-р на водача 0.38", бр. 100

4,2
Интродюсер с хемостатична клапа, и странично рамо, р-ри 6-10 F, дължина минимална дължина 
14 см и игла в комплекта. бр. 5






