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УМ БАЛ "Царица Й оанна-И СУЛ ” ЕАД, 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

“МТИ” ООД, със седалище и адрес на управление гр. София - 1750, ул. 
„Димитър Моллов“ бл. 28Б, тел.: 02 4627118, факс: 02 4627128, ЕИК 831641528, 
представлявано от Йонка Христова Гетова - Христанова - управител наричано за 
краткост "ИЗПЪЛНИТЕЛ" от друга страна, на основание чл. 112, ал. 1 от Закона за 
обществените поръчки (ЗОИ) и в изпълнение на Решение № РД -  03 -  28/19.05.2017 г. 
на Изпълнителния директор на УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“ ЕАД за определяне на 
изпълнител на обществена поръчка с предмет "Доставка на лабораторни реактиви и 
специфични консумативи 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 лабораторни реактиви и 
специфични консумативи по Приложение №1 „Спецификация към договора“ по 
обособена позиция № 1 номенклатурни единици № 1, 2, 4, 6 изготвена на база 
Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, представляващо Приложение № 4 
(„Предложение за изпълнение на поръчката*4) и Ценовото предложение на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, представляващо Приложение № 7 („Ценово предложение**), 
съгласно условията на настоящия договор („Договор44) и изискванията, посочени в 
Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Приложенията са неразделна част 
от Договора.
(2) За краткост предметът на настоящия Договор посочен в ал. 1 ще се нарича в 

Договора „Доставка44.

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 119 325.06 лева, без ДДС или 143 190.07 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:
BIC код: UNCRBGSF IBAN: BG09UNCR76301000043112



(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 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: гр. София - 1750, ул. „Димитър Моллов'’ бл. 28Б, 
тел.: 02 4627118, факс: 02 4627128, 
e-mail: info(a mte-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 е 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 е 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.

(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“) в размер на 596.63 (петстотин 
деветдесет и шест лв., 0.63 ст. ) лева, представляващи 0.5 % (нула цяло и пет процента) 
от прогнозната обща стойност по договора 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 с 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;

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати Договора или неговото 
изпълнение по една или повече номенклатурни единици от обособена позиция - 
едностранно, с петнадесет дневно писмено предизвестие, без да дължи неустойки или 
обезщетения и без необходимост от допълнителна обосновка, в случай че принципалът 
на дружеството е провел процедура за централизирана доставка на медицински 
изделия, има сключени рамкови споразумения с избрани изпълнители и лечебното 
заведение е заявило, че ще се възползва от сключените по процедурата договори. При 
прекратяване на това основание, финансовите взаимоотношения между Страните за 
извършените от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и приети от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дейности 
по изпълнение на Договора, се уреждат най-късно до 60 дни от прекратяването.

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(o abv.bti,
2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: гр. София - 1750, ул. „Димитър Моллов” бл. 28Б, тел.: 
02 4627118, факс: 02 4627128, e-mail: info(ri nite-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 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 
един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: /. . . . .I . S . ............./

За УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД 
доц.д-р Григорий Иванов Неделков,
Изпълнителен директор

\ м  I ,Ч|&> А '; - ! - i

ИЗПЪЛНИТЕ

За

Управител

инм. Йонка Христова станова



Приложение № 1

№ НАИМЕНОВАНИЕ
НАЛИЧНА
АПАРТУР

А
разфасо

вка
мярка кол и чест 

во

ед.цена 
без ДДС

за
единица

мярка

обща ст-т 
без ДДС

обща ст-т с 
ДДС

1

лаборатория"

КАВЕ GA -  глюкоанализатор

: -'Т_ 'V ' л ,

КАВЕ
затворен

|§Pf ТШЩ\~
,

— ■

1 Микроепруветки ESAT

а система

брой 28000 0,70 19600,00 23520,00
2 Standart glucose 2 ml брой 3500 1,05 3675,00 4410,00
3 Diluent buffer опаковка 18 529,40 9529,20 11435,04
4 Мембрана брой 6 442,80 2656,80 3188,16
5

о

Шлаухи комплект

KARP rmni/nouanuoarnn
КАВЕ

^ятпппои

брой 1 285,00 285,00 342,00

£т

1 Микроепруветки ESAT
а система

брой 28000 0,70 19600,00 23520,00
2 Standart glucose 2 ml брой 3500 1,05 3675,00 4410,00
3 Diluent buffer опаковка 18 529,40 9529,20 11435,04
4 Мембрана брой 6 442,80 2656,80 3188,16
5 Шлаухи комплект брой 1 285,00 285,00 342,00

4 Combiscan -  уринен анализатор Combisca
п

1
Тест ленти за урина 11 параметъра с компенсаторен 
маркер

150 теста опаковка 200 48,00 9600,00 11520,00

2 Seal-valve
Biosystem

брой 2 1520,80 3041,60 3649,92

6 А25 Biosystems -  биохимичен анализатор s -
затворен 
а система

1 BIOBAGS реакционни кювети 10 опаковка 5 520,00 2600,00 3120,00
2 Креатинкиназа 45 мл мл 864 1,65 1425,60 1710,72



3 лдх 250 мл мл 744 0,49 364,56 437,47
4 Алкална фосфатаза DEA 100 мл мл 864 0,48 414,72 497,66
5 Амилаза direct 100 мл мл 864 2,25 1944,00 2332,80
6 АСАТ 250 мл мл 864 0,28 241,92 290,30
7 АПАТ 250 мл мл 864 0,28 241,92 290,30
8 ГГТ 250 мл мл 864 0,53 457,92 549,50
9 КК-МВ 45 мл мл 864 2,98 2574,72 3089,66
10 Дилуент-концентриран системен разтвор 1000 мл опаковка 10 585,00 5850,00 7020,00
11 Миещ разтвор 100 мл опаковка 10 318,50 3185,00 3822,00
12 Реактив за определяне на белтък в ликвор и урина 250 мл мл 3000 0,35 1050,00 1260,00
13 Креатинин 505 мл мл 2880 0,18 518,40 622,08
14 Билирубин Т 250 мл мл 2210 0,24 530,40 636,48
15 Билирубин Д 250 мл мл 2210 0,24 530,40 636,48
16 Глюкоза 505 мл мл 2880 0,15 432,00 518,40
17 Урея 255 мл мл 2880 0,54 1555,20 1866,24
18 Пикочна киселина 505 мл мл 2880 0,40 1152,00 1382,40
19 Албумин 255 мл мл 2880 0,18 518,40 622,08
20 Общ белтък 505 мл мл 2880 0,20 576,00 691,20
21 Холестерол 505 мл мл 2880 0,26 748,80 898,56
22 Триглицериди 505 мл мл 1860 0,55 1023,00 1227,60
23 Общ калций 250 мл мл 1800 0,16 288,00 345,60
24 Фосфор 102 мл мл 1800 0,36 648,00 777,60
25 Желязо-ферозин 250 мл мл 1900 0,42 798,00 957,60
26 ЖСК 50 мл мл 2000 0,64 1280,00 1536,00
27 Магнезий / 100 кл мл 2000 0,36 720,00 864,00
28 Oxalic acid / 25 мл мл 50 6,50 325,00 390,00
29 Eva-Cap / опаковка брой 5 289,50 1447,50 1737,00
30 Gemcal- calibrator., / 25 ml мл 100 4,60 460,00 552,00
31 Мултиконтролен (W y M 25 ml мл 300 4,30 1290,00 1548,00

\ Г \  \  \ \ 119325,06 143190,07
Дата

Подпис../.,>"/ч̂ $

Упра^усг 

ннж. Йонка Хри
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Предложение за изпълнение на поръчката Приложение № 4

№ НАИМЕНОВАНИЕ НАЛИЧНА
АПАРТУРА разфасовка мярка количест 

во

Производител/
Търговско

наименование

Метод на работа, 
само за 

приложимите 
случаи - 

обособена 
позиция № 2

1 2 3 4 5 6

1
“Реактиви и специфични консумативи за 
клинична лаборатория”

'■ /. ■ - , 
' : -■ V ■ ’-U&

1 КАВЕ GA -  глюкоанализатор КАВЕ затворена 
система

1 Микроепруветки ESAT брой 28000

КАВЕ-
Г ермания/Микроепрув 
етки за кръвна захар 
ESAT КВ

2 Standart glucose 2 ml брой 3500
КАВЕ-
Германия/Standart 
Glucose 2 ml

3 Diluent buffer опаковка 18

КАВЕ-
Германия/Diluent
buffer-системен
разтвор

4 Мембрана брой 6 КАВЕ-
Г ермания/Мембрана

5 Шлаухи комплект брой 1
КАВЕ-
Германия/Шлаухи
комплект

л  \

2 КАВЕ -  глюкоанализатор КАВЕ затворена 
система ,1

f Ъ-~ ---\

1 Микроепруветки ESAT брой 28000

КАВЕ-
Г ермания/Микроепрув 
етки за кръвна захар 1 
ESAT КВ

'W .

-£■//'//.'■У/?'? /  ££#///<? /i~ s  rr
/>-' ... «*Гл-‘



(
\ (

2 Standart glucose 2 ml брой 3500
КАВЕ-
Г ермания/Standart 
Glucose 2 ml

3 Diluent buffer опаковка 18

КАВЕ-
Германия/Diluent
buffer-системен
разтвор

4 Мембрана брой 6
КАВЕ-
Г ермания/Мембрана

5 Шлаухи комплект брой 1
КАВЕ-
Г ермания/Шлаухи 
комплект

4 Combiscan -  уринен анализатор Combiscan

1 Тест ленти за урина 11 параметъра с 
компенсаторен маркер 150 теста опаковка 200

Analyticon- 
Германия/Combi 
11 SYS

2 Seal-valve брой 2
Analyticon- 
Г ермания/Seal-valve

6 А25 Biosystems -  биохимичен анализатор
Biosystems - 
затворена 
система

1 BIOBAGS реакционни кювети 10 опаковка 5
Biosystems-
Испания/Реакционни
кювети

V4

2 Креатинкиназа 45 мл мл 864 Biosystems-Испания,
креатинкиназа

V
3 лдх 250 мл мл 744 Biosystems-Испания,

лдх

4 Алкална фосфатаза DEA 100 мл мл 864
Biosystems-Испания,
АФДЕА

\

5 Амилаза direct 100 мл мл 864 Biosystems-Испания, 
Амилаза дирекг

6 АСАТ 250 мл мл 864 Biosystems-Испания,
АСАТ

7 АЛАТ 250 мл мл 864 Biosystems-Испания,
АЛАТ

8 П Г 250 мл мл 864 Biosystems-Испания, \ 
ГГТ

У
"Ч X" *

*ч ■
\ /7

Х Ч - Г Х



9 КК-МВ 45 мл мл 864 Biosystems-Испания,
КК-МБ

10 Дилуент-концентриран системен разтвор 1000 мл опаковка 10

Biosystems-Испания, 
дилуент 
конц.системен 
разтвор

11 Миещ разтвор 100 мл опаковка 10
Biosystems-Испания, 
миещ разтвор

12 Реактив за определяне на белтък в ликвор и 
урина 250 мл мл 3000 Biosystems-Испания,

USP

13 Креатинин 505 мл мл 2880
Biosystems-Испания,
креатинин

14 Билирубин Т 250 мл мл 2210
Biosystems-Испания, 
Билирубин тотал

15 Билирубин Д 250 мл мл 2210 Biosystems-Испания, 
билирубин директен

16 Глюкоза 505 мл мл 2880
Biosystems-Испания,
глюкоза

17 Урея 255 мл мл 2880 Biosystems-Испания,
уреа

18 Пикочна киселина 505 мл мл 2880
Biosystems-Испания, 
пикочна киселина

19 Албумин 255 мл мл 2880 Biosystems-Испания,
албумин

20 Общ белтък 505 мл мл 2880
Biosystems-Испания, 
общ белтък г \

21 Холестерол 505 мл мл 2880
Biosystems-Испания,
холестерол

v  Ч А 7
<г— \ —

22 Триглицериди 505 мл мл 1860
Biosystems-Испания,
триглицериди

\ /
\ч

23 Общ калций 250 мл мл 1800
Biosystems-Испания, 
калций СРС

24 Фосфор 102 мл мл 1800
Biosystems-Испания,
фосфор

25 Желязо-ферозин 250 мл мл 1900
Biosystems-Испания^ 
желязо ферозин ^

26 ЖСК
----------- ------------------------------------------------------------

50 мл мл 2000 Biosystems-Испания,
ЖСК

■ А ш ^ Л А  'гА
■ у - Ь ш к г - , - ____
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27 Магнезий 100 кл мл 2000
Biosystems-Испания,
магнезий

28 Oxalic acid 25 мл мл 50
Biosystems-Испания, 
oxalic acid

29 Eva-Cap опаковка брой 5
Вю5уз1егп5-Испанияр 
Eva cap

30 Gemcal- calibrator 25 ml мл 100
Biosystems-Испания,
калибратор

31 Мултиконтролен серум 25 ml мл 300
Biosystems-Испания,
мултиконтролен
серум

Срок на доставка: 24 (двадесет и четири часа)

Дата 06.07.

Подпис......i.S.
/Неда Савова^



Ценово предложение Приложение № 7

№ НАИМЕНОВАНИЕ
НАЛИЧНА
АПАРТУРА разфасо

вка
мярка количест

во

ед. цена без 
ДДС за 

единица 
мярка

обща ст-т 
без ДДС

обща ст-т с 
ДДС

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
“Реактиви и специфични консумативи за клинична 
лаборатория"

1 КАВЕ GA -  глюкоанапизатор
КАВЕ затворена 

система
1 Микроепруветки ESAT брой 28000 0,7 19600,00 23520,00
2 Standart glucose 2 ml брой 3500 1,05 3675,00 4410,00
3 Diluent buffer опаковка 18 529,4 9529,20 11435,04
4 Мембрана брой 6 442,8 2656,80 3188,16
5 Шлаухи комплект брой 1 285 285,00 342,00

Сумата от общите ст-ти без ДДС на цялата 
номенклатурна единица да се нанесе в колона 8, по 
която ще се извърши класирането, а сумата от общите ст- 
ти с ДДС на цялата номенклатурна единица да се нанесе в
клппня Q 35746,00 42895,20

2 КАВЕ -  глюкоанализатор
КАВЕ затворена 

система
1 Микроепруветки ESAT брой 28000 0,7 19600,00 23520,00
2 Standart glucose 2 ml брой 3500 1,05 3675,00 4410,00
3 Diluent buffer опаковка 18 529,4 9529,20 11435,04
4 Мембрана брой 6 442,8 2656,80 3188,16
5 Шлаухи комплект брой 1 285 285,00 342,00

Сумата от общите ст-ти без ДДС на цялата 
номенклатурна единица да се нанесе в колона 8, по 
която ще се извърши класирането, а сумата от общите ст- 
ти с ДДС на цялата номенклатурна единица да се нанесе в
кгтпна Q 4б;Ш 42895,20

4 Combiscan -  уринен анализатор Combiscan /
V* У К  т'________

1 Тест ленти за урина 11 параметъра с компенсаторен 
маркер / 'Л  I Л

150 теста опаковка 200
1: 
i :

_  ^  4S
: !

9600,00
4. ) ' Т-
%  / f  11520,00



2 Seal-valve брой 2 1520,8 3041,60 3649,92
Сумата от общите ст-ти без ДДС на цялата 
номенклатурна единица да се нанесе в колона 8, по 
която ще се извърши класирането, а сумата от общите ст- 
ти с ДДС на цялата номенклатурна единица да се нанесе в 
кпппня 9______________________________________________ 12641,60 15169,92

6 А25 Biosystems -  биохимичен анализатор
Biosystems - 
затворена 
система

1 BIOBAGS реакционни кювети 10 опаковка 5 520,00 2600,00 3120,00
2 Креатинкиназа 45 мл мл 864 1,65 1425,60 1710,72
3 л д х 250 мл мл 744 0,49 364,56 437,47
4 Алкална фосфатаза DEA 100 мл мл 864 0,48 414,72 497,66
5 Амилаза direct 100 мл мл 864 2,25 1944,00 2332,80
6 АСАТ 250 мл мл 864 0,28 241,92 290,30
7 АЛАТ 250 мл мл 864 0,280 241,92 290,30
8 ГГТ 250 мл мл 864 0,530 457,92 549,50
9 КК-МВ 45 мл мл 864 2,980 2574,72 3089,66
10 Дилуент-концентриран системен разтвор 1000 мл опаковка 10 585,000 5850,00 7020,00
11 Миещ разтвор 100 мл опаковка 10 318,500 3185,00 3822,00
12 Реактив за определяне на белтък в ликвор и урина 250 мл мл 3000 0,350 1050,00 1260,00
13 Креатинин 505 мл мл 2880 0,180 518,40 622,08
14 Билирубин Т 250 мл мл 2210 0,240 530,40 636,48
15 Билирубин Д 250 мл мл 2210 0,240 530,40 636,48
16 Глюкоза 505 мл мл 2880 0,150 432,00 518,40
17 Урея 255 мл мл 2880 0,540 1555,20 1866,24
18 Пикочна киселина 505 мл мл 2880 0,400 1152,00 1382,40
19 Албумин 255 мл мл 2880 0,180 518,40 622,08
20 Общ белтък 505 мл мл 2880 0,200 576,00 691,20
21 Холестерол 505 мл мл 2880 0,260 748,80 898,56
22 Триглицериди 505 мл мл 1860 0,550 1023,00 1227,60
23 Общ калций 250 мл мл 1800 0,160 288,00 345,60
24 Фосфор 102 мл мл 1800 0,360, 648,00 777,60
25 Желязо-ферозин 250 мл мл 1900 0,420 798,00 957,60
26 Ж С К 50 мл мл 2000 0,640 1280,00 1536,00
27 Магнезий ( 100 кл мл 2000 0,360 720,00 864,00



28 Oxalic acid 25 МЛ МЛ 50 6,500 325,00 390,00
29 Eva-Cap опаковка брой 5 289,500 1447,50 1737,00
30 Gemcal- calibrator 25 ml МЛ 100 4,600 460,00 552,00
31 Мултиконтролен серум 25 ml МЛ 300 4,300 1290,00 1548,00

Сумата от общите ст-ти без ДДС на цялата 
номенклатурна единица да се нанесе в колона 8, по 
която ще се извърши класирането, а сумата от общите ст- 
ти с ДДС на цялата номенклатурна единица да се нанесе в
i/nnnwa Q 35191,46 42229,75





Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

№ НАИМЕНОВАНИЕ НАЛИЧНА
АПАРТУРА разфасовка мярка количество
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1

1

КАВЕ GA -  глюкоанализатор

Микроепруветки ESAT

затворена
система

брой 28000
2 Standart glucose 2 ml брой 3500
3 Diluent buffer опаковка 18
4 Мембрана брой 6
5 Шлаухи комплект

КАВЕ

брой 1

2

1

КАВЕ глюкоанализатор

Микроепруветки ESAT

затворена
система

брой 28000
2 Standart glucose 2 ml брой 3500
3 Diluent buffer опаковка 18
4 Мембрана брой 6
5 Шлаухи комплект брой 1

4

1

Combiscan — уринен анализатор

Тест ленти за урина 11 параметъра с 
компенсаторен маркер

Combiscan

150 теста опаковка 200

2 Seal-valve брой 2
Biosystems -

6 А25 Biosystems -  биохимичен анализатор затворена
1 BIOBAGS реакционни кювети 10 опаковка 5



2 Креатинкиназа 45 мл мл 864
3 лдх 250 мл мл 744
4 Алкална фосфатаза DEA 100 мл мл 864
5 Амилаза direct 100 мл мл 864
6 АСАТ 250 мл мл 864
7 АЛАТ 250 мл мл 864
8 ГГТ 250 мл мл 864
9 КК-МВ 45 мл мл 864
10 Дилуент-концентриран системен разтвор 1000 мл опаковка 10
11 Миещ разтвор 100 мл опаковка 10

12 Реактив за определяне на белтък в ликвор и урина 250 мл мл 3000

13 Креатинин 505 мл мл 2880
14 Билирубин Т 250 мл мл 2210
15 Билирубин Д 250 мл мл 2210
16 Глюкоза 505 мл мл 2880
17 Урея 255 мл мл 2880
18 Пикочна киселина 505 мл мл 2880
19 Албумин 255 мл мл 2880
20 Общ белтък 505 мл мл 2880
21 Холестерол 505 мл мл 2880
22 Триглицериди 505 мл мл 1860
23 Общ калций 250 мл мл 1800
24 Фосфор 102 мл мл 1800
25 Желязо-ферозин 250 мл мл 1900
26 ЖСК 50 мл мл 2000
27 Магнезий 100 кл мл 2000
28 Oxalic acid 25 мл мл 50
29 Eva-Cap опаковка брой 5
30 Gemcal- calibrator 25 ml мл 100
31 Мултиконтролен серум 25 ml мл 300




