
ГУМВАЛ мярици етоакнг 
ИСУД" £АД София_ 

Д О Г О В О Р Дата: М " I i рула: 'Ч ~ С? 

Днес, ..кУ^.-.Л.^.А 2014 г. в гр. София между: 
УМБАЛ "Царица Йоанна-ИСУЛ" ЕАД - София с адрес: гр. София 1527, ул. "Бяло 
море" № 8; ЕИК 831605806, представлявано от доц. д-р Григорий Неделков, дм -
изпълнителен директор, наричано по-долу за краткост "ВЪЗЛОЖИТЕЛ", от една 
страна 
и 
„Медикъл Имидж"ООД, със седалище и адрес: гр. София -1505, ул."Франсис 
Пресансе" № 15, тел.: 944 2290, факс: 944 2916, ЕИК 130488072, представлявано от 
Марчела Стойчева Банова-Габровска - управител, от друга страна, наричано за краткост 
по-долу "ИЗПЪЛНИТЕЛ", на основание чл. 41 от ЗОП и Решение № РД - 03 - 95 / 
24.11.2014 г. на изпълнителния директор, публикувана в регистъра на РОП под 
№ 00494-2014-0037 се сключи настоящият договор за следното: 

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

1.1 .ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни доставка, 
инсталация и интеграция на оборудване за разширение и надграждане (ъпгрейд) на 
система за образна диагностика CR 25 с цел увеличаване функционалността на 
наличната медицинска апаратура, обучение на персонала и гаранционно обслужване на 
оборудването, съгласно техническа спецификация, изготвена на база техническото 
предложение, неразделна част от договора; 
1.2.Собствеността и риска от повреждането на оборудването преминава върху 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с подписването на предавателно-приемателен протокол за въвеждане 
на системата в експлоатация. 

2. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

2.1. При осъществяване предмета на договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да 
изплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ чрез банков превод, обща цена в размер на: 98 000.00 лева 
(деветдесет и осем хиляди лева), без ДДС или 117 600.00 лева (сто и седемнадесет 
хиляди и шестстотин лева), с ДДС. 
2.2. Цената по предходния член се дължи както следва: 

- 30% - авансово, в петдневен срок след подписване на договора; 
- 70% - след доставка и монтаж на апаратурата, и подписване на приемо-предавателен 

протокол за въвеждане в експлоатация, на две равни месечни вноски. 
2.3. Цената по т. 2.1. е за цялостното изпълнение на предмета на обществената поръчка. 
2.4. Плащането се извършва след представянето на данъчна фактура по банков път, в 
български левове, по следната сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 
IB AN сметка: BG84 RZBB 9155 1060 4428 15, BIC: RZBBBGSF. 

3. СРОК НА ДОГОВОРА 

3.1. Срок на договора - 90 дни, в това число срок за изпълнение на доставката 10 дни, 
считано от датата на подписването му. 

4. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

4.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предаде договореното оборудване във вид и 
качество и с технически показатели, съгласно представената оферта. 
4.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да представи гаранционна карта. 
4.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ най-малко 
три дни преди доставката за очакваната дата на пристигането на оборудването в 



местоизпълнението. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приема оборудването с протокол за въвеждане в 
експлоатация. 
4.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява сервизно обслужване на оборудването в рамките на 
гаранционния срок при следните условия: 
а) срок за констатиране и изясняване характера на повредата - 24 часа; 
б) срок за отстраняване на повредата - 48 часа. 
4.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да обучи персонала за работа с доставеното 
оборудване. 

5. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

5.1. При установяване на явни недостатъци ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 
а) да задържи оборудването и да иска отстраняване на недостатъците за сметка на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 
б) да откаже да приеме оборудването. 
5.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати в договорените срокове и при 
условията на договора дължимата сума на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
5.3.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може по всяко време да осъществява контрол по изпълнението 
на този договор, стига да не възпрепятства работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да не 
нарушава оперативната му самостоятелност. 
5.4. Указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен ако са 
в нарушение на правилата и нормативите, стандартите и изискванията на 
производителя на оборудването или водят до съществено отклонение от поръчката. 

6. РЕКЛАМАЦИИ И ГАРАНЦИИ 

6.1. Рекламации за липси могат да се правят само в момента на приемането на 
оборудването. 
6.2.Рекламации за явни недостатъци на оборудването могат да бъдат направени от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в момента на приемането й, а за скрити недостатъци - при 
откриването им, в рамките на гаранционния период. При откриване на недостатъци се 
подписва констативен протокол от двете страни. 
6.3.Гаранционният период на закупеното медицинско оборудване е 12 месеца, считано 
от датата на пускане в експлоатация и подписването на предавателно-приемателен 
протокол. 
6.4.В рамките на гаранционния срок на апаратурата ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да 
отстранява констатираните с протокол повреди, които не са по вина на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за своя сметка, в сроковете по т. 4. 4. 

7. ОТГОВОРНОСТИ 

7.1. При неизпълнение по този договор всяка от страните дължи обезщетение за 
причинени вреди, при условията на гражданското и търговско законодателство. 
7.2. При забава за изпълнение на задълженията по този договор, неизправната страна 
дължи на изправната обезщетение в размер равен на 0,5% на ден върху 
неизпълнението, но не повече от 10% от стойността на неизпълнените задължения. 
7.3. Неизпълнените задължения се установяват с констативен протокол. 
7.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да получи размера на обезщетението и неустойката по 
този раздел чрез писмено изявление за прихващане от внесената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
гаранция за изпълнение на договора. 

8. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ 

8.1. Този договор се прекратява: 
а) с изтичане на срока по т. 6.3; 



б) без предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при неточно изпълнение на 
задълженията по т. 4.4 и 6.4 от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като в този случай 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвоява гаранцията за добро изпълнение; 
8.2. Този договор може да бъде прекратен: 

а) по взаимно писмено съгласие, като двете страни уреждат взаимоотношенията 
си до момента на прекратяването; 

б) от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, с десетдневно предизвестие, отправено в срока по т.3.1, 
като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвоява гаранцията за добро изпълнение, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 
връща получения аванс в пет дневен срок, считано от датата на прекратяване на 
договора.; 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

9.1. Договорът влиза в сила от датата на подписването му от двете страни и след 
представяне на документ за гаранция за добро изпълнение от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в размер 
на 3 % от стойността на договора, а именно 2 940.00 лв., която се освобождава след 
изтичане на гаранционния срок на оборудването, освен в случаите по т. 8, 1, т. б). и т. 8, 
2, т. б). 
9.2.3а неуредените въпроси в настоящия договор се прилага действащото българско 
законодателство. 

Настоящият договор се подписа в два еднообразни екземпляра - по един за 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(ь/ $ у 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: 

/доц. д-р Григорий Неделков, Дм / Х ^ Х ' . х '„ у . СЪГЛАСУВАЛИ: 

1. Зам.-директор по ИД 
/Е. Тодоров/ 

t /1 АП 

2. Гл. счетоводител ...Л^ГТ.Ц 
ова/ 

3. Гл. юрисконсулт V 
^овй 

5. Н-к сектор ДДП. 
VR Дбган ва/ 

6. ДЛ в сектор ДДП ( ' 
шбва/ 

ИЗПЪЛНИТЕЛ: 



ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

от "Медикъл Имидж" ООД, ЕИК 130488072 
представлявано от Марчела Стойчева Банова-Габровска 
в качеството и на управител 

№ Наименование Изисквания на 
възложителя 

Параметри на участника Каталог № 
Страница 
№ 

1 2 3 4 5 
1/ Устройство за 

извличане на 
дигитален образ 
от наличните 
аналогови 
рентгенови 
апарати и 
изпращане на 
получените 
DICOM образи 
към PACS. 

Устройство за извличане 
на дигитален образ от 
наличните аналогови 
рентгенови апарати и 
изпращане на получените 
DICOM образи към PACS. 

Устройство AGFA CR30-X 
за извличане на дигитален 
образ от наличните 
аналогови рентгенови 
апарати и изпращане на 
получените DICOM образи 
към PACS. 

1.1. Дълбочина на сканиране 
на образа: мин. 20 bit/pixel 

Дълбочина на сканиране на 
образа: 20 bit/pixel 

№1/ 
стр.З 

1.2. Изход към работната 
станция: мин. 16 bit/pixel 

Изход към работната 
станция: 16 bit/pixel 

№1/стр.З 

1.3. Разделителна способност: 
мин. 10 pixel/mm 

Разделителна способност: 
10 pixel/mm 

№1/ стр.2 

1.4. Да работи с касети с 
фосфорни плаки с размер 
18/24 см, 24/ЗОсм, 35/35 
см, 35/43 см, 15/30 см 

Работи с касети с 
фосфорни плаки с размер 
18/24 см, 24/30см, 35/35 см, 
35/43 см, 15/30 см 

№1/ стр.2 

1.5. Хоризонтално зареждане 
на касетите 

Хоризонтално зареждане 
на касетите 

№1/ стр.1 

1.6. Производителност: мин. 
60 касети/час от размер 
35/43 см ; 

Производителност: 60 
касети/час от размер 35/43 
см ; 

№1/стр .З 

1.7. Оборудвано с 4 броя 
касети с фосфорни плаки 
от размер 35/43 см и 2 
броя касети с фосфорни 
плаки от размер 24/30 см; 

Оборудвано с 4 броя 
касети с фосфорни плаки 
от размер 35/43 см и 2 броя 
касети с фосфорни плаки 
от размер 24/30 см; 

№1/стр .2 

2/ Работна станция 
за обработка на 
образите: 

Работна станция за 
обработка на образите: 

Работна станция за 
обработка на 
o6pa3HTeAGFA NX: 

2.1. Дисплей мин. 19" Дисплей 19" №3/стр.2 
2.2. Софтуер за въвеждане на 

данните на пациентите; 
Софтуер за въвеждане на 
данните на пациентите; 

№3/стр. 3 



2.3. Софтуер за допълнителна 
обработка на образа; 

Софтуер за допълнителна 
обработка на образа; 

№3/стр. 5 

2.4. Софтуер за отпечатване 
на образи на принтер и 
архивиране на образите 
върху CD; 

Софтуер за отпечатване на 
образи на принтер и 
архивиране на образите 
върху CD; 

№3/стр. 5 

2.5. Интерфейс на български 
език; 

Интерфейс на български 
език; 

№2/стр. 3 

2.6. Устройство UPS Устройство UPS №3/стр.2 

3/ Система за 
архивиране и 
разпространение 
на образите - 1 
брой 

Система за архивиране и 
разпространение на 
образите - 1 брой 

Система за архивиране и 
разпространение на 
образите - 1 брой AGFA SE 
PACS 

3.1. Сървър с архив мин. 3.9 
ТВ; 

Сървър с архив 4.0 ТВ; №4/ стр. 2 

3.2. Да осъществява приемане, 
изпращане, архивиране на 
образи 

Осъществява приемане, 
изпращане, архивиране на 
образи 

№4/ стр. 1, 
3 

3.3. Да приема DICOM образи 
от мин. 5 модалности, 
които поддържат 
медицинския стандарт 
DICOM 

Приема DICOM образи от 
5 модалности, които 
поддържат медицинския 
стандарт DICOM 

№4/ стр. 3 

3.4. Лицензирана операционна 
система WINDOWS или 
аналогична 

Лицензирана операционна 
система WINDOWS 

№4/ стр. 2 

3.5. Системата да е изградена 
с архитектура тип WEB 
клиент - сървър. 

Системата е изградена с 
архитектура тип WEB 
клиент - сървър. 

№4/ стр. 3 

3.6. Да поддържа минимум 5 
WEB лиценза 
едновременно 

Поддържа 5 WEB лиценза 
едновременно 

№4/ стр. 3 

3.7. Интерфейс на български 
език; 

Интерфейс на български 
език; 

№5/ стр. 9 

3.8. Устройство UPS Устройство UPS №3/ 
стр.2 

4/ Ъпгрейд на 
софтуера на 
наличните 
работни станции 
към системата 
CR25 

Ъпгрейд на софтуера на 
наличните работни 
станции към системата 
CR25 (софтуер за 
допълнителна обработка 
на образите - стандартни 
функции за работа и 
обработка на изображения 
- измерване на дължини и 
ъгли, промяна на яркост и 
контраст, увеличителна 
лупа, мащабиран 
е/отместване) и 
уеднаквяването на 

Ъпгрейд на софтуера на 
наличните работни 
станции към системата 
CR25 (софтуер за 
допълнителна обработка на 
образите - стандартни 
функции за работа и 
обработка на изображения 
- измерване на дължини и 
ъгли, промяна на яркост и 
контраст, увеличителна 
лупа, мащабиран 
е/отместване) и 
уеднаквяването на 

№4/ стр. 3 
№5/ стр.9 



интерфейса им с този на 
новоинсталираната 
работна станция. 
Интерфейсът следва да е 
на български език 

интерфейса им с този на 
новоинсталираната 
работна станция. 
Интерфейсът е на 
български език 

5/ Доокомлектоване 
на наличната 
медицинска 
апаратура 
(системата CR25) 

Доокомлектоване на 
наличната медицинска 
апаратура (системата 
CR25) с касети с 
фосфорни плаки: 2 броя 
от размер 24/30 и робот за 
архивиране на DICOM 
образи върху CD/DVD с 
производителност мин. 20 
CD диска/час. 

Доокомлектоване на 
наличната медицинска 
апаратура (системата 
CR25) с касети с фосфорни 
плаки: 2 броя от размер 
24/30 и робот за 
архивиране на DICOM 
образи върху CD/DVD с 
производителност 30 CD 
диска/час. 

№1/ стр 5 
№6/ стр.1 

Приложени документи за доказване на съответствието (брошури, продуктов лист, други) - в 
оригинал, като документите на чужд език са представени и в превод: 
№1. Брошура: Дигитайзер CR30-X 
№2. Брошура: Пускане на пазара на NX 2008 
№3. Брошура: NX Работна станция 
№4. Брошура: SE SUITE софтуер 
№5. Брошура: Основни (задължителни) конфигурации 
№6. Брошура: DICOM CD Робот DMC4300 

ЗАБЕЛЕЖКА: При разминаване между номерата на страниците в оригиналния 
английски текст и в българския превод, в таблицата са посочени номерата на 
страниците от българския текст. 

:2014г 
гр.София 

Управител:. 
/Марчела Банова/ 


