
Д О Г О В О Р ЗА Д О С Т А В К А 

а . . . . ,2015г. в гр. София, между: 

У М Б А Л " Ц а р и ц а Й о а н н а - И С У Л " Е А Д със седалище и адрес на 
управление гр. София,1527, район "Оборище", ул. "Бяло море" № 8; ЕИК 831605806, 
представлявано от доц. д-р Григорий Неделков, дм - Изпълнителен директор, наричано 
за краткост "ВЪЗЛОЖИТЕЛ" от една страна 

и 

„Роел - 98" ООД със седалище и адрес на управление гр. София - 1505, 
бул."Ситняково" № 39А, тел: 070010377, факс: 02/ 9461920, ЕИК 121798467 
представлявано от Роберт Левиев - управител, наричано за краткост 
"ИЗПЪЛНИТЕЛ" на основание чл. 41 от Закона за обществените поръчки и Решение 
№ РД-03-101/12.12.2014г. на Изпълнителния Директор на УМБАЛ "Царица Йоана-
ИСУЛ" ЕАД, публикувана в сайта на АОП под № 00494-2014-0039 се сключи 
настоящият договор за следното: 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл.1.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да доставя 
канцеларски материали, офис консумативи, оригинални тонери и печатни 
бланки, по периодични заявки от Възложителя, посочени като вид, мярка, количества и 
единични цени в ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - Приложение № 1 -
неразделна част от настоящия договор. 

(2) Количествата за доставка, определени в Приложение № 1 от настоящия 
договор са ориентировъчни и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не се задължава да ги закупи в пълен 
размер. 

I I . СРОК НА ДОГОВОРА И СРОК НА ДОСТАВКА 

Чл. 2. (1) Настоящият договор се сключва за срок от две години, считано от 
датата на двустранното му подписване. 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, чрез началник сектор „Снабдяване", поръчва по заявка, 
изпратена до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по Email, факс или телефон, вида и броя на 
необходимите канцеларски материали, офис консумативи, оригинални тонери и 
печатни бланки, в съответствие с Приложение № 1. 

Чл.З.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави заявеното количество 
канцеларски материали, офис консумативи, оригинални тонери и печатни бланки, в 
съответствие с Приложение № 1 не по-късно от 36 часа от получаването на заявката. 

I I I . ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 
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Чл. 4. (1) Цената по договора за доставка на общото количество канцеларски 
материали, офис консумативи, оригинални тонери и печатни бланки, в рамките на 
срока за изпълнение на договора е на стойност 225 000.00 лв. ( двеста двадесет и пет 



хиляди лева, О.ООст. ) без ДДС, или 270 000.00 лв. / двеста и седемдесет хиляди лева, 
О.ООст / с ДДС в това число и транспортни разходи. 

Чл. 5. (1) Плащането на заявените количества канцеларски материали, офис 
консумативи, оригинални тонери и печат на бланки се извършва с платежно нареждане 
по сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, отложено в срок до 60 /шестдесет/ дни от представянето 
на фактура и приемо-предавателен протокол, пописан от двете страни. 

(2) Банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е: 
Банка: „Уникредит булбанк"АД 
IBAN: BG40 UNCR 7630 1011 8621 01 
BIC: UNCRBGSF 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Чл. 6. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на 
свой риск срещу съответната цена канцеларски материали, офис консумативи, 
оригинални тонери и печатни бланки, заявени съгласно чл.2, ал.2 от настоящия договор 
и фигуриращи като асортимент в Приложение №1. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да доставя заявеното количество 
канцеларски материали, офис консумативи, оригинални тонери и печатни бланки в 
срока по чл.З от настоящия договор. 

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури за своя сметка транспорта по 
доставката до местоизпълнението - сектор „Снабдяване" в У М Б А Л "Царица 
Йоанна-ИСУЛ"ЕАД. 

Чл. 7. При доставянето на заявените количества канцеларски материали, офис 
консумативи, оригинални тонери и печатни бланки, упълномощените от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ лица, съставят приемо-предавателен протокол в 
два екземпляра. 

Чл. 8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез 
определеното, съгласно чл.2, ал.2 лице приемане на доставката, съгласно направената 
заявка. 

Чл. 9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съответното 
възнаграждение за извършената доставка, при качествено и точно изпълнение на 
доставката. 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Чл. 10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да приеме от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ заявените 
количества канцеларски материали, офис консумативи, оригинални тонери и печатни 
бланки, при качествено и точно изпълнение на доставката, с подписване на приемо-
предавателен протокол. 

Чл. 11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съответното 
възнаграждение за заявената доставка, съобразно чл.5 от настоящия договор. 

Чл. 12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни 
доставката в срок и без отклонения. 

Чл. 13. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се е отклонил от 
изискванията за доставката по чл.1 и заявката по чл.2, ал.2 от настоящия договор да 
откаже тяхното приемане и заплащането на част или на цялото възнаграждение, докато 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни своите задължения съгласно договора. 

Чл. 14. За установяване на отклоненията и недостатъците се съставя констативен 
протокол, подписан от упълномощените лица. 



Чл. 15. Констатираните по реда на предходния член отклонения и недостатъци 
се поправят от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, за негова сметка в срок от 24 /двадесет и четири/ часа 
от подписване на констативния протокол по предходния член. 

VI. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 16. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя гаранция за изпълнение на договора към 
датата на сключването му. 

(2) Гаранция за изпълнение на настоящия договор е в размер на 1 % от 
стойността на договора 2 250 лв. без ДДС и е валидна 30 дни след изтичане срока на 
изпълнение на договора, съгласно чл. 2, ал. 1. 

(3) След изтичане срока на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията 
за изпълнение в срок до 5 /пет/ работни дни, считано от деня на писменото и поискване 
от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл. 17. (1) В случай, че се установят скрити недостатъци, за които 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е бил уведомен, той е длъжен да ги отстрани или замени доставката 
с нова, със същите или по-добри характеристики, в срок до 24 часа от уведомлението. 
Всички разходи по замяната са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. ОТГОВОРНОСТ 

Чл. 18. (1) Настоящият договор се прекратява: 
1. С изтичане на срока по чл.2, ал.1 от настоящия договор; 
2. С доставяне на договорените по вид и количество канцеларски материали, 

офис консумативи, оригинални тонери и печатни бланки. 
3. По взаимно съгласие между страните; 
4.При виновно неизпълнение на задълженията по договора от страна на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право едностранно да развали договора без 

предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ забави изпълнението на поръчката с повече от 
10 /десет/ дни, считано от датата на заявяване на съответните количества. 

Чл. 19. При пълно неизпълнение на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвоява сумата 
по представената гаранция. 

Чл. 20. При забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи неустойка в размер на 
0,05% върху стойността на съответната заявка за всеки просрочен час, която се удържа 
от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при изплащането й, но не повече от 10%. 

Чл. 21. Страните запазват правото си да търсят обезщетение за вреди по общия 
ред, ако тяхната стойност е по-голяма от изплатените неустойки по реда на този раздел. 

Чл. 22. При форсмажорни обстоятелства, затрудняващи доставка, съгласно 
договорените условия, се представя сертификат за форсмажор, издаден от 
компетентните органи. 

VIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ 

Чл. 23. Всички допълнително възникнали въпроси след подписването на договора 
ще се решават от двете страни на добра воля с двустранни писмени споразумения. 

Чл.24.Страните по този договор ще решават споровете, възникнали при и по 
повод изпълнението на договора или свързани с договора или с неговото тълкуване, 
недействителност, неизпълнение или прекратяване, по взаимно съгласие и с писмени 
споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред 



компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския 
процесуален кодекс. 

Чл.25. За неуредените по този договор въпроси се прилагат разпоредбите на 
законодателството на Република България. 

Настоящият договор се подписа в два еднообразни екземпляра - по един за всяка 
от страните. 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: \ 

Изпълнителен директор:;''', 
/доц. д-р Григорий Неделков,дм/ 

* - W ^ СЪГЛАСУВАЛИ: > 

2. Зам.-директор по ИД 
Тодоров/ 

3. Гл.счетоводител 
/ Д е л о в а / 

4. Гл. юрисконсулт ....Х.лш^.л. 
f f f l 

5. Н-к сектор ДДП / Ш ц л ^ . и ^ / . . 
/|^доганова/ 

6. AO в сектор ДДП (AA^ jUl 
/Д\ Минчева/ 



Приложение № 1 

№ НАИМЕНОВАНИЕ МЯРКА количест 
во 

ед.цена 
за 

единица 
мярка без 

ДДС 
1 азбучник а4 бр. 100 2,80 
2 дискети бр. 100 0,87 
3 дискове cd - г 700мв бр. 6000 0,40 
4 индиго а4 кут. 50 1,95 
5 кламери 28мм кут. 1200 0,30 
6 класьор 5 см бр. 700 2,07 
7 класьор 7 см бр. 700 2,07 
8 коректор бр. 400 0,57 
9 кубче хартиено 8/8 / 250 бр. 50 0,75 

10 термо ролка mitsibishi г 61 b се бр. 200 30,00 
11 термодирекгни етикети 56х25/ф40 ролка 480 2,70 
12 лента за баркод dk 22205 бр. 70 26,56 
13 лента принтер oki 3321 бр. 30 1,80 
14 лепило сухо 8 g бр. 50 0,57 
15 лепило течно 50 мл. бр. 450 0,30 
16 маркер перманентен бр. 2000 0,68 
17 мастило тампон бр. 100 0,45 
18 машинка телбод 24/6 за 20 листа бр. 200 1,08 
19 молив черен бр. 300 0,08 
20 молив цветен бр 100 0,26 
21 папки джоб а4 бр. 60000 0,04 
22 папки с машинка бр. 3500 0,11 
23 папки пластмаса а4 с перфорация бр. 50000 0,20 
24 папки с връзки бр. 40000 0,54 
25 перфоратор 20л. бр. 150 1,80 
26 плик разни 324/229 бр. 1500 0,10 
27 плик разни 162/229 бр. 1500 0,05 
28 плик разни 160/113 бр. 1500 0,04 
29 телчета 24/6 кут. 1200 0,24 
30 тетрадки 60л. бр. 400 0,63 
31 тефтер голям 200л. бр. 450 2,60 
32 тиксо скоч 25/66 бр. 100 0,51 
33 дневник едсд аЗ - 100 листа бр. 10 1,15 
34 флумастери четири цвята КОМ. 350 0,57 
35 лиминат а4 кут. 10 2,10 
36 х-я карирана а4 пак. 100 0,80 
37 х-я копирна /80д/т2/ а4 top. 7000 6,20 
38 корица прозрачна и плътна кут. 5 10,80 
39 х-я принтер - 380x11x2 каш. 5 11,20 
40 х-я паус 110x20 92д/м2 бр. 5 29,54 
41 хартия амбалаж кг. 100 1,47 
42 химикалки бр. 6000 0,20 
43 хартиена ролка 57/40 бр. 350 0,28 
44 фиш трз бр. 30000 0,15 
45 картон физиотерапия бр. 700 0,05 
46 анест.лист коч. 300 2,00 
47 график бр. 1000 0,05 
48 заповед за възнаграждение бр. 320 0,02 



49 изследване биопсично коч. 20 0,92 
50 изследване хистологично коч. 40 1,32 
51 информирано съгласие коч. 50 2,22 
52 искане за отпускане на мат.ценности коч. 350 1,17 
53 искане кръв химизирано коч. 400 3,45 
54 искане рентген коч. 250 0,29 
55 история на заболяването бр. 4000 0,15 
56 книга издаден бол. бр. 40 2,35 
57 книга приет бол. бр. 100 2,35 
58 книга рентген бр. 100 1,74 
59 книга хир. операции бр. 50 1,74 
60 лекарствен лист специален коч. 200 3,21 
61 лекарствен лист табела коч. 200 3,45 
62 лист венозен достъп коч. 160 1,50 
63 лист допълнителен към из лист 3000 0,04 
64 лист температурен коч. 250 1,16 
65 лист требвателен коч. 400 1,11 
66 медицинско направление коч. 500 0,59 
67 микробиологично изследване коч. 60 0,81 
68 молба отпуск бр. 6000 0,04 
69 поръчка работилница коч. 20 1,32 
70 пътен лист коч. 15 1,01 
71 пътна книжка бр. 20 0,48 
72 рецепта коч. 1500 0,54 
73 служебна бележка по образец коч. 20 0,41 
74 сведение болни коч. 10 0,41 
75 сметка окончателна коч. 300 0,92 
76 сметка №3 коч. 400 0,92 
77 сметка предварителна коч. 10 0,52 
78 стерилни материали заявка коч. 300 1,61 
79 съобщение смърт коч. 10 1,16 
80 терапевтичен лист коч. 50 1,61 
81 трансфузионен лист коч. 200 1,61 
82 фиш инвитро коч. 80 1,50 
83 фиш медикодиагностичен коч. 200 1,47 
84 форма 76 лист 1000 0,06 
85 консумативен лист коч. 100 1,61 
86 протокол брак коч. 20 0,85 
87 етикет сзл по образец бр. 60000 0,05 

Мастилена глава HP DJ 845C/920C/940C/PCS 750 - бр. 6,76 
88 C6615DE бр. 40 6,76 

89 Мастилена глава HP DJ 840С/ 843С - С6625А бр. 3,25 

90 
Ролка за факс Panasonic KX-FHD331/332/363/343 - КХ-
FA57 Е 

бр. 41,86 

Ролка за факс Panasonic KX-FL401/402/403 бр. 20 22,15 91 FLC411/412/413 - KX-FAT88E бр. 20 22,15 

92 
Ролка за факс Panasonic KX-FP205/206/207/208/215/218 -
KX-FA52 Е бр. 50,70 

Тонер Brother HL 2030/2040/2070N/DCP7010/7025/MFC бр. 121,06 93 7420/7820N - TN2000 бр. 121,06 

94 Тонер Canon ЕР 27 - LBP3200, MF5630, MF5650 бр. 95,47 
95 Тонер Canon LBP2900/LBP3000 - CRG-703 бр. 101,01 
96 Тонер DELL 1100 black - J9833 . бр. 171,59 

97 
Тонер HP LaserJet 1000 w/1005 w/1200/1220/3300/3380 -
C7115A 

бр. 64,80 

98 Тонер HP LaserJet 1160,1320,3390/3392 - Q5949A бр. 141,89 



99 Тонер HP LaserJet M1120mfp/P1505/M1522mfp - CB436A бр. 102,21 
100 Тонер HP LaserJet P1005/P1006 black - CB435A бр. 94,56 

101 

Тонер HP LJ 
1010/1012/1015/1018/1020/1022/3015/3020/3030/3050/3052/ 
3055 - Q2612A 

бр. 101,20 

102 
1 Тонер HP LJ Р1102/ MFP1212 - CE285A бр. 89,63 

103 Тонер Lexmark E250/E350/E352 - E250A11E бр. 212,80 
104 Тонер Lexmark E321/E323 - 12A7405 бр. 65,56 
105 Тонер Lexmark Print Cartridge E120- 12016SE бр. 128,70 
106 Тонер Lexmark Print Cartridge E210 - 10S0150 бр. 56,52 

107 
Тонер Lexmark Print Cartridge E240 & E340/342n & 
E230/232/E330/E332n - 24016SE 

бр. 175,50 

108 Тонер Lexmark Print Cartridge E260/360/460 - E260A11E бр. 177,56 
109 Тонер Lexmark Print Cartridge T420 - 12A7415 бр. 332,56 
110 Тонер Lexmark Print Cartridge X215 - 18S0090 бр. 1200 154,70 
111 Тонер Ricoh Type 1220D - Aficio 1015/1018/1113 - 888087 бр. 

1200 
24,70 

112 
Тонер Ricoh Type 1230D - AF2015/2018D/2020D/MP 
1500/MP 1600/MP 2000 - тонер MP 2000 c код 842015 

бр. 24,70 

113 

Тонер Ricoh Type 2220D -
AF1022/1027/1032/2022/2027/2032/3025/3030/MP2510/MP30 
10 - тонер MP 3353 c код 842042 

бр. 24,70 

114 
Тонер Samsung CLP300/CLX-3160/CLX-2160 black - CLP-
K300A 

бр. 32,22 

115 
Тонер Samsung ML 2010/ML-2015/2510/2570/2571N - MLT-
D119S 

бр. 89,60 

116 Тонер Samsung ML1610- MLT-D119S - 2000коп. бр. 89,60 

117 
Тонер Samsung ML-1910/1915/2525/2525W/2580N SCX-
4600/SCX-4623F - MLT-D1052L 

бр. 132,22 

118 
Тонер Samsung SCX-4016/4116/4216F/SF-
560/565P/750/755P - SCX-4216D3. бр. 29,56 

119 Тонер Samsung SCX4200 - SCX-D4200A бр. 32,26 
120 Тонер Samsung SCX4521 - MLT - D119S бр. 111,59 
121 Тонер касета SAMSUNG ML1640/2240 - MLT-D1082S бр. 113,56 
122 Тонер XEROX P3100 - 106R01379 бр. 156,26 
123 Тонер Xerox Phaser 3117/3122/3124/3125 -106R01159 бр. 83,04 
124 Тонер Xerox WC PE220 -013R00621 бр. 179,26 
125 Тонер Xerox WorkCentre 3119 - 013R00625 бр. 157,04 
126 Тонер Xerox WorkCentre 3210N/3220DN - 106R01487 бр. 167,09 
127 Тонер за Xerox Phaser 3140/3155/3160 - 108R00909 бр. Д9,56 

/) 


