
(УМБАЛЧДарицш Йовнна- 
ИСУЛ" ЕАД София

ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА
Група:.

2015г., в гр. София между:

УМБАЛ“ЦАРИЦА ЙОАННА - ИСУЛ”ЕАД, със седалище и адрес на управление: 
гр. София, п.к. 1527, район “Оборище”, ул.“Бяло море”№ 8, тел. 9432215, факс 9432180, 
ЕИК 831605806, представлявано от доц. д-р Григорий Неделков, дм -  Изпълнителен 
директор, наричано за краткост по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна, и

„ДиаХем” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив - 4000, ул. 
„Преслав” № 15, тел.: 032/625549, факс: 032/636195, ЕИК 115321600, представлявано 
от Николай Велчев - управител, от друга страна, наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, 
на основание чл.41 ал.1 от ЗОП и Решение № РД-03-28/07.04.2015 г. на Изпълнителен 
директор, публикувано в регистъра на АОП под № 00494-2015-0002 се сключи 
настоящия договор за следното:

1.1 .ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ лабораторни 
реактиви, химикали и специфични консумативи (стоките) съгласно приетата 
спецификация -  Приложение № 1 към настоящия договор, по предварителна писмена 
или заявка по факс/телефон.
1.2.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ запазва правото си да не закупи количествата по т. 1.1. в пълен 
размер.
1.3.Качеството на стоките, предмет на настоящия договор, следва да отговаря на 
техническите стандарти на производителя.

II. ЦЕНА И ОБЩА СТОЙНОСТ НА ДОСТАВКИТЕ ПО ДОГОВОРА

2.1 .Общата стойност на договора е 119 539.52 лв. без ДДС и 143 447.42 лв. с Д ДС,
съгласно Приложение № 1, неразделна част от договора.
2.2.Цената е определена при условията на доставка до краен получател.
2.3.Общата стойност по т. 2.1 е прогнозна и служи за определяне на гаранцията за 
изпълнение, като не ангажира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с точното и спазване.

3.1.Плащането по настоящия договор се осъществява в български лева чрез банков 
превод от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 
BIC код RZBBBGSF IB AN: BG92RZBB91551085011219 на “Райфайзенбанк”АД. 
3.1.Заплащането на стоките се извършва след представяне на фактура за доставка -  
оригинал, отсрочено 60 дни.

4.1. Договорът се сключва за срок от една година, считано от датата на подписването 
му.
4.2. Доставяне на стоките, предмет на настоящия договор се извършва в срок до 28 часа 
от предварителна писмена или заявка по факс/телефон в зависимост от потребностите.

5.1.Мястото на доставяне на стоките е краен получател с-р „Снабдяване” на 
УМБАЛ“Царица Йоанна-ИСУЛ”ЕАД, ул.„Бяло Море” № 8.
5.2. Рискът от случайно погиване или повреждане на стоките преминава върху 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от момента на приемането им на мястото на доставка.

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

III. УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

IV. СРОК НА ДОГОВОРА И ДОСТАВКАТА

V. МЯСТО НА ДОСТАВЯНЕ



VI. ДАТА НА ДОСТАВЯНЕ НА СТОКИТЕ

6.1. За датата на доставяне се счита датата, на която стоките са пристигнали при 
получателя, съгласно приемо-предавателния протокол и представена фактура.

VII. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

7.1. Да предостави гаранция за изпълнение в размер на 1.00 % от стойността на 
договора /без ДДС/ 1195.40 лв. /хиляда сто деветдесет и пет лв., 0.40ст./ при 
подписването му, която се освобождава след приключване на договора, в срок до 5 дни 
след писмено поискване от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен в случаите по т. 11.2 и
11.3.
7.2. Да достави стоките в договорения срок.
7.3. Да предаде стоките в съответния вид, количество и качество на мястото на 
доставяне, като представи анализни сертификати на конкретната партида. Стоката да е 
подходящо опакована и маркирана в съответствие с изискванията за транспорт и 
съхранение, и да отговаря на параметрите, посочени в оригиналните проспекти на
производителя. тжгииггпг п я
7.4. С доставяне на стоките до крайния получател да представи на Б Ь З Л и ж и н и ш
доставна фактура -  оригинал.
7.5. Да замени в тридневен срок стоките рекламирани по отношение на качеството.

VIII. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

8.1. Да заяви необходимите стоки по вид и количество, като прави конкретни заявки в 
зависимост от нуждите си.
8.2. Да приеме доставените в срок и на място стоки, съответстващи по вид, количество 
и качество на описанието в настоящия договор.
8.3. Да прегледа количеството и качеството на доставените стоки и да ги рекламира, ако 
това е необходимо.
8.4. Да заплати доставените стоки в сроковете по реда на Раздел III.

IX. ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА СТОКИТЕ

9.1. Приемането на стоките се осъществява от с-р „Снабдяване” на болницата.
9.2.При приемането на стоките се подписва приемо-предавателен протокол, 
удостоверяващ, че стоките са получени, като в протокола се отбелязва датата и часа на 
доставената стока.

X. СРОК НА ГОДНОСТ, САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ

10.1. Към датата на доставка всички лабораторни реактиви, химикали и специфични 
консумативи , предмет на договора, да са със стерилна опаковка с гарантиран остатъчен 
срок на годност минимум 75% от обявения от производителя към датата на доставка.
10.2. При форсмажорни обстоятелства, затрудняващи доставка, съгласно договорените 
условия, се представя сертификат за форсмажор, издаден от компетентните органи.
10.3.1. При рекламация от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ — при доставка на некачествени 
стоки, рекламираните стоки е необходимо да бъдат заменени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 
тридневен срок от направената рекламация.
10.3.2. Ако стоките не бъдат заменени в три дневен срок от писмено предявена 
рекламация, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в двоен 
размер от стойността на некачествената стока.

XI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

11.1. Договорът се прекратява с изтичане на срока на договора.



11 2.Договорьт може да бъде прекратен от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при неспазване 
на договорните условия от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯс повечеот5  дни, като 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвоява гаранцията за изпълнение на ИЗПЪЛНИ1EJ . 
П.ЗДоговорът може да бъде прекратен от страна ^  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвоява гаранцията за изпълнение на ИЗПЪЛНИ i  и л и .
11.3.1. С 30-дневно писмено предизвестие.
11.3.2. При невъзможност да изпълнява поетите в договора условия.

XII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

12.1. За неуредени въпроси в настоящия договор се прилага действащото българско 
законодателство.

Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра п ^ д и н  за А а  една 
от страните,,

възлШки
ИЗЩДИРЕ

:делков, дм /

изпълн щщЬсем

СЪГЛАСУВАЛ®

1. Зам.-директор по ИД

2. Гл. счетоводител

3. Гл. Юрисконсулт

4. Н-к сектор ДДП

5. АО в сектор Д ДП



Приложение № 1

№ НАИМЕНОВАНИЕ
НАЛИЧНА
АПАРТУРА

предпочитана
разфасовка

мярка количест
во

ед. цена без 
ДДС за 
единица 

м япка

Г ел-тестове

обща ст-т 
без ДДС

обща ст-т с 
ДДС

1. Антигенен профил I: Pb LeA, LeB, LuA, LuB центрофуга "DiaMed" 1 x 12 опаковка 270,00 540,00 648,00

2 . Антигенен профил II: k, КрА, Крв, JkA, JkB центрофуга "DiaMed" 1 х 12 опаковка 270,00 540,00 648,00

3. Антигенен профил III: М, N, S, s, FyA, FyB центрофуга "DiaMed" 1 х 12 опаковка 120,00 240,00 288,00

4. Анти-Kell моноклонален центрофуга "DiaMed" 1 х 12 опаковка 10 100,80 1008,00 1209,60

5. Типизиране на парциален RhD центрофуга "DiaMed" Set (12 теста) опаковка 615,00 1845,00 2214,00

6. ABO / D моноклонални центрофуга "DiaMed” 4 х  12 опаковка 278,40 1670,40 2004,48

7. Rh фенотип + Kell моноклонални центрофуга "DiaMed" 4 х  12 опаковка 500,16 3000,96 3601,15

8 . Директен Кумбс: IgG, IgM, IgA, С3с, C3d центрофуга "DiaMed” 1 х 12 опаковка 183,60 367,20 440,64

9. Директен Кумбс: IgG, C3d центрофуга "DiaMed" 1 х 12 опаковка 176,40 1058,40 1270,08

10. ДАТ IgG - разреждане центрофуга "DiaMed" 1 х 12 опаковка 114,00 228,00 273,60

11. ДАТ IgG, / IgG3 центрофуга "DiaMed" 1 х 12 опаковка 174,00 696,00 835,20

12. Лисс / Кумбс + Ензим тест центрофуга "DiaMed" 4 х  12 опаковка 80 393,60 31488,00 37785,60

13. Лисс / Кумбс центрофуга "DiaMed" 4 х  12 опаковка 18 432,96 7793,28 9351,94

14. Кумбс Анти-IgG центрофуга "DiaMed” 4 х  12 опаковка 422,40 1689,60 2027,52

15. NaCl, Ензим тест и студови аглутинини центрофуга "DiaMed" 4 х  12 опаковка 18 411,84 7413,12 8895,74

16.
Тест за съвместимост (с моноклонални анти-В, анти-А и 
анти-D)__________________________________________

центрофуга "DiaMed"
4 х  12 опаковка 100 393,60 39360,00 47232,00

Реактиви за гел-тестове
Тест-серуми за антигенен профил III: анти-М, анти-N, анти- 
S, анти-s, анти-РуА, airm-FyB___________________________

центрофуга "DiaMed"
6 х 1,4мл. опаковка 273,00 273,00 327,60

Анти-D за верификация на D WEAK по ИАГТ центрофуга "DiaMed" 5 мл. опаковка 37,00 74,00 88,80

Дилуент 2 (Лисс модифициран) центрофуга "DiaMed" 500 мл опаковка 30 170,00 5100,00 6120,00
Дилуент 1 (Бромелин модифициран) центрофуга "DiaMed" 500 мл опаковка 300,00 900,00 1080,00
Разтвор за промиване на папаинизирани еритроцити центрофуга "DiaMed" 500 мл опаковка 75,00 450,00 540,00
Разтвор за стабилизиране на еритроцити_________
Тест-еритроцити за скрининг I, I I ,  III____________
ТеСТ-ерИТрОЦИТИ за с к р и н и н г  Ip , Up, Ш р  (папаинизирани)

центрофуга "DiaMed" 500 мл опаковка 120,00 720,00 864,00
7. центрофуга "DiaMed" 3 х 10 мл опаковка 15 117,60 1764,00 2116,80

1  и ^ 1 у р г 1 1 ^ у ц т г 1  д ц  v n p n m i m  Р У  _

Тест-еритроцити за идентификация
центрофуга "DiaMed" 3 х 10 мл. опаковка 15 117,60 1764,00 2116,80
центрофуга "DiaMed" 11 х4  мл опаковка 222,20 1333,20 1599,84



10. Тест-еритроцити за идентификация “P” (папаинизирани) центрофуга "DiaMed" 11 x4  мл опаковка 6 222,20 1333,20 1599,84
11. Тест-еритроцити А1-А2-В-0 центрофуга "DiaMed" 4 x 10 мл опаковка 36 120,10 4323,60 5188,32
12. Тестове за кисела елуция на антиеритроцитни антитела центрофуга "DiaMed" 10 теста опаковка 2 75,00 150,00 180,00
13. Външен качествен контрол „Advanced“ центрофуга "DiaMed" Set опаковка 2 268,28 536,56 643,87

Реактиви за Swing Twen Sampler
1 Промивен разтвор А за Swing Twen Sampler Swing Twen Sampler туби. X 10 Л туба 36 34,00 1224,00 1468,80
2 Промивен разтвор В за Swing Twen Sampler Swing Twen Sampler туби. x 10 л туба 2 34,00 68,00 81,60
3 Дилуент 2 (Лис : щадифициран) Swing Twen Sampler 100 мл опаковка 10 46,00 460,00 552,00
4 Дилуент 1 (Бре мшшн модифициран) Swing Twen Sampler 100 мл опаковка 2 64,00 128,00 153,60

г 119539,52 143447,42
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