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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, Е Ж  
831605806, представлявано от доц. д-р Григорий Неделков, дм — Изпълнителен директор, 
наричано за краткост по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна, и

„МЕДИТЕХ”ООД, със седалище и адрес на управление гр. София-1606, ул. „Ами Буе” 
№.52, ет. 1, an. 1; тел.:02/491 4088, факс: 02/491 4087, ЕИК 131392221, представлявано от 
Николай Шейков - Управител, от друга страна, наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, на 
основание чл.41 ал.1 от ЗОП и Решение №. РД-03-22/19.03.2015г. на Изпълнителен 
директор, публикувано в РОП на АОП под № 00494-2015-0006 се сключи настоящия 
договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1 .ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯ приема да извърши сервизно обслужване и 
доставка на резервни части за стерилизационна апаратура на УМБАЛ" Царица 
Иоанна-ИСУЛ"ЕАД, съгласно списък, посочен в Приложение №1 и списък на резервните 
части за отделните апарати с посочени единични цени без ДДС -Приложение № 2, неделима 
част от договора.
2. Сервизното поддържане включва:
2.1 Необходимите профилактики на стерилизационната апаратура съгласно предписанията на 
производителя -  техническо предложение - Приложение № 3.
2.2. Отстраняване на възникнали повреди и извършване на необходимите ремонти на 
стерилизационната апаратура.
2.2.1. Идентифициране на проблема и време за реакция, както следва:
- в часовете от 08:00 ч. -17:00 ч. в срок от 3 (три) часа;
- в часовете от 17:00 ч. - 08:00 ч. в срок от 15 (петнадесет) часа.

2.3. Отстраняване на възникнали повреди без доставка на резервни части - не по-късно от 24 
/двадесет и четири/ часа от идентифициране на проблема.
2.4. Извършване на ремонти с доставка на резервни части - при необходимост от доставка на 
резервни части се представя констативен протокол за състоянието на стерилизационната 
апаратура и очакваната цена на ремонта, срокът на доставка на резервните части от 
Приложение №2 -  неделима част от договора, ремонтът и въвеждане в експлоатация.
2.5. За извършване на ремонти с резервни части извън Приложение № 2, се представя 
констативен протокол за състоянието на стерилизационната апаратура и очакваната цена на 
ремонта, срокът на доставка на резервните части, ремонтът и въвеждане в експлоатация, в 
рамките на прогнозната стойност, предвидена за резервни части -  63 530,00 лв. без ДДС.

II. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
1. Договорът се сключва за срок от две години, и е в сила от датата на подписването.
2. Мястото на изпълнение на поръчката е ул.“Бяло море”№ 8.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осъществи профилактика на стерилизационната 
апаратура, съгласно изискванията на производителя и техническото предложение на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от договора.
2.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпраща на място сервизни специалисти за 
идентифициране на проблема в часовете от 08:00 ч. - 17:00 ч. в срок от 3 (три) часа и в часовете 
от 17:00 ч. - 08:00 ч. в срок от 15 (петнадесет) часа, считано от получаване на заявката от 
ръководител техническа служба или негов заместник и в негово присъствие. Посещението се 
документира с протокол.
3 .ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при необходимост от 
доставка на резервни части за налагащите се ремонти, като представя констативен протокол за 
състоянието на стерилизационната апаратура и очакваната цена на ремонта, срокът на доставка 
на резервните части - от Приложение № 2 или извън него, ремонтът и въвеждане в / /  
експлоатация на апарата. /
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4.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава след утвърждаване извършването на ремонта от страна на 
болницата, да осигури необходимите резервни части и да осъществи ремонта.
5.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши работата качествено и в срок, според 
изискванията на контролните органи и спазвайки всички български и международни 
технически и нормативни актове, както и изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, непротиворечащи 
на горните документи.
6.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да преотстъпва каквато и да е част от работите по договора без 
предварително съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на трети лица и фирми, като това съгласие не 
освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от каквито и да било задължения съгласно договора.
7.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва за своя сметка всички работи по отстраняване на 
виновно допуснати грешки, недостатъци и други, констатирани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 
оторизираните контролни органи.
8.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дава гаранция за качеството на извършените ремонти за срок от 3 (три) 
месеца.
9.Гаранцията за качеството на вложените резервни части е 6 (шест) месеца.
10.Ремонтът/профилактичният преглед се счита за извършен, ако задължително са изпълнени 
следните условия:
- системата е предадена функционално годна и обезопасена за работа;
- проведен е текущ инструктаж на обслужващия персонал за правилната и безопасна работа със 
съответната апаратура;
-протоколът за извършения ремонт/профилактика, съставен от специалисти на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, доказващ вложения труд и резервни части, е двустранно подписан и предаден 
на упълномощено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ длъжностно лице. В него надлежно е записан 
гаранционния срок на вложените части.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
1.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да заяви и утвърди налагащите се ремонти по предложение на 
началник отдел "Строителство, поддръжка и снабдяване".
2.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право във всеки момент от изпълнението на договора да извършва 
проверка относно качеството и сроковете на изпълнение и технически параметри, без това да 
пречи на оперативната дейност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
3.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати цената на месечното абонаментно обслужване и 
наложилите се ремонти.

V. ЦЕНА И ЗАПЛАЩАНЕ 
1.3а изпълнение на договореното по настоящия договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да 
изплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ месечно възнаграждение в размер на 2 939,00 (две хиляди 
деветстотин тридесет и девет) лева без ДДС и 3 526,80 (три хилядиш петстотин двадесет и шест 
лева и 0,80 ст.) лева с ДДС съгласно ценово предложение - Приложение № 4.

2.Възнаграждението ще се изплаща на Изпълнителя срещу представена от него данъчна 
фактура, отсрочено до 60 дни, по следната банкова сметка:
IBAN: BG26 UNCR 7000 1520 0892 21, BIC: ENCRBGSF при „УниКредит Булбанк”АД
3.При престой на апарат повече от 10 дни по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, месечна сервизна такса 
за него не се заплаща.

VI. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира изпълнението на произтичащите от настоящия договор свои 
задължения с гаранция за добро изпълнение в размер на 1 340,66 (хиляда триста и четиредесет 
лева и 0,66 ст.) лева,
представляващи 1 (%) от неговата прогнозна стойност, без ДДС.
2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа и се удовлетворява от гаранцията, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ системно не 
изпълнява някое от задълженията си по договора.
3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои сумата от гаранцията, без това да го лишава от правото да 
търси обезщетение за претърпени вреди.
4. При липса на възражения по изпълнението на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията, 
без да дължи лихви за периода, през който средствата законко са престояли при него.
5. След изтичане на 12 месеца от срока на договора, по писмено искане на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да освободи 50 % от представената гаранция за изпълнение.
6. Гаранцията за изпълнение не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса 
изпълнение на договора е възникнал спор между страните относно неизпъяаение



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.

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ
1.1. С изтичане на срока по Раздел II;
1.2. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;
1.3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - с 10-дневно 
писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;
1.4. При констатирани нередности и/или конфликт на интереси - с изпращане на едностранно 
писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
1.5. С окончателното му изпълнение;
1.6. По реда на чл. 43, ал. 4 от Закона за обществените поръчки;
1.7. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка — 
предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е 
бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, веднага след настъпване 
на обстоятелствата.
2.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:
2.1. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 20 работни дни;
2.2. не отстрани в разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирани недостатъци;
2.3. не изпълни точно някое от задълженията си по договора;
2.4. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва 
подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;
2.5. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или 
ликвидация.

VIII.ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
1. Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по изключение, при 
условията на чл. 43, ал. 2 от Закона за обществените поръчки.
2. 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.
3. Когато някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за новия си адрес другата 
страна, съобщенията ще се считат за надлежно връчени и когато са изпратени на стария адрес.
4. 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.
5. За всички неуредени в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото 
законодателство.
Неразделна част от настоящия договор са:
1. Списък на стерилизационната апаратура - Приложение № 1;
2. Списък с резервни части с посочени единични цени без ДДС - Приложение № 2.
3. Техническо предложение за изпълнение на поръчката - Приложение № 3
4. Ценово предложение - Приложение № 4.

Настоящият договор се състрцвщв'два еднообразни екземпляра по един за всяка една от 
страните. Л • ■
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СПИСЪК НА СТЕРИЛИЗАЦИОННАТА АПАРАТУРА

№ АПАРАТУРА к-во
1. Парно-вакуумен стерилизатор CISA-6412 H/2P/E/TS/SV 2
2. Плазмен стерилизатор CISA-6464SPS/2P 1
3. Миално-дезинфекционна машина за инструменти и материали 

CISA-155 /2P/E/TS/SV 2
4. Автоматизирана ултразвукова вана с два басейна и самостоящ 

плот CISA-UST-AUT 1
5. Автоматична ротационна машина за опаковане на инструменти и 

материали MINIRO H-DATA 2
6. Система за водоподготовка с обратна осмоза ТКА 300 DWI 1
7. Душ за ръчно изплакване с вода 1
8. Струен пистолет с комплект наконечници за миене с вода и 

продухване с въздух на медицински инструменти 1
9. Ултразвукова вана MEDISAFE 1
10. Информационна система ITINERIS включваща софтуер; сървър-1бр. 

отговарящ на изискванията на софтуера; локална работна станция 
отговаряща на изискванията на софтуера - 4бр.; лазарен принтер-2 
бр.; принтер за баркод етикети -1  бр.; баркод сканиращи устройства 
3 бр.; UPS устройство с мощност отговаряща на сървара -1  бр.

1

11. Транспортни тролеи 7



Приложение № 10 A 

СПИСЪК НА РЕЗЕРВНИТЕ ЧАСТИ ПО АПАРАТИ

№ АПАРАТУРА ед. цена без ДДС

I.
ПАРНО-ВАКУУМЕН СТЕРИЛИЗАТОР CISA 
6412H/2P/E/TS/SV

1. Уплътнител врата 840,00 лв

2. Водна вакуум помпа 6732,00 лв

3. Нагревател за парогенератор 876,00 лв

4. Термодатчик РТ-100 451,00 лв

5. Аналогов конвертор 1666,00 лв

6. Водна подкачваща помпа за парогенератор 1438,00 лв

7. Вентил пневматичен 802,00 лв

8. Датчик регулатор ниво 506,00 лв

9. Датчик контрол (отваряне/затваряне врати) 256,00 лв

10. Филтър аерация 51,00 лв

11. Принтер 1243,00 лв

12. Охлаждащ вентилатор 72,00 лв

13. Парен вентил 1430,00 лв
14. Предпазен вентил 480,00 лв

15. Контактор нагревател 690,00 лв
/ Я  &£\
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II. ПЛАЗМЕН СТЕРИЛИЗАТОР CISA 6464 SPS/2P
1. Вакуум помпа маслена „Pfeiffer“ 9600,00 лв

2. Филтри маслени 68,00 лв

3. Масло „Fomblin“ 1102,00 лв

4. Игла за касети 240,00 лв

5. Перисталтична помпа 415,00 лв

6. Шлаух перисталтична помпа 58,00 лв

7. Водна помпа 6732,00 лв

8. Уплътнител врата 895,00 лв
9. Вентил пневматичен 802,00 лв

10. Принтер 1243,00 лв
11. Охлаждащ вентилатор 72,00 лв

У Ш - , 6 0

III.
МИЯЛНО-ДЕЗИНФЕКЦИОННА МАШИНА ЗА 
ИНСТРУМЕНТИ И МАТЕРИАЛИ CISA- 155/2P/E/TS/SV

1. Уплътнител врата 588,00 лв
2. Перисталтична помпа 415,00 лв
3. Шлаух перисталтична помпа 58,00 лв
4. Датчик дебит 494,00 лв
5. Цагревател за вода -  9 kW 876,00 лв
6. Нагревател за сушене -  7 kW 857,00 лв
7. Термодатчик РТ-100 451,00 лв
8. Водна помпа ^  1710,00 лв
9. Принтер / ^ Т Ц Д - 1243,00 лв
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12.

Стъклопакет (закалено стъкло) 280,00 лв
Терморегулатор (термодинамичен) 56,00 лв
Воден магнет вентил 172,00 лв

и т ш

IV.
АВТОМАТИЗИРАНА УЛТРАЗВУКОВА ВАНА С ДВА 

БАСЕЙНА И САМОСТОЯЩ ПЛОТ CLSA-UST-AUT

Перисталтична помпа 415,00 лв
2_
3.

Нагревател вана -  500 W 518,00 лв
Датчик ниво (преобразувател) 1380,00 лвшш
АВТОМАШ ИНА РОТАЦИОННА МАШИНА ЗА 
ОПАКОВАНЕ НА ИТСТРУМЕНТИ И МАТЕРИАЛИ 
MINIRO H-DATA

1. едуктор 958,00 лв
Нагревател 739,00 лв

Охлаждащ вентилатор 72,00 лв

VI.
СИСТЕМА ЗА ВОДОПОДГОТОВКА С ОБРАТНА 
ОСМОЗА ТКА 300 DWI
Тресостат 2016,00 лв

2. Датчик (поплавък за танка) 758,00 лв
3. Мембранен филтър 9120,00 лв

Зентил регулиране дебит 142,00 лв
Манометър входно налягане вода 60,00 лв
Треобразувател сигнал за датчик ниво 1220,00 лв
Зоден магнет вентил 172,00 лв 

Ш Ш  ifio



ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ Приложение № 10

№ АПАРАТУРА к-во Брой профилактики
1. Парно-вакуумен стерилизатор CISA-6412 H/2P/E/TS/SV 2 2 бр./год.
2. Плазмен стерилизатор CISA-6464SPS/2P 1 2 бр./год.
3. Миално-дезинфекционна машина за инструменти и материали 

CISA-155 /2P/E/TS/SV 2 2 бр./год.
4. Автоматизирана ултразвукова вана с два басейна и самостоящ 

плот CISA-UST-AUT 1 2 бр./год.
5. Автоматична ротационна машина за опаковане на инструменти и 

материали MINIRO H-DATA 2 2 бр./год.
6. Система за водоподготовка с обратна осмоза ТКА 300 DWI 1 2 бр./год. ‘
7. Душ за ръчно изплакване с вода 1 2 бр./год.
8. Струен пистолет с комплект наконечници за миене с вода и 

продухване с въздух на медицински инструменти 1 2 бр./год.
9. Ултразвукова вана MEDISAFE 1 2 бр./год.
10. Информационна система ITINERIS включваща софтуер; сървър-1бр. 

отговарящ на изискванията на софтуера; локална работна станция 
отговаряща на изискванията на софтуера - 4бр.; пазарен принтер-2 
бр.; принтер за баркод етикети -1  бр.; баркод сканиращи устройства 
3 бр.; UPS устройство с мощност отговаряща на сървара -1  бр.

1 2 бр./год.

11. Транспортни тролеи 4 2 бр./год.



ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
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