
ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА

2015г., в гр. София между:

БИК 831605806, представлявано от доц. д-р 1 рширии гидоиш», — 
директор, наричано за краткост по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна, и

настоящия договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1 .1 .ИЗПЪЛНИТЕ ЛЯТ се задължава да достави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дезинфектанти 
(стоките) съгласно приетата спецификация -  Приложение № 1 към настоящия договор, 
по предварителна писмена или заявка по факс/телефон или E-mail.
1.2.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ запазва правото си да не закупи количествата по т. 1.1. в пълен

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 142 897.00 лв. без ДДС и 171 476.40 лв. с ДДС, 
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 ле® ^ Р ® ^ ® к0В 
превод от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
BIC код UNCRBGSF IB AN BG65UNCR96601033431108
3.2.Заплащането на стоките се извършва след представяне на фактура за доставка

4.1. Договорът се сключва за срок от две години, считано от датата на подписването

42. Доставяне на стоките, предмет на настоящия договор се извършва в срок до 48 часа 
от предварителна писмена или заявка по факс/телефон или E-Mail в зависимост от

III. УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

оригинал, отсрочено 60 дни.

IV. СРОК НА ДОГОВОРА И ДОСТАВКАТА

потребностите.
V. М Я С 10 НА ДОСТАВЯНЕ

5.1.Мястото на доставяне на стоките е краен получател Болнична аптека 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.

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 Д Д С /1 428.97 лв. /хиляда четиристотин двадесет и осем лв., 0.97 ст/ 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. 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.
7.4.С доставяне на стоките до крайния получател да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
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 Болнична аптека 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 стоки, предмет на договора, да са 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. Договорът може да бъде прекратен от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при 
неспазване на договорните условия от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с повече от 5 дни, 
като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвоява гаранцията за изпълнение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
11.3. Договорът може да бъде прекратен от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвоява гаранцията за изпълнение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
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 по един за всяка една 
от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 
ИЗП. ДИРЕКТО^

ИЗПЪЛНИТЕЛ

/ доц. д-$ ̂ игорщНеделков£';цм / 

СЪГЛАСУВАЛИ:

1. Гл. счетоводител

2. Гл. юрисконсулт

3. Н-к сектор ДДП..

4. ДЛ в сектор Д ДП

ялова/



Приложение № 1

Наименование М ярка

К-во 
конц. за 

две 
години

Производ
ител

Дезинфект
ант

%  на 
раб. р- 

ри

Експози
ция

Цена на 
1л. 

работен 
разтвор

Цена на 1 
л.

Концентр 
ат без 
ДДС

Общо без 
ДДС

Общо с ДДС

1

Дезинфектанти предназначени за дезинфекция на 
повърхности в болнични заведения- да са с широк 
шектьр на действие; да са ефективни в ниски 
концентрации и кратки експозиции; да не оказват 
дразнещо действие, да не са с остра миризма и да 
нямат алергизиращ потенциал; да са с доказана 
съвместимост с материалите, от които са направени 
различните видове повърхности в болницата 
/синтетични саморазливни смоли, фаянс, мрамор,/; да 
не увреждат повърхностите на мед. оборудване;

2

Дезинфектанти за повърхности на рискови зони. Да
са с широк спектър на действие: бактерицидно (вкл. 
туберкулоцидно), MRSA, фунгицидно, пълно 
вирусоцидно действие (HBV,HCV, Adeno, Rota, 
Norovirus). Цената на 1 л. работен разтвор да бъде 
калкулирана при концентрацията, осигуряваща 
туберкулоцидно действие. Опаковка до 5 л.

литра 5 000
Б.Браун

Мелзунген
АГ

Хексакварт
Плюс

0,50% 4 часа 0,0290 5,80 29000,00 34800,00

3

Дезинфектанти за повърхности във високорискови 
звена, с доказано спороцидно действие, с алдехиди 
(течен концентрат). Да са с широк спектър на 
действие: бактерицидно (вкл. туберкулоцидно), 
фунгицидно, вирусоцидно действие и доказано 
спороцидно действие. Да не съдържат хлор, нипацид 
(етиленоксидимедрол) и формалдехид. Цената на 1 л. 
работен разтвор да бъде калкулирана при 
концентрацията, осигуряваща туберкулоцидно 
действие. Опаковка от 5 л.

литра 2 000
Б.Браун

Мелзунген
АГ

Мелсепт
СФ

2,00 1 час. 0,1040 5,80 11600,00 13920,00



6

Поепаоати за хигиенна и хнигигична дезинфекция 
на въпе. Ла са циюокоспекгьони. ла са с кратка 
експозиция, дерматологично тествани за добра кожна 
поносимост, да съдържат дермопротектори и 
овлажнитепи, да нямат алергизиращ потенциал. 
Оценка на ефективността в съответствие с 
европейските норми EN 1500 и EN 12791.

1

Готов за употреба алкохолен разтвор за 
хирургична и хигиенна дезинфекция на ръце. Да е с
широк спектър на действие - с доказано бактерицидно 
, фунгицидно, пълно вирусоидно (HBV, HAV, Polio, 
Adeno, Rota) действие. Да не е под формата на гел. Да 
имат кратка експозиция. Да не дразнят кожата, да 
съдържат дермопротектори и овлажнители, да нямат 
алергизиращ потенциал - без аромати и оцветители. 
Опаковка от 1 л.;

литра 6 000
Б.Браун

Мелзунген
АГ

Софтаман готов р-р
хиг.

ЗОсек.
6,4500 6,45 38700,00 46440,00

3

Разтвор за измиване на ръце с глицерин, без 
детергент; микробиологично стабилен разтвор 
/противобактериален/, с протектори за външни 
замърсявания. Дерматологично тестван за добра 
кожна поносимост. Опаковка от 1 л.

литра 2 000
Б.Браун

Мелзунген
АГ

Лифозан
Софт

готов р-р готов р-р 4,3000 4,30 8600,00 10320,00

7

ЯезинФектанти специално пцедназначени за 
пнедопенативна дезинфекция на кожа Ля ся
широкоспектърни, бързодействащи; с ниска 
цитотоксичност; с добра кожна поносимост; да са с 
доказано дълготрайно остатъчно действие.

1
Препарати на алкохолна основа със съдържание на 
поли-(1-винил-2-поли-пиролидон)-йод комплекс с 10% 
йод . Готов разтвор. Да се предлага в опаковка от 1 л.;

литра 100
Б.Браун

Мелзунген
АГ

Браунодер
м

готов р-р готов р-р 22,1100 22,11 2211,00 2653,20

8 Антисептици и иоигаиионни назтвори специално 
поедиазиачени за обпаботка на лигавици и вани .



2
Иригационен разтвор от 3000 мл, натриев хлорид 
0.9%, в екобег опаковка със клик система за интра-и 
постоперативно приложение. Стерилен и апирогенен.

Брой 1 000
Б.Браун

Мелзунген
АГ

Nacl 0,9% 
EBCL 
3000ml 

East

готов р-р
Ирогацио

нен
4,6000 4,60 4600,00 5520,00

3
Иригационен разтвор 500 мл, стерилна вода, в 
екотейнер с винтова капачка за интра-и 
постоперативно приложение. Стерилен и апирогенен.

Брой 8 000
Б.Браун

Мелзунген
АГ

Agua in 
Ecotainer 

500ml
готов р-р

Ирогацио
нен

3,7600 3,76 30080,00 36096,00

4
Иригационен разтвор 1000 мл, стерилна вода, в 
екотейнер с винтова капачка за интра-и 
постоперативно приложение. Стерилен и апирогенен.

Брой 2 000
Б.Браун

Мелзунген
АГ

Agua in 
Ecotainer 

1000ml
готов р-р

Ирогацио
нен

2,6900 2,69 5380,00 6456,00

6
Пяна за изкъпване на пациенти, съдържа 
бетаин,пантенол и полиаминопропил бигуанид 
.Флакон 200мл.

бр 40
Б.Браун

Мелзунген
АГ

Пронтодер 
м Пяна

готов р-р готов р-р 15,6500 15,65 626,00 751,20

7
Разтвор за хронични и инфектирани рани със 
съдържание на полихексанид и бетаин по 
0.1%.Флакон до 0.5 л.

литри 200
Б.Браун

Мелзунген
АГ

Пронтосан 
Сол 350мл

готов р-р готов р-р 25,5000 25,50 5100,00 6120,00

8

Готов за употреба разтвор за антимикробно 
почистване на кожа и лигавици, вкл. Носна MRSA 
деколонизация, съдържащ полихексанид; опаковка от 
0,5л.

литри 100
Б.Браун

Мелзунген
АГ

Пронтодер 
м назал 

гел.
готов р-р готов р-р 26,8000 26,80 2680,00 3216,00

9

Иригационен разтвор-гел, подсилващ гранулацията за 
изчистване на биофилм за дълбоки рани ЗОг, 
съдържащ полихексанид и бетаин. бр. 150

Б.Браун
Мелзунген

АГ

Пронтосан
гел

готов р-р готов р-р 28,8000 28,80 4320,00 5184,00

142897,00 171476,40

Дата P l j l J l C


