
ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА

(УМВАЛ «Царица Йоанна-' 
ИСУА* ВАД СоФия

Д о го во р  №  A /j. Ь

ММ Група:---------- (<(-&
Днес, f:....:.....C... 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

„Медицинска Техника Инженеринг”ООД, със седалище и адрес на управление 
гр. София-1750, ул. „Димитър Моллов” №28 Б, тел.: 02/4627129, факс: 02/4627128, ЕИК 
831641528, представлявано от Йонка Гетова - Христанова -  управител, от друга страна, 
наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, на основание чл.41 ал.1 от ЗОП и Решение № 
РД-03-49/03.06.2015г. на Изпълнителен директор, публикувано в регистъра на АОП 
под № 00494-2015-0007 се сключи настоящия договор за следното:

1.1 .ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 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 
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 79 732.00 лв. без ДДС и 95 678.40 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 лева чрез банков 
превод от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
BIC код UNCRBGSF, IB AN: BG09UNCR76301000043112 на УниКредит Булбанк. 
3.2.3аплащането на стоките се извършва след представяне на фактура за доставка -  
оригинал, отсрочено 60 дни.

4.1 .Договорът се сключва за срок от две години, считано от датата на подписването му.
4.2. 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

5.2. Рискът от случайно погиване или повреждане на стоките пр 
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

потребностите.
V. МЯСТО НА ДОСТАВЯНЕ

5.1.Мястото на доставяне на стоките е краен получател Болни 
УМБАЛ“Царица Йоанна-ИСУЛ”ЕАД, ул.„Бяло Море” № 8.



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/ 797.32 лв. /седемстотин деветдесет и седем лв., 0.32ст./ 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 п Р ж !  
рекламация, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустоЙ1(й^!да 
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.

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

XII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ИЗП. ДИРЕКТОР

/ доц. д-р Григорий

от страните.

СЪГЛАСУВАЛИ:

2. Гл. юрисконсулт

4. ДЛ в сектор ДДП

3. Н-к сектор ДДП.

1. Гл. счетоводител
станова



Приложение № 1

Наименование Мярка

К-во 
конц. за 

две 
години

Произведи
тел

Дезинфект
ант

% на 
раб. p- 

ри

Експози
ция

Цена на 
1л. 

работен 
разтвор

Цена на 
1 л. 

Концент 
рат без 
ДДС

Общо без 
ДДС

Общо с 
ДДС

1

Дезинфектанти предназначени за дезинфекция на 
повърхности в болнични заведения- да са с широк 
спектър 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 апергизиращ потенциал; да са 
с доказана съвместимост с материалите, от които са 
направени различните видове повърхности в болницата 
/синтетични саморазпивни смоли, фаянс, мрамор,/; да не 
увреждат повърхностите на мед. оборудване;

1

Дезинфектанти за повърхности на среднорискови зони.
Да са с широк спектър на действие: бактерицидно (вкл. 
туберкулоцидно), фунгицидно, вирусоцидно действие. Да 
не съдържат алдехиди, нипацид (етиленоксидимедрол), 
хлор. Да не се инактивират от органични материи. Да са с 
добро почистващото действие. Опаковка до 5 л.

литра 400
Anios

Laboratories
Франция

Surfanios
Premium 0,25% 60 мин. 0,0175 7,00 2800,00 3360,00

4

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

литра 1 000
Anios

Laboratories
Франция

Anios
Oxy'Floor 0,50% 15 мин. 0,1300 26,00 26000,00 31200,00

5

Дезинфектанти специално предназначени за бърза 
дезинфекция на малки и трудно достъпни повърхности, 
на алкохолна основа. Готов за употреба препарат за 
аерозолно прилагане в опаковки от 1 л.; да са с широк 
спектър на действие: бактерицидно (вкл. туберкулоцидно), 
фунгицидно, пълно вирусоцидно действие-обвити и 
необвити вируси; да не съдържат алдехиди, феноли и 
хлорхексидин; да осигуряват бърза дезинфекция (до 1 мин.)
С. КПЯТКП RnftMft ТЯ ИЧГ-КХПЯНЙ-

литра 3 500
Anios

Laboratories
Франция

Aniospray
Quick

готов p-p 1-5 мин. 5,5000 5,50
t ^

Tk.\\



6

Бързодействаща пяна /готов разтвор/ за дезинфекция на 
повърхности чувствителни на алкохол; с бързо действие до 
60 сек., без съдържание на хлорхексидин, алкиламини и 
алдехиди, да са с широк спектър на действие: бактерицидно 
(вкл. туберкулоцидно), фунгицидно, вирусоцидно действие

литра 200
Anios

Laboratories
Франция

Surfa'safe готов p-p 1-15 мин. 14,5000 14,50 2900,00 3480,00

2

Дезинфектанти предназначени само за дезинфекция на 
медицински инструменти. Да са с широка съвместимост с 
материалите, от които са изработени инструментите и 
медицинските изделия; да са с корозионни инхибитори; да 
са с ниска токсичност и добра поносимост; да са ефективни 
в ниски концентрации и кратки експозиции;Опаковка до 5 л

l

Дезинфектанти предназначени за дезинфекция на 
медицински инструменти и други термолабилни 
материали, без алдехиди; да са с широк спектър на 
действие: бактерицидно (вкл. туберкулоцидно), фунгицидно, 
вирусоцидно; да не са прахообразни, да са с корозионни 
инхибитори; да не се инактивират от органични материи; да 
са подходящи за ултразвукови вани; да с ниска токсичност 
и добра поносимост; цената на 1 л. работен разтвор да бъде 
калкулирана при концентрация, осигуряваща за 1 час 
туберкулоцидно действие;

кг. 50
Borer Chemie 
Швейцария

Deconex 53 
Instrument

1,00% 60 мин. 0,2360 23,60 1180,00 1416,00

2

Дезинфектанти предназначени за дезинфекция на 
инструменти и термолабилни медицински изделия, без 
алдехиди, съдържащи ензимни съставки; да са с широк 
спектър на действие: бактерицидно, фунгицидно, пълно 
вирусоцидно; да са с корозионни инхибитори; да са 
подходящи за ултразвукови вани; да са съвместими с 
материалите на инструментите; цената на 1 л. работен 
разтвор да бъде калкулирана при концентрация, 
осигуряваща за 1 час туберкулоцидно действие;.

литра 1 000
Anios

Laboratories
Франция

Aniosyme 0,50% 10 мин. 0,0890 17,80 17800,00 21360,00 

^ -----------
Дезинфектанти /стеоиланти/ специално пцедназначени Ф и ' 5̂ »
за химическа стерилизация на ендоскопи. с доказано

3 спопоиидно действие. Да са изпитани и приложими за
"химическа стерилизация" на ендоскопска апаратура.



Готов за употреба стерилант - стабилизиран разтвор на 
глутаров алдехид, с трайност на разтвора един месец.
Да е със съдържание на минимум 2% глутаров алдехид; да е 
с доказано спороцидно действие; прилагането му да не е 
свързано с допълнителни условия - температура, добавяне 
на активатор; да се постига спороциден ефект за максимално 
кратко време до 60 мин.; да са изпитани и приложими за 
"химическа стерилизация" на ендоскопска апаратура; да не 
увреждат ендоскопите. Опаковка от 5л.

литра 1 500
Anios

Laboratories
Франция

Steranios 2% готов р-р 60 мин. 5,5000 5,50 8250,00 9900,00

Препарати специално предназначени за почистване и 
поддьржка на мед, инструменти и др. оборудване.

Престерилизационен спрей (масло) за инструменти, които 
имат движещи части и възниква триене.

Брой 12
Borer Chemie 
Швейцария

Deconex 
Lube Spray

готов р-р 30 сек. 40,0000 40,00 480,00 576,00

Спрей-масло за смазване, специално предназначено за 
моторните системи използвани в ортопедия, неврохирургия
ИДР----------------------- ------------------------------------------------------------------------
Препарат специално предназначен за дълбоко
почистване на медицински инструменти от неръждаема
стомана с корозия.___________.________________ ______

Брой 12
Borer Chemie 
Швейцария

Deconex 
Lube Spray

готов р-р 30 сек. 40,0000 40,00 480,00 576,00

литра 16
Anios 

Laboratories 
Франция

Anios R444 5%
30-120

мин.
1,8500 37,00 592,00 710,40

79732,00 95678,40

Дата..


