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Дата:

Днес, а ь .у .я . . . .  2015 г., 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-03-61/09.07.2015 г. на Изпълнителен директор, публикувано в регистъра на АОП 
под № 00494-2015-0017 се сключи настоящия договор за следното:

1.1 .ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ лабораторни 
консумативи (стоките) съгласно приетата спецификация -  Приложение № 1 към 
настоящия договор, по предварителна 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.

2.1.Общата стойност на договора е 235 323.44 лв. без ДДС и 282 388.13 лв. с ДДС, 
съгласно Приложение № 1, неразделна част от договора.
2.2.Цената е определена при условията на доставка до краен получател.
2.3.0бщата 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. 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 48 часа 
от предварителна заявка по факс/телефон или E-Mail 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

II. ЦЕНА И ОБЩА СТОЙНОСТ НА ДОСТАВКИТЕ ПО 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/ 2 353.23 лв. / две хиляди триста петдесет и три лв., 0.23ст./ 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 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 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.
10.3.3 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%.



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

ИЗПЪЛНИ

••• • /  
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Приложение № 1

№ НАИМЕНОВАНИЕ разфасовка мярка количество

ед. цена без 
ДДС за 
единица 

мярка

обща ст-т без 
ДДС

обща ст-т с 
ДДС

1 Клинична лаборатория

1
Консумативи за вземане на проби за 
Cobas В 121 ирНОх Plus С 
затворени системи

1 Капилярки 140р1 брой брой 6000 0,22 1320,00 1584,00
2 Телчета брой брой 6000 0,15 900,00 1080,00
3 Тапи брой брой 6000 0,15 900,00 1080,00

2
Епруветки гип затворена система за 
вземане на венозна, периферна кръв 
и урина

1

Вакуумна епруветка обезопасена с 
винтова капачка - затворена система 
за вземане на кръв за сепариране на 
серум - пластмасов, активатор на 
кпъвосъсипване. 6 мл

брой брой 152 000 0,24 36480,00 43776,00

2

Вакуумна епруветка обезопасена с 
винтова капачка - затворена система за 
вземане на кръв за сепариране на 
серум - пластмасов, активатор на 
кръвосъсирване, с инертен сепариращ 
ге п. 5 м л

брой брой 100 000 0,30 30000,00 36000,00

3

Вакуумна епруветка обезопасена с 
винтова капачка - затворена система за 
вземане на кръв за анализ на кръвна 
плазма с инертен сепариращ гел - 
пластмасов, с литиев хепарин, 4 ml

брой брой 1 000 0,30 300,00 360,00

4

Вакуумна епруветка обезопасена с 
винтова капачка - затворена система за 
вземане на кръв за хематологичен 
анализ на пълна кръв - пластмасов, с 
К2 ЕЛТА. 3 ml

брой брой 60 000 0,23 13800,00 16560,00



5

Вакуумна епруветка обезопасена с 
винтова капачка - затворена система за 
вземане на кръв за хематологичен 
анализ на пълна кръв - пластмасов, с 
К2 ЕЛТА. 6 ml

брой брой 2 000 0,24 480,00 576,00

6

Вакуумна епруветка обезопасена с 
винтова капачка - затворена система за 
вземане на кръв, коагулация, 3,8% 
sodium citrate, с протекция на 
моларността на цитрата и единичен 
маркер за количеството на кръвта, 2 
или Змл.

брой брой 40 000 0,24 9600,00 11520,00

7

Вакуумна епруветка - затворена 
система за вземане на кръв за СУЕ с 
натриев цитрат, с валидирана 
сравнимост с други референтни 
метоли. за отчитане на 60 м и н у т и

брой брой 50 000 0,39 19500,00 23400,00

8

Вакуумна епруветка - затворена 
система за вземане на кръв за СУЕ с 
натриев цитрат, с валидирана 
сравнимост с други референтни 
методи, за отчитане на спешни проби 
до 30 м и н у т и

брой брой 1 000 0,39 390,00 468,00

9
Игла тип "Бътерфлай" съвместима със 
затворената система за вземане на 
кръв, обезопасени, 21G. 19 см.

брой брой 24 000 0,73 17520,00 21024,00

10

Игла тип "Бътерфлай" съвместима със 
затворената система за вземане на 
кръв,обезопасени с бутон за прибиране 
на иглата, 21 G, 19 см. Директива 
2010/32/EIJ

брой брой 5 000 1,26 6300,00 7560,00

11 Острие за правене на кръвна натривка брой брой 2 400 0,08 192,00 230,40

12 Пластмасов държател за еднократна 
употреба

брой брой 2 000 0,05 100,00 120,00

13
Пластмасов държател за многократна 
употреба, с автоматично изхвърляне на 
иглата след пробовземане

брой брой 2 000 0,40 800,00 960,00



24
Микроконтейнер за серумен анализ с 
клот-активатор - до 200 мкл., в 
комплект с дозираща капшигока

брой брой 3 000 0,32 960,00 1152,00

25
Микроконтейнер за СУЕ - до 200 мкл. 
в комплект с дозираща капилярка и 
пипета за отчитане

брой брой 5 000 0,81 4050,00 4860,00

26
Микроконтейнер за коагулация в 
комплект с дозираща капилярка - до 
300 мкл.

брой брой 1 500 0,35 525,00 630,00

27
Микроконтейнер с боя за оцветяване 
на ретикулоцити, в комплект с 
дозираща капилярка и капачка

брой брой 400 0,78 312,00 374,40

28
Контейнер CPDA-1 за отделяне на 
богата на тромбоцити плазма

брой брой 300 0,76 228,00 273,60

29

Микроконтейнер за определяне на 
кръвна захар в периферна сръв със 
стабилизатор NaF, в комплект с 
дозираща капилярка - до 200 мкл.

брой брой 8 000 0,32 2560,00 3072,00

30

Вакуумна епруветка обезопасена с 
винтова капачка - затворена система за 
вземане на урина, конично дъно, без 
адитив. 13x100. 9.5мл.

брой брой 6 000 0,32 1920,00 2304,00

31 Холдер за трансфер на урина, Юсм. брой брой 6 000 0,22 1320,00 1584,00

32
Чашка с вграден холдер за трансфер на 
урина, ЮОмл. стерилна

брой брой 6 000 0,75 4500,00 5400,00

3 Епруветки тип Епендорф с капаче брой брой 5000 0,02 100,00 120,00

4 Пипетки тип Пасгьор 1-Змл 
нестерилии

брой брой 8000 0,03 240,00 288,00

5
Термопринтерна хартия 37, 
80,1 Юмм

брой брой 500 2,50 1250,00 1500,00

6 Автоматични пипети вариабилни брой брой 5 194,00 970,00 1164,00

7
Автоматични пипети с фиксиран 
обем

брой брой 20 150,00 3000,00 3600,00

8 Предметни стъкла шлифовани 50 бр опаковка 100 1,85 185,00 222,00

2
ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОБЩА И 
КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ И 
СЪДЕБНА МЕДИЦИНА

1 МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ



14

Пластмасов държател с вграден 
предпазител заключващ механично 
иглата след пробовземане, за 
еднократна употреба, Директива 
2010/32/EU

брой брой 2 000 0,22 440,00 528,00

15

Пластмасов държател за еднократна 
употреба, автоматично заключване на 
иглата в холдера след пробовземане, 
Директива 2010/32/EU

брой брой 2 000 1,70 3400,00 4080,00

16

Стерилен комплект от пластмасов 
държател с вградена игла 21 G 1 1/2, за 
еднократна употреба, с автоматично 
заключване на иглата по време на 
пробовземане, Директива 2010/32/EU

брой брой 2 000 1,70 3400,00 4080,00

17 Игла за вакуумна епруветка - 21 G 1 
1/2 брой брой 85 500 0,19 16245,00 19494,00

18

Игли за затворена система за вземане 
на кръв с камера (прозорче) за 
визуализация на попадането на иглата 
във вена. 21 G

брой брой 4 000 0,22 880,00 1056,00

19 Щифтове тип ланцет - метални, 
конусен връх, двустранно заточен

брой брой 10 000 0,03 300,00 360,00

20

Автоматична ланцета - обезопасена, 
тип "гилотина", 17G/23G/28G/ 
Пластмасово тяло с капаче и вграден 
стерилен ланцет с регулиран предпазен 
пружинен механизъм. Директива 
2010/32/EU/

брой брой 30 000 0,22 6600,00 7920,00

21 Jlyep адаптери за затворена система брой брой 2 000 0,22 440,00 528,00

22 Микроконтейнер с EDTA - до 200 
мкл., в комплект с дозираща капилярка брой брой 24 000 0,32 7680,00 9216,00

23

Микроконтейнер за сепариране на 
серум - пластмасов, активатор на 
кръвосъсирване, с инертен сепариращ 
гел - до 200 мкл., в комплект с 
дозиоаша капилярка

брой брой 20 000 0,39 7800,00 9360,00



1 Силанизирани стъкла оп. х 77 бр. бр. 30 25,20 756,00 907,20

2 Ножчета за еднократна употреба за 
микротом - тесен профил

оп. х 50 бр. бр 36 170,00 6120,00 7344,00

3 Предметни стъкла двойно матирани оп. х 50 бр. бр. 550 0,07 38,50 46,20
4 Покривни стъкла 0,00 0,00

размер 24x40 оп. х 1000 бр. бр. 3 0,03 0,09 0,11
размер 24x50 оп. х 1000 бр. бр. 22 0,03 0,66 0,79
размер 24x60 оп. х 1000 бр. бр. 3 0,03 0,09 0,11

5 Биопсични касети 0,00 0,00
за щипкови биопсии с 4 гнезда оп. х 1000 бр. бр. 3 200,00 600,00 720,00
за големи биопсии с 1 гнездо оп. х 1000 бр. бр. 2 150,00 300,00 360,00

6 Транспортни касети за 5бр. Стъкла оп. х 10 бр. бр. 50 2,80 140,00 168,00

3
ЛАБОРАТОРИЯ ПО 
ТРАНСФУЗИОННА 
ХЕМАТОЛОГИЯ

1 Епруветки и стативи за епруветки

1 Пластмасови епруветки (прозрачни) 
12x75

брой брой 45000 0,03 1350,00 1620,00

2 Пластмасови епруветки (прозрачни) 
15x100

брой брой 5000 0,05 250,00 300,00

3 Стативи за епруветки 12x75 брой брой 6 11,00 66,00 79,20
4 Стативи за епруветки 15x100 брой брой 6 16,70 100,20 120,24

4 Пипети (пастьорови. пластични)3 
мл брой брой 40000 0,03 1200,00 1440,00

12 Вакуум епруветки без 
аитикоагулант

брой брой 400 0,24 96,00 115,20

13 Вакуум епруветки с ЕДТА брой брой 800 0,23 184,00 220,80

14 Игли за вземане на кръв във вакуум 
епртвстки

брой брой 600 0,19 114,00 136,80

4
ЛАБОРАТОРИЯ ПО 
МИКРОБИОЛОГИЯ И 
ВИРУСОЛОГИЯ

2.
О бособена група медицински  
изделия за микробиологична и 
вирусологична диагностика



Дестерилни центрофужни епруветки 
тип Епендорф от 2 ml с капаче

по 500 опаковка 20 7,65 153,00 183,60

2
Стерилни центрофужни епруветки от 
2 ml с винтово капаче» стоящи

по 500 опаковка 20 83,10 1662,00 1994,40

3
Кутия с капак за центрофужни 
епруветки до 2 ml, номерирани, 
разграфени, издържащи на замразяване

брой брой 15 9,40 141,00 169,20

4

5
6

Статив за ЮОбр. микроепруветки от
1.5-2 ml., автоклавируем
Връхчета за пипети, 201-1000 ц!______

брой

по 500 
по 1000

брой

опаковки
опаковка

12

60
50

17,20

6,00
4,30

206,40

360.00
215.00

247,68

432.00
258.00

7
8

9

Спринцовки, обикновенни от 2 ml_____
Игли за спринцовки_________________

Контейнери за наконечници до 2 литра

брой
брой

брой

брой
брой

брой

2400
2600

24

1 п

0,05
0,03

2,00

17 75

120,00
78.00

48.00 

177,50

144.00
93.60

57.60

213.00
10

11

Таймери, механични
Автоматични пипети, вариабилна 100 -
1000 н1

брой

брой

брой

брой 12 153,80 1845,60 2214,72

12
Автоматични пипети, вариабилни, 20 - 
200 ц1

брой брой 12 153,80 1845,60 2214,72

13
Автоматични пипети, вариабилни, 2 - 
20 ul

брой брой 10 

1 п

153,80 

41 30

1538.00

413.00

1845.60

495.60
14

15

Стативи за автоматични пипети 
U - образни 96 ямкови плаки за 
хемаглутинация_________________ ___

брой

брой

брой

брой 40 

1 пп

0,94 

2 52

37,60

252,00

45,12

302,40
16

17

24 - ямкови плаки
8-канална автоматична вариабилна

брой

брой

брой

брой 2 666,00 1332,00 1598,40

18
Контейнери за стерилна урина 15 мл., с брой брой 8000 0,20 1600,00 1920,00

19
Единично опаковани стерилни брой брой 3000 0,10 300,00 360,00

20
Стерилни пластмасови петри за 
еднократна употреба с диаметър 90 
мм

брой брой 6000 0,20 1200,00 1440,00



21

22
23
24
25
26
27

28

29
30
2 1
32
33
34
35
36
37
38
39
40
i l
42
43

Предметни стъкла, двойно матирани, 
шлифовани, 26/76мм., тънки

брой брой 500 0,07 35,00 42,00

Стъклени епруветки, 16/160 мм. брой брой 1000 0,23 230,00 276,00
Спиртни лампи, стъклени брой брой 25,50 127,50 153,00
Дръжки за йозе брой брой 10 7,50 75,00 90,00
Бримка за йозе брой брой 10 1,75 17,50 21,00
Бод за йозе брой брой 10 15,00 150,00 180,00
Статив за стъклени епруветки брой брой 16,20 81,00 97,20
Статив за ЮОбр. микроепруветки от 
1.5-2 ml., автоклавируем___________

брой брой 10 17,20 172,00 206,40

Стъклени Бехерови чаши от 50 ml по 10 опаковка 45,00 135,00 162,00
Стъклени Бехерови чаши от 150 ml по 10 опаковка 48,50 145,50 174,60
Стъклени Бехерови чаши от 250 ml по 10 опаковка 50,00 150,00 180,00
Стъклени Конични колби от 100 ml по 10 опаковка 55,00 165,00 198,00
Стъклени Конични колби от 200 ml по 10 опаковка 58,40 175,20 210,24
Стъклени Конични колби от 500 ml брой брой 10 8,00 80,00 96,00
Стъклени Конични колби от 1000 ml
Стъклена фуния ф 200

брой брой 1 2 ,0 0 60,00 72,00
брой брой 32,00 160,00 192,00

Стъклена фуния ф 50
Стъклен цилиндър от 100 ml

брой брой 4,00 20,00 24,00
брой брой 20,00 1 0 0 ,0 0 120,00

Стъклен цилиндър от 250 ml брой брой 28,00 140,00 168,00
Стъклен цилиндър от 500 ml брой брой 37,00 74,00 88,80
Стъклен цилиндър от 2000 ml брой брой 100,00 200,00 240,00
Нестерилни стъклени пипети от 5 ml брой брой 30 1,60 48,00 57,60
НестеридШх^ъклриити.пети от 10 т Г брой брой 30 1,85 55,50 66,60

235323,44 282388,13


