
VMEAA "Цариш Ймииа»'
Д О Г О В О Р  ИСУЛ" ЕАД София—

Договор №  jiC/ Jy l j  . —
Дата: И /. Л У . Ш . Ь Т .

Днес, 2015 г. в гр. София между: група № -2- ■

УМБАЛ “Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД -  София с адрес: гр. София 1527, ул. “Бяло море” № 
8; Е Ж  831605806, представлявана от доц. д-р Григорий Неделков, дм -  изпълнителен директор, 
наричана по-долу за краткост “ВЪЗЛОЖИТЕЛ”, от една страна, и

„ФРЕЗЕНИУС МЕДИКЪЛ КЕЪР БЪЛГАРИЯ”ЕООД, със седалище и адрес: гр. Габрово - 
5308, ул .’’Любен Каравелов” № 26, ет. 4. Тел. 066/804 540, факс: 066/806 169; Е Ж  107516166, 
представлявано от Гюла Миклош Ренц и Илия Христов Илиев, от друга страна, наричано за краткост 
по-долу “ИЗПЪЛНИТЕЛ”, на основание чл. 41 от ЗОП и Решение № РД-03- 48/02.06.2015 г. на 
изпълнителния директор за определяне на изпълнител в процедура за възлагане на обществена 
поръчка, записана в РОП на АОП под № 00494-2015-0018, се сключи настоящият договор за 
следното:

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни доставка, монтаж и пускане в 
експлоатация на 2 (два) апарата за хемодиализа, модел „Fresenius 4008 S classix”, производство на 
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA -  Германия, наричани тук и по-долу за краткост „апаратите”. 
Апаратите са предназначени за Клиниката по хемодиализа.
1.2.Собственостга и риска от повреждането на апаратите преминава върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с 
подписването на предавателно-приемателен протокол за въвеждането и в експлоятация.

2. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
2.1. При осъществяване предмета на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да изплати на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ чрез банков превод, сумата от 19 000,00 лева за всеки един от апаратите. Общата 
цена на закупените апарати е в размер на 38 000,00 лева (тридесет и осем хиляди лева), без ДДС или 
45 600,00 лева (четиресет и пет хиляда и шестотин лева), с включен ДДС.
2.2. Цената по предходния член се дължи както следва:

- 20% - авансово, в петдневен срок след подписване на договора;
- 80 % - разсрочено, на осем равни месечни вноски, след доставка и монтаж на апаратите, и 

подписване на приемо-предавателен протокол.
2.3. Цената по т. 2.1. е за цялостното изпълнение на предмета на обществената поръчка.
2.4. Плащанията се извършват след представяне на данъчна фактура, по банков път, в български 
левове, по следната сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Банка: IBAN сметка: BG35 UBBS 8141 1010 6716 10, BIC: UBBSBGSF, Банка: „Обединена Българска 
Банка”, клон Габрово.

3. СРОК НА ДОСТАВКА И СРОК НА ДОГОВОРА
3.1. Срокът за изпълнение на този договор е 12 месеца, в т.ч. срок на доставка - 30 дни, считано от 
датата на подписването му.

4. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
4.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предаде договорените апарати във вид и качество и с технически 
показатели, съгласно представената оферта.
4.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да представи гаранционите карти.
4.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ най-малко три дни преди 
доставката за очакваната дата на пристигането на апаратите в местоизпълнението. Неизпълнението на 
това задължение освобождава ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от забава на приемането за същия срок.
4.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява сервизно обслужване на апаратите в рамките на гаранционния срок 
при следните условия:
а) срок за констатиране и изясняване характера на повредата - 24 часа;
б) срок за отстраняване на повредата - 3 дни.

5. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
5.1. При установяване на явни недостатъци ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
а) да задържи апаратите и да иска отстраняване на недостатъците за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
б) да откаже да приеме апаратите.
5.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати в договорените срокове и при условията на договора 
дължимата сума на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.



5.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати в договорените срокове и при условията на договора 
дължимата сума на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
5.3.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може по всяко време да осъществява контрол по изпълнението на този 
договор, стига да не възпрепятства работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да не нарушава оперативната му 
самостоятелност.
5.4. Указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен ако са в нарушение 
на правилата и нормативите, стандартите и изискванията на производителя на апаратите или водят до 
съществено отклонение от поръчката.

6. РЕКЛАМАЦИИ И ГАРАНЦИИ
6.1. Рекламации за липси могат да се правят само в момента на приемането на апаратите.
6.2.Рекламации за явни недостатъци на апаратите могат да бъдат направени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 
момента на приемането им, а за скрити недостатъци - при откриването им, в рамките на гаранционния 
период. При откриване на недостатъци се подписва констативен протокол от двете страни.
6.3.Гаранционният период на закупените апарати е 24 месеца, считано от датата на пускане в 
експлоатация и подписването на предавателно-приемателен протокол.
6.4. В рамките на гаранционния срок на апаратите ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отстранява 
констатираните с протокол повреди, които не са по вина на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за своя сметка.

7. ОТГОВОРНОСТИ, НЕУСТОЙКИ
7.1. При неизпълнение по този договор всяка от страните дължи обезщетение за причинени вреди, 
при условията на гражданското и търговско законодателство.
7.2. При забава за изпълнение на задълженията по този договор, неизправната страна дължи на 
изправната обезщетение в размер равен на 0,5% на ден върху неизпълнението, но не повече от 10% от 
стойността на неизпълнените задължения.
7.3. При неспазване на срока по т. 4. 4. б. „а” ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка 
в размер на 0,01% стойността на договора за всеки час забава.
7.4.При неспазване на срока по т. 4. 4. б. „б” ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка 
в размер на 0,03% стойността на договора за всеки ден забава.
7.5.Неизпълнените задължения се установяват с констативен протокол.
7.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да получи размера на обезщетението и неустойката по този раздел чрез 
писмено изявление за прихващане от внесената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гаранция за изпълнение на 
договора.

8. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ
8.1. Този договор се прекратява с изтичане на срока по т. 3.1;
8.2. Този договор може да бъде прекратен:
а) без предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при системно /повече от два пъти/ неизпълнение на което и 
да е от задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвоява гаранцията за добро 
изпълнение;
б) по взаимно писмено съгласие, като двете страни уреждат взаимоотношенията си до момента на 
прекратяването;

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
9.1. Договорът влиза в сила от датата на подписването му от двете страни и след представяне на 
документ за гаранция за добро изпълнение от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в размер на 1 % от стойността на 
договора без ДДС, а именно 380,00 лв., която се освобождава след приключване на договора, освен в 
случаите по т. 8. 2, б. „а”.
9.2. За неуредените въпроси вддастаящця договор се прилага действащото българско законодателство.

Настоящият договор 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН

/доц. д-р Григорий Нед

иса в два еднообразни екземпляра - по един за НИТЕЛЯ и

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
i

1

f  A.



Ч  ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
____________________________ ФРЕЗЕНИУС МЕДИКЪЛ КЕЪР БЪЛГАРИЯ ЕООД

П ян м ен оп ан и е Изисквания на възложителя Конкретни параметри на участника Каталог № Страница №

2 3 4 5 6
Л П Л Г А Т ЗА  

Я  ЛЧОДПАЛНЗА 
Г к ^ rn in s 4008S Classix

N/A

Да има възможност за провеждане на бикарбонатна, 
както и на ацетатна диализа.

Да, има възможност за провеждане на бикарбонатна, 
както и на ацетатна диализа.

Да. Инструкции за работа 
стр.12-8

Да притежава модул за суха бикарбонатна субстанция. Да, притежава модул за суха бикарбонатна субстанция. Ща. Инструкции за работа 
стр. 4-8

■ . Да позволява профилиране на натрия и 
ултрафилтрацията.

Да, позволява профилиране на натрия и 
ултрафилтрацията.

Да. Инструкции за работа 
стр. 4-62

Да може да провежда унипунктурна диализа, клик-клак. Да, може да провежда унипунктурна диализа, клик-клак. Ца. Инструкции за работа 
стр. 7-27,7-30

Да осигурява във всеки момент от процедурата 
стартиране на изолирана ултрафилтрация (дифузия).

Да, осигурява във всеки момент от процедурата 
стартиране на изолирана ултрафилтрация (дифузия).

Да. Инструкции за работа 
стр. 4-55

Да е от отворен тип -  да позволява използването на 
кръвни линии, диалнзатори и диализни концентрати и от 
други производители.

Да, от отворен тип е-позволява използването на кръвни 
линии, диалнзатори и диализни концентрати и от други 
производители.

Да. От отворен тип са- 
позволяват използването 
на кръвни линии, 
ощализатори и диализни 
концентрати и от други 
производители

Да има измерване и защитни системи на артериално, 
венозно и трансмембранно налягане.

Да, има измерване и защитни системи на артериално, 
венозно и трансмембранно налягане.

Да. Инструкции за работа 
стр. 5-8,5-9,5-11

Да има възможност за настройване на температурата на 
диализння разтвор в границите от 35° до 39° С.

Да, има възможност за настройване на температурата на 
диализння разтвор в границите от 35° до 39° С.

Да. Инструкции за работа 
стр. 12-10

| Да има хепаринова помпа с възможност за доставяне на 
дози от 0 до 10 мл/ч + болус макс. 5 мл/болус.

Да, има хепаринова помпа с възможност за доставяне на 
дози от 0 до 10 мл/ч + болус макс. 5 мл/болус.

Да. Брошура

i
Да притежава програми за качествена дезинфекция с 
кисели и основни дезинфектанти като програмите за 
гореща дезинфекция или промивка да бъдат на 450 
мл/мин., а тези за студена на 600 мл/мин.

Да, притежава програми за качествена дезинфекция с 
кисели и основни дезинфектанти като програмите за 
гореща дезинфекция или промивка са на на 450 мл/мин., 
а тези за студена на 600 мл/мин.

Да. Брошура

-4
Да има вградена система за разпознаване на коректния 
дезинфектант за съответната програма на дезинфекция.

Да, има вградена система за разпознаване на коректния 
дезинфектант за съответната програма на дезинфекция.

Да. Сервизно ръководство, 
стр. 11-58

1
Да разполага с програма за топлинна дезинфекция 
(температура до 85° С).

Да, разполага с програма за топлинна дезинфекция 
(температура до 85° С).

Да. Брошура

Да използва система за обемно контролирана 
ултрафилтрация с точност 0,5% и скорост ог 0 до 4000 
мл/час. И да показва постоянно параметрите UF Цел, UF 
време, UF скорост и UF обем.

Да, използва система за обемно контролирана 
ултрафилтрация с точност 0,5% и скорост от 0 до 4000 
мл/час. Показва постоянно параметрите UF Цел, UF /  
време, UF скорост и UF обем. / ' л )

Да. Инструкции за работа 
стр. 4-42

Да притежава детектор за наличие на кръв в диализната 
течност <0,5 мл/кръв/мин -  при Hct=25 и замърсяване на 
хидравличната система.

Да, притежава детектор за наличие на кръв в диализнаУа 
течност <0,5 мл/кръв/мин -  при FIct=25 и замърсяване/на 
хидравдиЧната система. 1 rJl Да. Брошура



Да притежава оптичен детектор за нал ie на кръв или 
физиологичен разтвор в кръвната линия.

Да, притежава оптичен детекто; наличие на кръв или 
физиологичен разтвор в кръвната линия.

1а. Инструкции за работа 
стр. 3-10

Да дава възможност във всеки един момент от 
процедурата да се извежда цифрова и текстова 
информация на български език чрез натискане на бутони 
на панела.

Да, дава възможност във всеки един момент от 
процедурата да се извежда цифрова и текстова 
информация на български език чрез натискане на бутони 
на панела.

Да. Софтуерът е на 
български език, 
Инструкции за работа стр. 
3-15

Да притежава модул измерващ в реално време 
коефициента на очистване на кръвта Kt/V.

Да, притежава модул измерващ в реално време 
коефициента на очистване на кръвта Kt/V. 1а. Брошура

Да притежава контрол in vivo на клирънса на урея. Да, притежава контрол in vivo на клирънса на урея. 1а. Инструкции за работа 
стр. 4-104

Да притежава контрол на натрия в плазмата. Да, притежава контрол на натрия в плазмата. Да. Инструкции за работа 
стр. 4-104

Да притежава автоматично включване и провеждане на 
начален тест.

Да, притежава автоматично включване и провеждане на 
начален тест.

Да. Инструкции за работа 
стр. 12-8

1j ;
h 1 1' ;

Да е съпроводен с инструкция за потребителя на 
български език.

Да, съпроводен с инструкция за потребителя на 
български език.

Всеки апарат се доставя с 
инструкция за потребителя 
на български език

Да притежава централизирано блокиране на ходовата 
част и блокиращ механизъм на куплунгите на 
диализатния разтвор.

Да, притежава централизирано блокиране на ходовата 
част и блокиращ механизъм на куплунгите на 
диализатния разтвор.

Да. Инструкции за работя 
стр. 3-1

Да има автоматично адаптиране на диализатния поток на 
база на зададения кръвен поток и да може да 
преизчислява ефективния кръвен поток при работа с 
различни сегменти на кръвната линия.

Да, има автоматично адаптиране на диализатния поток 
на база на зададения кръвен поток и може да 
преизчислява ефективния кръвен поток при работа с 
различни сегменти на кръвната линия.

Да. Инструкции за работа 
стр. 4-40
Да. Инструкции за работа 
стр. 7-31

Да притежават апирогенен филтър за диализната течност 
с площ на мембраната не по-малка от 2,2 м2 с вградена 
система за контрол на отработеното време н 
предварителна информация за смяна на филтъра.

Да, притежават апирогенен филтър за диализната 
течност с площ на мембраната не по-малка от 2,2 м2 с 
вградена система за контрол на отработеното време и 
предварителна информация за смяна на филтъра.

Да -  Diasafe plus с площ 2,2
IC B .M

Да. Инструкции за работа 
стр. 4-83

Да притежава вградена батерия с капацитет не по-малък 
от 3 Ah при 18 V и да бъде оборудван с топлообменник. 
Да има възможност за включване към информационни 
система.

Да, притежава вградена батерия с капацитет не по-малък 
от 3 All при 18 V и е оборудван с топлообменник. Да, 
има възможност за включване към информационни 
система.

Да. Инструкции за работа 
стр. 12-3
Да. Инструкции за работа 
стр. 7-2 (77)
Да. Брошура

Да притежава полуавтоматично инсталиране на 
помпения сегмент на кръвната линия и да има 
автоматизирана програма за почистване с хлорен 
препарат от лицевата част на апарата.

Да, притежава полуавтоматично инсталиране на 
помпения сегмент на кръвната линия и има 
автоматизирана програма за почистване с хлорен 
препарат от лицевата част на апарата.

Да.Инструкции за работа 
стр. 4-21 
Да. Брошура

)■ ' 
f'

Да има възможност за предоставяне в работен режим на 
две графики или графика и работни параметри от 
извършваната (текуща) диализна процедура.

Да, има възможност за предоставяне в работен режим на 
две графики или графика и работни параметри от 
извършваната (текуща) диализна процедура.

Да.Брошура

(трок за изпълнение на поръчката - срок за доставка 30 (тридесет) работни дни.
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Дата 12 
Подпис


