
ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА

Днес, .(2./.:..(?л?.. 2015г., в гр. София между:

'УМБАЛ "Царица Йоанна-' 
ИСУА“ БАД офия

Г рупа:------------444— ^ -----------

УМБАЛ“ЦАРИЦА ЙОАННА - ИСУЛ”ЕАД, със седалище и адрес на управлетТие: 
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

„АГАРТА -  ЦМ” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София, Долни 
Богров, ул. „ 40-та” №. 1, тел.: 876 5542, факс: 974 3973, ЕИК 121096923, 
представлявано от Ценка Маринова — управител, от друга страна, наричано за краткост 
ИЗПЪЛНИТЕЛ, на основание чл.41 ал.1 от ЗОП и Решение № РД-03-60/08.07.2015 г. 
на Изпълнителен директор, публикувано в регистъра на АОП под № 00494-2015-0021 
се сключи настоящия договор за следното:

1.1. ИЗПЪЛНИТЕ ЛЯТ се задължава да достави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ медицински 
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.

II. ЦЕНА И ОБЩА СТОЙНОСТ НА ДОСТАВКИТЕ ПО ДОГОВОРА

2.1. Общата стойност на договора е 268 843.95 лв. без Д ДС и 322 612.74 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 е 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 UBBSBGSF IB AN BG87UBBS84271010205416
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 сектор “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

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/ 2 688.44 лв. /две хиляди шестстотин осемдесет и осем лв., 0.44ст./ 
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 стоки, предмет на договора, да са със стерилна 
опаковка е 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, едностранно 
без предизвестие, при неспазване на срока за доставка по 4.2 от страна на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е повече от 24 часа.
11.3. Договорът може да бъде прекратен от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ едностранно 
без предизвестие, при неизпълнение на всяко едно от задълженията на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, е изключение на задължението му по 4.2, за което се прилага 
разпоредбата на 11.2.
11.4. Договорът може да бъде прекратен от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвоява гаранцията за изпълнение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
11.4.1. С 30-дневно писмено предизвестие.
11.4.2. 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 
отстраните^ "“V Д

XII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

/Р. Доганова/



Приложение № 1

Номенклатура Мярка
количест

во

№

ед. цена без 
ДДС за 

единица 
мярка

Спринцовки и игли

обща ст-т без 
ДДС

обща ст-т с 
ДДС

1,1 Спринцовки 1сс + игла трисъставни _б£ 7000 0,08 560,00 672,00
1,2 Спринцовки 2сс двусъставни J 6£ 100000 0,03 3000,00 3600,00
1,3 Спринцовки 5сс двусъставни 100000 0,05 5000,00 6000,00
1,4 Спринцовка LOR 8ml 1000 0,68 680,00 816,00
1,5 Спринцовки Юсс двусъставни _б£ 100000 0,07 7000,00 8400,00
1,6 Спринцовки 20сс двусъставни _б£ 50000 0,11 5500,00 6600,00

1,7 Спринцовки 50сс центричен конус за перфузор на 
Браун________________________________________ бр 8000 1,26 10080,00 12096,00

1,8 Спринцовки 50сс катетърен тип бр 5000 0,45 2250,00 2700,00
1,9 Спринцовки ЮОсс трисъставна _б£ 500 1,16 580,00 696,00

1,10 Игли за спринцовки тип "Jlyep" 27G; 26G; 25G; 23G; 
22G; 21G; 20G, 19G; 18G бр 350000 0,03 10500,00 12600,00

1,11
Игли спинални с кристално - прозрачка призма за 
визуално индентифициране на ликвора 18G, 19G, 20G, 
22G и 25G

бр. 1000 2,16 2160,00 2592,00

1,12 Игли спинални 18G, 19G, 20G, 22G и 25G 2500 2,26 5650,00 6780,00
Инфузионни и трансфузионни системи

2,1
Система за инфузионни разтвори с метална игла, 
филтър за разтвора, игла за въздух, игла - силиконово 
покритие, прозрачно тяло__________________________

бр. 75000 0,42 31500,00 37800,00

2,2
Система за инфузионни разтвори с пластмасова игла, 
филтър за разтвора, игла за въздух, игла - силиконово 
покритие, прозрачно тяло

бр. 15000 0,45 6750,00 8100,00

2,3

Система за трансфузия с пластмасова игла - гъвкава 
тръба, филтър, силиконизирана игла, прозрачен мек 
резервоар, херметичност при мин. вътрешно налягане 
40Ра

бр. 5000 0,49 2450,00 2940,00



2,4

Самозареждащи се системи за инфузия на 
светлочуствителни разтвори с пластмасова игла, 
накрайник Safesite луер-лок за предотвратяване 
изтичането на медикаменти. С атнибактериален 
филтър на въздуховода. DEHP free 180см

бр. 1000 1,32 1320,00 1584,00

2,5 Удължител система за перфузия бр. 6000 0,54 3240,00 3888,00

2,6

Самозареждащи се системи за инфузия на водно 
електролитни разтвори с прастмасова игла 
"накрайник" луер-лок за светлочувствителни 
медикаменти

бр. 1000 3,18 3180,00 3816,00

2,7 Система без PVC с вграден филтър 0,2pm за 
преливане на цистостатици бр. 2000 13,68 27360,00 32832,00

3 Интравенозни катетри и централни венозни 
катетри

3,1
Периферни венозни катетри № 18 със самоактивиращ 
се метален предпазител бр. 500 1,26 630,00 756,00

3,2 Периферни венозни катетри № 20 със самоактивиращ 
се метален предпазител бр. 500 1,26 630,00 756,00

3,3 Периферни венозни катетри № 22 със самоактивиращ 
се метален предпазител бр. 500 1,26 630,00 756,00

3,4
Периферен венозен катетър с инжекционен 
портрфиксиращи крилца и цветен код на диаметъра 
№ 14

бр. 5000 0,37 1850,00 2220,00

3,5
Периферен венозен катетър с инжекционен 
портрфиксиращи крилца и цветен код на диаметъра 
№ 16

бр. 5000 0,37 1850,00 2220,00

3,6
Периферен венозен катетър с инжекционен 
портрфиксиращи крилца и цветен код на диаметъра 
№ 18

бр. 10000 0,37 3700,00 4440,00

3,7
Периферен венозен катетър с инжекционен 
портрфиксиращи крилца и цветен код на диаметъра 
№20

бр. 15000 0,37 5550,00 6660,00

3,8
Периферен венозен катетър с инжекционен 
портрфиксиращи крилца и цветен код на диаметъра 
№ 22

бр. 15000 0,37 5550,00 6660,00

3,9 Капачки за периферни венозни катетри бр. 21000 0,07 1470,00 1764,00
3,10 Трипътно кранче бр. 14000 0,36 5040,00 6048,00

3,11 Припътно кранче устойчиво на агресивни медикаменти бр. 1000 0,61 610,00 732,00

..АГАРТА -  L1M” ЕООЛ



3,12

Централни венозни катетри набор на катетеризация на 
v.cava по техника катетър върху водач (Селдингер). 
Еднолумен катетър от полиуретан, с мек връх 
непрозрачен ренгенопозитивен, с прозрачно външно 
удължение .маркировка за дължината, фиксаторен 
клипс

бр. 400 29,80 11920,00 14304,00

3,13 Система за измерване на ЦВН бр. 20 3,24 64,80 77,76
3,14 Скала за измерване на ЦВН бр. 20 4,16 83,20 99,84
3,15 Набор за катетеризация на вена кава през вена 

Югуларис - игла G 14, катетър G 16 бр. 100 17,87 1787,00 2144,40

3,16 Набор за катетеризация на вена кава през вена 
Югуларис - игла G 12, катетър G 14 бр. 100 17,87 1787,00 2144,40

3,17 Набор за катетеризация на вена кава през вена 
Субклавия - игла G 14, катетър G 16 бр. 100 17,87 1787,00 2144,40

4 Катетри и уринаторни торби

4,1

Торби PVC уринаторни с възвратен клапан, шлаух 1.5 
м, вместимост на торбата 2.0 л, с горно източване, 
шагренов вътрешен слой, маркировка за обем, 
единично опаковани

бр. 49000 0,38 18620,00 22344,00

4,2

Торби PVC уринаторни с възвратен клапан, шлаух 
1.5м, вместимост на торбата 2.0л, с горно източване, 
шагренов вътрешен слой, маркировка за обем - 
стерилни

бр. 1000 0,39 390,00 468,00

4,3

Торби PVC уринаторни с възвратен клапан, 
вместимост на торбата 750мл, шагренов вътрешен 
слой, маркировка за обем, с възможност за закрепване 
към крак, стерилни

бр. 500 0,89 445,00 534,00

4,4 Самозалепващ се мъжки външен катетър /кондом/ бр. 100 0,61. 61,00 73,20
4,5 Презервативи бр. 400 0,24 96,00 115,20

4,6 Двупътен урологичен фолей катетър с балон 5-15 
mice - 14, 16, 18, 20, 22 СН, със силиконово покритие бр. 4000 0,68 2720,00 3264,00

4,7 Трипътен урологичен фолей катетър с балон до 30ml - 
14, 16, 18, 20, 22 СН със силиконово покритие бр. 500 1,32 660,00 792,00

4,8 Рекгален катетър от СН20 до СН28 бр. 300 0,52 156,00 187,20
4,9 Катетър тип Нелатон" с затворен атравматичен връх 

от СН6 до СН22, L 400 mm бр. 26000 0,28 7280,00 8736,00
4,10 Аспирационен сет Ян Калуер бр. 1000 2,46 2460,00 2952,00



Аспиратор за многодозови флакони изравняващ 
4,11 налягането с антибактериален филтър 0,45рт и 

филтър за частици 5 рт  с възвратна клапа
бр. 500 0,98 490,00 588,00

Аспиратор за многодозови флакони изравняващ 
налягането с антибактериален филтър 0,45рт и 

илгьр за частици bum за малки флакони
0,97 291,00

Консуматив за кислородна терапия

349,20

1,1 Небулайзер 50 4,25 212,50 255,00
1,2 Маска за амбу силиконова детска М . 20 8,75 175,00 210,00
1,3 Маска за амбу силиконова за възрастни М . 50 12,56 628,00 753,60
1,4 Балони за дихателни апарати -1 л 85,56 427,80 513,36
1,5 Балони за дихателни апарати - 3 л _б£_ 104,23 521,15 625,38

1,6 Шлангове силиконови 22мм/22мм за анестезиологични 
апарати и респиратори бОсм. бр. 50 43,68 2184,00 2620,80

1,7 Шлангове силиконови 22мм/22мм за анестезиологични 
апарати и респиратори 1,5м. бр. 50 68,95 3447,50 4137,00

1,8 Амбу за възрастни за многократна употреба _б£. 10 139,85 1398,50 1678,20

1,9
Кислороден назален комплект за интензивна терапиа, 
L-150CM тип "ЕШМАН" бр. 2500 1,85 4625,00 5550,00

1,10 Кислороден назален комплект за интензивна терапиа, 
L-150CM тип "ОЧИЛА" бр. 3000 0,89 2670,00 3204,00

1,11

Комбинирани антибакгериални и влагозадържащи 
филтри за анестезиологични апарати и респиратори 
за възрастни. Мъртъв обем 55 мл., резистънс при 
поток 30 л/мин. - 0,9 mbar. Без съдържание на латекс и 
PVC.

бр. 5000 2,16 10800,00 12960,00

1,12

Антибакгериални механични (НЕРА) филтри за 
респиратори за възрастни. Мъртъв обем 55 мл., 
резистънс при поток 30 л/мин. -  1,3 mbar. Без 
съдържание на латекс и РУС._________________

бр. 1500 3,52 5280,00 6336,00

1,13

Шлангове за еднократна употреба с Y-конектор и 
отвор за газова проба (Luer -Lock) за 
анестезиологични апарати и респиратори за 
възрастни. Дължина 1.8 м. Без съдържание на латекс 
и PVC.

бр. 300 7,15 2145,00 2574,00



1,14

2,1

2,2

2,3

2,4
2,5
2,6
2,7
2,8
2,9

2,10

Комплект еднократни аксесоари за анестезия за 
възрастни, състоящ се от: Шлангове с Y-конектор и 
отвор за газова проба (Luer -Lock) Дължина 1.8 м. 
Шланг с балон. Дължина на шланга - 0,8 м. Маска за 
анестезия с въздушна възглавничка и клапичка за 
надуване. Филтър антибакгериален. Пробна линия за 
газов анализ (Luer -Lock) Без съдържание на латекс и 
РУС.
Консумативи за интубация, трахеостомия и 
ларингеални маски
Ендотрахеална армирана тръба с балон, с размери от 
5,0 до 9,5 мм.
Ендотрахиална тръба - Карленс лява/дясна
Интубационна тръба детска с балон от № 3.0 до № 
б.Омм
Интубационна тръба с балон № 6.5мм
Интубационна тръба с балон № 7мм
Интубационна тръба с балон № 7.5мм
Интубационна тръба с балон № 8мм
Интубационна тръба с балон № 8.5мм
Ларингеална маска
Трахеостомна канюла с балон

бр.

бр.

_б£

бр

_б£
_б£

300

60

10

500

800
1000
1000
1000
1000
100
600

21,27

21,38

92,45

1,67

1,32
1,32
1,32
1,32
1,32

13,62
7,83

6381,00

1282,80

924,50

835,00

1056,00
1320,00
1320,00
1320,00
1320,00
1362,00
4698,00

7657,20

1539,36

1109,40

1002,00

1267,20
1584,00
1584,00
1584,00
1584,00
1634,40
5637,60

2,11 Ендотрахиална тръба с допълнителна възможност за 
подаване на кислород от джет вентил 6,48 1944,00

Иригатори за еднократна употреба /за клизма/ 
комплект бр. 1000 1,34 1340,00

2332,80

1608,00

10
Лепящи предоперационни, антимикробни 
подложки, да са бактерицидно (грам +, грам -), 
фунгицидно - захванати чрез залепваща горна 
част, в бял, син или прозрачен цвят, размер 120/90

ОП. 20 28,65 573,00 687,60

17 Апарат за кръвно налягане - механичен със 
слушалка%о ^ 7 __________________ бр. 60 21,42 1285,20 1542,24

268843,95 322612,74
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