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Днес, .../f.l '..'/S..:... 2016 г. в гр. София между:

1. УМБАЛ “Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. 
София - 1527, ул. “Бяло море” № 8, ЕИК 831605806, тел.02/9432316, представлявано от доц. 
д-р Григорий Неделков, дм -  изпълнителен директор, наричано по-долу за краткост 
“ВЪЗЛОЖИТЕЛ”, от една страна, и

2.„СОФАРМА ТРЕЙДИНГ”АД със седалище и адрес на управление гр.София- 
1756, ул.”Лъчезар Станчев“ № 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда „А”, ет. 12; тел: 02/813 
3660, факс 02/813 3666, ЕИК 103267194; представлявано от Димитър Димитров, чрез 
пълномощника -  Светослава Кърпарова с пълномощно № 6416/09.12.2015 г., от друга 
страна, наричано за краткост по-долу “ИЗПЪЛНИТЕЛ”, на основание чл. 112, ал. 1 от 
Закона за обществените поръчки (ЗОП) при условията на чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОП и в 
изпълнение на Решение № 68/28.09.2016 г. на изпълнителния директор на УМБАЛ „Царица 
Иоанна-ИСУЛ” ЕАД за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет 
„Доставка на апарат за флуоресцеинова ангиография за УМБАЛ„Царица Йоанна- 
ИСУЛ”ЕАД”, публикувана в РОП на АОП под № 00494-2016-0025, се сключи настоящият 
договор, като страните се споразумяха за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни 
доставка, монтаж и пускане в експлоатация на апарат за извършване на флуоресцеинова 
ангиография, модел Visucam 524, производство на Карл Цайс Медитек АГ, съгласно 
представеното Предложение за изпълнение на поръчката, неразделна част от договора.

(2) Собствеността и риска от повреждането на апаратурата преминава върху 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с подписването на предавателно-приемателен протокол за въвеждане в 
експлоатация на апаратурата.

II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.2.(1) При осъществяване предмета на договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава 
да изплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обща цена в размер на 66 833.00 лева (словом: шестдесет и 
шест хиляди осемстотин тридесет и три лева), без ДДС или 80 199.60 лева (словом: 
осемдесет хиляди сто деветдесет и девет лева, 0.60 cm.) е включен ДДС.

(2) Цената по предходната алинея се дължи разсрочено, на четири равни месечни 
вноски, платими до 20-то число на текущия месец, последващ месеца, в който апаратурата е 
въведена в експлоатация.

(3) Плащанията по настоящия договор се извършват след представяне на данъчна 
фактура, по следната сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: IBAN: BG97RZBB91551064010532, 
BIC: RZBBBGSF, банка: Райфайзен Банк”.

III. СРОК НА ДОСТАВКА

Чл.З. Срокът на доставката по договора е 30 (тридесет) дни, считано от датата на 
подписването му.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.4. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи договореното възнаграждение в 
сроковете и по начина, уговорени в чл.2 от договора.



(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:
1. да предаде договорената апаратура във вид и качество и е технически показатели, 

съгласно представеното в офертата техническо предложение;
2. да проведе обучение на персонала, който ще работи с доставената апаратура;
3. да представи гаранционна карта на доставената апаратура;
4. да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ най-малко три дни преди дата, на която ще 

бъде доставена апаратурата, като неизпълнението на това задължение освобождава 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от забава за приемането на доставката.

5. да осигури сервизно обслужване на апаратурата 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 -  5 работни дни, а при необходимост от по- 

дълъг срок (но не повече от 10 работни дни).

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.5 (1) При установяване на явни недостатъци ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да 
задържи апаратурата и да иска отстраняване на недостатъците за сметка на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или да откаже нейното приемане.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати договореното възнаграждение в 
сроковете и по начина, уговорени в чл.2 от договора.

VI. РЕКЛАМАЦИИ И ГАРАНЦИИ

Чл.6.(1) Рекламации за липси или явни недостатъци на апаратурата могат да бъдат 
направени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в момента на приемането й, а за скрити недостатъци - при 
откриването им, в рамките на гаранционния период. При откриване на недостатъци се 
подписва констативен протокол от двете страни.

(2) Гаранционният период на закупената апаратура е 12 месеца, считано от датата на 
въвеждането й в експлоатация. В рамките на гаранционния срок ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е 
длъжен да отстранява в сроковете по чл.4, ал.2, т.5 констатираните с протокол повреди за 
своя сметка, само ако същите не са причинени виновно от служители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

VII. ОТГОВОРНОСТИ, НЕУСТОЙКИ

Чл.7.(1) При неизпълнение по този договор всяка от страните дължи обезщетение за 
причинени вреди, при условията на гражданското и търговското законодателство.

(2) При неизпълнение на задълженията си по чл.4, ал.2, т.5, б. „а” от договора, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 5.00 лв. за всеки час 
забава.

(3) При неизпълнение на задълженията си по чл.4, ал.2, т.5, б. „б” от договора, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 50.00 лв. за всеки ден 
забава.

(4) Обезщетенията и/или неустойките предвидени в този раздел могат да бъдат 
прихващани от внесената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гаранция за изпълнение на договора.

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл.8. (1) Този договор се прекратява с изтичане на срока по чл.6, ал. 2.
(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.

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.9. При сключване на Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя Гаранция за 
изпълнение в размер на 3 341.65 (три хиляди триста четиридесет и един лв., 0.65 ст.) лева, 
представляващи 5% (пет процента) от стойността на договора без ДДС. Гаранцията за 
изпълнение се представя в една от следните форми:

а) парична сума, внесена по посочена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ банкова сметка;
б) оригинал на банкова гаранция, издадена в полза на възложителя, валидна 30 дни 

след приключване на изпълнението на договора;
в) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(2). При липса на възражения/претенции във връзка с изпълнението на договора от 

страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, той освобождава гаранцията за изпълнение (връща паричната 
сума/оригинала на издадената банкова гаранция) в срок до 30 дни след изтичане срока на 
договора. В случай, че представената гаранция за изпълнение е под формата на парична 
сума, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихви за периода, през който гаранцията за изпълнение е 
престояла при него.

Чл.10. Настоящият договор може да бъде изменян с писмено допълнително 
споразумение при условията на чл. 116 от Закона за обществените поръчки.

Чл. 11. Всички спорове по този договор ще се уреждат чрез преговори между 
страните, а при непостигане на съгласие -  ще се отнасят за решаване от компетентния съд в 
Република България.

Чл.12. За всички неуредени в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на 
действащото българско законодателство.

Чл.13. Неразделна част от договора са:
1. Приложение № 1 - Техническа спецификация;
2. Приложение № 2 -  Предложение за изпълнение на поръчката;
3. Приложение № 3 -  Ценово предложение.

Настоящият Договор се сключи в два еднообразни екземпляра -  един за 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

на апарат за флуоресцеинова ангиография 
(дигитална фундус камера)

Технически характеристики

0 Заснемане на дигитални цветни изображения на очното дъно;

0 Заснемане на изображения на очното дъно през зелен /red free/, червен и син филтри; 

0 заснемане в режим на флуоресцеинова ангиография;

0 заснемане в режим фундусова автофлуоресценция;

0 заснемане в режим индоцианинова зелена ангиография;

0 заснемане в режим стереофотография

0 заснемане на очното дъно както през широка, така и през гясна зеница;

0 Поле на на заснемане:

- 30° на заден полюс /макула и диск на зрителния нерв/;

- 45° или повече на очно дъно;

0 Наличие на DVD-записващо устройство за архивиране и експорт на изображенията



Приложение Ns 2

Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация

Наименование и 
модел на апарата

Изискавания на 
възложителя

Конкретни параметри на 
участника Каталог № Страница №

1 2 3 4 5

1. Заснемане на дигитални 
цветни изображения на 
очното дъно

Да,налични Каталог 2,4 
от каталога

2. Заснемане на изображения 
на очното дъно през зелен 
/red free/, червен и син 
филтри

Да, налични Каталог 2,3,4 
от каталога

3. Заснемане в режим на 
флуоресцеинова ангиография Да, наличен Каталог 2,3,4 

от каталога

4. Заснемане в режим
фундусова
автофлуоресценция

Да, налична Каталог 2,3,4 
от каталога

sooharma trading
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Апарат за 
флуресцеинова 

ангиография Visucam

5. Заснемане в режим 
индоцианинова зелена 
ангиография

Да, налична Каталог 2,3,4 
от каталога

524

6. Заснемане в режим 
стереофотография Да,наличен Каталог 2,4 

от каталога

7. Заснемане на очното дъно 
както през широка, така и 
през тясна зеница

Да, налично - > 4 мм ;>  3.3 мм Каталог 4
от каталога

8. Поле на на заснемане:
- 30° на заден полюс /макула 
и диск на зрителния нерв/;
- 45° или повече на очно 

дъно;

Да, налична Каталог 4
от каталога

9. Наличие на DVD- 
записващо устройство за 
архивиране и експорт на 
изображенията

Да, налично - чрез USB интерфейс Каталог 4
от каталога

Срок за доставка 30 (тридесет) .дни. 

Дата: 14.09.201 бг.
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