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АПАРАТУРА it, 6
Днес, .к. 2019 г. в гр. София между:

1. УМБАЛ "Царица Йоанна-ИСУЛ"ЕАД, със седалище и адрес на управление 
в гр. София - 1527, район "Оборище", ул. "Бяло море" № 8, тел. 9432215, факс 9432180, 
ЕИК 831605806, представлявано от проф. д-р Бойко Коруков, дм -  Изпълнителен 
директор, наричано по -  долу за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“, от една страна, и

2. „АА Медикъл България” ООД, със седалище и адрес на управление: в гр.
София - 1680, бул. "България" № 52К, тел: 02 9623982, факс: 02 9625386, ЕИК
175155243, представлявано от Теодора Андреева Николовска-Цанкова в качеството и 
на Управител, наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна, 
(ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните“, а всеки от тях 
поотделно „Страна“);на основание чл. 112, ал. 1 от Закона за обществените 
поръчки (ЗОП) и в изпълнение на Решение №-РД-03-34/16.07.2019 г. на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществена поръчка с предмет 
„Доставка на платформа за провеждане на дигитален емулсионен PCR с висока 
чувствителност за ранно откриване и мониторинг на свободно циркулиращи и 
клетъчно базирани биомаркери при туморни, вирусни, патогенни и имунни 
заболявания за УМБАЛ „ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ”ЕАД”, се сключи този 
договор („Договора/Договорът“) при следните условия:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Член 1. Предмет

(1.1) Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да достави и прехвърли 
собствеността на Възложителя на Медицинска апаратура - платформа за провеждане 
на дигитален емулсионен PCR с висока чувствителност за ранно откриване и 
мониторинг на свободно циркулиращи и клетъчно базирани биомаркери при 
туморни, вирусни, патогенни и имунни заболявания, съгласно Техническата 
спецификация на Възложителя и детайлно описана в Предложението за изпълнение на 
поръчката, Таблицата за съответствие и Ценово предложение на Изпълнителя 
(Приложения № 2, № 2 А и № 3), неразделна част от Договора („Медицинска/та 
апаратура“), срещу задължението на Възложителя да я приеме и да заплати 
договорената цена съгласно условията, посочени по-долу.

(1.2) Освен доставката по алинея (1.1) предметът на Договора включва и 
изпълнението на следните дейности:

(i) монтаж и въвеждане в експлоатация на доставената Медицинска апаратура;
(ii) обучение на персонала на Възложителя за работа с доставената Медицинска 

апаратура /в т.ч. доставка на стартов пакет от реактиви и консумативи, необходими за 
провеждане на обучението/;

(ii^гаранционно обслужване на доставената Медицинска апаратура и доставка 
на необходимите части и материали, в рамките на гаранционния срок, считано от 
датата на подписване на протокола по алинея (5.2.2) - за въвеждане в експлоатация на 
доставената медицинска апаратура.Условията на гаранционното обслужване са описани 
в Техническото предложение на Изпълнителя.

(1.3) Изпълнителят се задължава да изпълни дейностите по алинея (1.1) и алинея
(1.2) в съответствие с изискванията на Техническата спецификация на Възложителя, 
Техническото и ценовото Предложение на Изпълнителя, които са неразделна част от 
настоящия Договор, в сроковете по настоящия Договор.



II. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Член 2. Цена
(2.1) За изпълнението предмета на Договора, Възложителят се задължава да 

заплати на Изпълнителя цена в размер на 243 591.00 лева без ДДС (с думи: двеста 
четиридесет и три хиляди петстотин деветдесет и един лв.) и 292 309.20 лева е 
включен ДДС (с думи: двеста деветдесет и две хиляди триста и девет лв., 0,20 ст.), 
съгласно Ценовото му предложение, неразделна част от настоящия Договор.

(2.2) Посочената цена е крайна и включва всички разходи и възнаграждения на 
Изпълнителя за изпълнение на предмета на настоящия Договор, като но не само: 
разходите за транспортиране и доставка на Медицинска апаратура до мястото за 
доставка, включително опаковане, транспорт, разопаковане, товарене, разтоварване, 
инсталиране, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала, доставка на 
цялата техническа и сервизна документация, всички разходи за извършване на 
гаранционното обслужване в срока на гаранцията, както и разходи за отстраняване за 
сметка на и от Изпълнителя на всички технически неизправности, възникнали не по 
вина на Възложителя и покрити от гаранционните условия и гаранционната 
отговорност на Изпълнителя.

(2.3) Посочената цена настоящия Договор цена е крайна и остава непроменена за 
срока на действието му.

Член 3. Начин на плащане
(3.1) Плащанията се извършват в български лева, с платежно нареждане по

следната банкова сметка, посочена от Изпълнителя: BIC: UNCRBGSF
IBAN:BG32UNCR76301078294732.. Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено 
Възложителя за всички последващи промени на банковата му сметка в срок до 5 /пет/ 
дни, считано от момента на промяната. В случай, че Изпълнителят не уведоми 
Възложителя в този срок, счита се, че плащанията, по посочената в настоящия член 
банкова сметка са надлежно извършени.

(3.2) Плащането на цената по алинея (2.1) от настоящия Договор се извършва, 
както следва:
- авансово - 20% от цената по (2.1) с включен ДДС, в 10 /десет/ дневен срок след 
датата на получаване на възлагателно писмо/уведомително писмо за готовност на 
Възложителя за доставка на апаратурата и представяне на фактура-оригинал за 
стойността на авансовото плащане, както и на безусловна и неотменяема банкова 
гаранция за авансово плащане. Гаранцията за авансово плащане следва да е със срок 
минимум 3 (три) месеца и се освобождава от възложителя след доставка на 
медицинската апаратура;
- 80% - разсрочено, на шест равни месечни вноски, платими ежемесечно до 20-то 
число, след доставка, монтаж, пускане в експлоатация, обучение на персонала за работа 
и кумулативно представяне на следните документи:
- протокол за въвеждане в експлоатация на Медицинската апаратура, подписан от двете 
страни или упълномощени от тях лица;
- протокол за извършено обучение на медицинския персонал, посочен от Възложителя 
за работа с Медицинската апаратура;
- фактура, издадена от Изпълнителя и подписана от Възложителя или упълномощено от 
него лице, съдържаща всички законови реквизити.

(3.3) За дата на плащането се счита датата на заверяване на банковата сметка на 
Изпълнителя със съответната дължима сума.

III. СРОКОВЕ. МЯСТО И УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА. ПРЕМИНАВАНЕ НА
СОБСТВЕНОСТТА И РИСКА

Член 4.Срокове и място на доставка
(4.1)Настоящият Договор влиза в сила от датата на подписването му, а неговото 

изпълнение - след осигурено финансиране (пълно или частично) от страна на 
принципала на Възложителя -  Министерството на здравеопазването. Срокът за 
доставка започва да тече от датата на получаване на възлагателно писмо/уведомително



писмо за доставка на апаратурата. Срокът на настоящия Договор изтича след 
изтичането на срока на гаранцията на медицинската апаратура, предмет на Договора.

(4.2) Срокът за доставката на Медицинската апаратура е 45 (словом: четиридесет 
и пет) дни, считано от датата на получаване на възлагателно писмо/уведомително 
писмо за готовност на Възложителя за доставка на апаратурата

(4.3) Срокът за монтаж и въвеждане в експлоатация на Медицинската апаратура 
по алинея (1.1) е 10 работни (словом: десет) дни, считано от датата на доставката;

(4.4) Срокът за предоставяне на необходимото обучение съгласно препоръките на 
производителя на Медицинската апаратура е 5 (словом: пет) дни, считано от датата на 
подписване на протокола за въвеждане в експлоатация на Медицинската апаратура.

(4.5) Гаранционният срок на Медицинската апаратура по алинея (1.1) е 24 
(словом: двадесет и четири) месеца, който започва да тече от датата на подписването 
на Приемо-предавателния протокол за въвеждане в експлоатация на доставената 
медицинска апаратура.

(4.6) Изпълнителят е длъжен да извършва гаранционно обслужване на 
доставената Медицинска апаратура в рамките на гаранционния срок по предходната 
алинея.

(4.7) Мястото на доставка на Медицинската апаратура е УМБАЛ „Царица 
Йоанна-ИСУЛ” ЕАД, с адрес: гр. София, ул. „Бяло море” № 8.

Член 5. Условия на доставка
(5.1) Доставка
(5.1.1) Изпълнителят се задължава да достави до мястото на доставка и в срок, 

съответно да прехвърли собствеността и предаде на Възложителя Медицинската 
апаратура, предмет на доставката, отговаряща на техническите стандарти и изисквания, 
окомплектована с инструкция за експлоатация на български език, сертификати, 
разрешения и инструкции, препоръки за съхранение и експлоатация, както и с други 
документи и аксесоари, изискващи се съгласно Техническата спецификация на 
Възложителя и Техническото предложение на Изпълнителя.

(5.1.2) Изпълнителят предава Медицинската апаратура на упълномощен 
представител на Възложителя. За съответствието на доставената Медицинска апаратура 
и приемането й по вид, количество, компоненти, окомплектовка се подписва приемо- 
предавателен протокол от страните или техни упълномощени представители,след 
проверка за: отсъствие на „Несъответствия“ (недостатъци, дефекти, повреди, липси 
и/или несъответствия на доставената Медицинска апаратура и/или придружаващата я 
документация и аксесоари с изискванията на настоящия Договор, както и с 
техническите характеристики и с изискванията, представени в Техническото 
предложение на Изпълнителя и Техническата спецификация на Възложителя), наличие 
на окомплектовка на доставката и представяне на документите, изискващи се съгласно 
алинея (5.1.1). Приемо-предавателният протокол съдържа основанието за съставянето 
му, дата, час, номер на договора, сериен номер на доставената медицинска 
апаратура,предмет на доставката.

(5.1.3) Изпълнителят уведомява Възложителя писмено в срок от 10 (десет) дни 
предварително за конкретните дати и час, на които ще се извърши доставката. При 
предаването на Медицинската апаратура, Изпълнителят осигурява на Възложителя 
необходимото според обстоятелствата време да я прегледа за явни Несъответствия, 
като същото не може да надвишава 5 (пет) дни.

(5.1.4) При констатиране на явни Несъответствия, Възложителят има право да 
откаже да подпише приемо-предавателен протокол. В тези случаи, Страните подписват 
констативен протокол, в който се описват констатираните Несъответствия, и се 
посочва срокът, в който същите ще бъдат отстранени. След отстраняване на 
Несъответствията, Страните подписват двустранен приемо-предавателен протокол за 
приемане на доставката. В случай че Несъответствията са съществени и не бъдат 
отстранени в рамките на дадения от Възложителя срок, или при забавяне на доставката 
на Медицинската апаратура с повече от 30 (тридесет) дни, Възложителят имат право да 
прекрати Договора, както и право да получи неустойка в размер на сумата по 
гаранцията за изпълнение на Договора, както и да получи обратно всички платени



авансово от Възложителя суми, с изключение на авансово платените суми за 
продуктите, които са доставени от Изпълнителя и приети от Възложителя.

(5.1.5) Подписването на приемо-предавателния протокол по алинея (5.1.2) без 
забележки има силата на приемане на доставката от страна на Възложителя, освен в 
случаите на "скрити Несъответствия", които не могат да бъдат установени при 
обикновения преглед на Медицинската апаратура. Приемането на доставката на 
Медицинската апаратура с Приемо-предавателния протокол няма отношение към 
установените впоследствие в гаранционния срок Несъответствия.

(5.1.6) Възложителят се задължава да уведоми писмено Изпълнителя за всички 
скрити Несъответствия, които не е могъл да узнае при приемането на доставката в срок 
до 20 (двадесет) дни от узнаването им, но не по-късно от изтичане на гаранционния 
срок.

(5.1.7) При наличие на явни Несъответствия посочени в констативния протокол 
по алинея (5.1.4) и/или при наличие на скрити Несъответствия, констатирани от 
Възложителя и съобщени на Изпълнителя по реда на алинея (5.1.6), Изпълнителят 
заменя доставената Медицинска апаратура или съответния компонент със 
съответстващи с изискванията на настоящия Договор в срока посочен съответно в 
констативния протокол и/или в разумен срок след получаване на уведомлението по 
алинея (5.1.6), който не може да бъде по-дълъг от 60 дни;

(5.1.8) В случаите на Несъответствия посочени в констативния протокол по 
алинея (5.1.4), Възложителят не дължи заплащане на цената по алинея (3.2), точка И 
преди отстраняването им и изпълненията на останалите условия за плащане, 
предвидени в Договора.

(5.2) Монтаж
(5.2.1) Изпълнителят е длъжен да приключи изпълнението на всички дейности 

свързани с монтажа и въвеждане в експлоатация на Медицинската апаратура в срок от 
10 работни (словом: десет) дни, считано от датата на подписване на приемо- 
предавателния протокол по алинея (5.1.2).

(5.2.2) За извършения монтаж и въвеждане в експлоатация на Медицинската 
апаратура, Страните, или упълномощени от тях лица подписват двустранен протокол, 
който съдържа: основанието за съставянето му, дата, час, сериен номер на пуснатата в 
действие Медицинска апаратура. Възложителят има право да откаже да подпише 
протокола по настоящата алинея до окончателното пускане в действие/въвеждане в 
експлоатация на Медицинската апаратура в степен, позволяваща незабавната и 
безпрепятствена употреба.

(5.3) Обучение на персонала
(5.3.1) Възложителят предоставя на Изпълнителя списък на лицата, които следва 

да бъдат обучени за работа с Медицинската апаратура в срок от 10 (десет) дни от 
подписване на настоящия Договор..

(5.3.2) Изпълнителят е длъжен да приключи обучението на специалистите на 
Възложителя съгласно препоръките на производителя в срок от 5 (словом: пет) дни, 
считано от датата на подписване на протокола по алинея (5.2.2). Изпълнителят е 
длъжен до осигури достатъчен брой обучаващи, както и присъствието им на мястото на 
доставка и монтаж на Медицинската апаратура, като времето и графикът на обучение 
се съгласуват между Страните.

(5.3.3) За извършеното обучение Страните, или упълномощени от тях лица 
подписват двустранен протокол. Изпълнителят не носи отговорност за забавяне на 
обучението поради отсъствие на специалистите на Възложителя по време на периода на 
обучението, при условие, че е уведомил писмено Възложителя за такова отсъствие.

Член 6.
Когато Изпълнителят е сключил договор/договори за подизпълнение, работата 

на подизпълнителите се приема от Възложителя в присъствието на Изпълнителя и 
подизпълнителя по реда и при условията на настоящия Договор, приложими към 
Изпълнителя.

Член 7. Преминаване на собствеността и риска



Собствеността и риска от случайно повреждане или погиване на Медицинската 
апаратура, предмет на доставка, преминава от Изпълнителя върху Възложителя от 
датата на подписване на протокола за монтаж и въвеждане в експлоатация на 
Медицинската апаратура съгласно алинея (5.2.2).

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
Член 8. Права и задължения на Изпълнителя
(8.1) Изпълнителят се задължава да достави, монтира и въведе в експлоатация 

Медицинската апаратура, предмет на настоящия Договор, отговаряща на техническите 
параметри, представени в Техническото предложение на Изпълнителя и на 
Техническата спецификация на Възложителя, окомплектована съгласно изискванията 
на алинея (5.1.1) и придружена със съответните документи, както и да прехвърли 
собствеността върху нея на Възложителя в договорените срокове и съгласно условията 
на настоящия Договор.

(8.2) Изпълнителят е длъжен да изпълни задълженията си по Договора и да 
упражнява всичките си права, с оглед защита интересите на Възложителя.

(8.3) Изпълнителят се задължава да извършва текуща поддръжка и гаранционно 
обслужване на Медицинската апаратура в рамките на гаранционния срок, при 
условията и сроковете на този Договор, съответно при условията на гаранцията.

(8.4) Изпълнителят се задължава да отстранява за своя сметка и в договорените 
срокове всички несъответствия, повреди, дефекти и/или отклонения на доставената 
Медицинска апаратура проявени и/или открити в рамките на гаранционния срок, 
констатирани и предявени по реда на настоящия Договор и съгласно гаранционните 
условия. Изпълнителят се задължава при отстраняване на повреди, дефекти или 
недостатъци, както и при извършване на гаранционното обслужване да влага само 
оригинални резервни части и материали.

(8.5) Изпълнителят се задължава да спазва правилата за вътрешния ред, както и 
хигиенните изисквания и изискванията за безопасност в помещенията на Възложителя, 
и да изпълнява задълженията си по Договора без да пречи на нормалното протичане на 
работата на Възложителя.

(8.6) При точно и навременно изпълнение на задълженията си по настоящия 
Договор, Изпълнителят има право да получи цената по Договора, съгласно определения 
начин на плащане.

(8.7) Изпълнителят се задължава да сключи договор за подизпълнение с 
посочения в офертата му подизпълнител.

(8.8) Изпълнителят има право да иска от Възложителя необходимото съдействие 
за осъществяване на работата по Договора, включително предоставяне на нужната 
информация и документи за изпълнение на Договора, и на необходимия достъп до 
помещенията на Възложителя, в които ще се монтира Медицинската апаратура.

(8.9) Изпълнителят се задължава да извърши обучение на медицинския 
персонал, на Възложителя в уговорените срокове и съгласно договорените условия.

(8.10) Изпълнителят е длъжен да отстрани за своя сметка всички повреди 
нанесени на имуществото на Възложителя, както и да обезщети всяко трето лице, на 
което са нанесени вреди по време на и във връзка с монтажа и въвеждането в 
експлоатация на Медицинската апаратура.

Член 9. Права и задължения на Възложителя
(9.1) При добросъвестно и точно изпълнение на Договора, Възложителят се 

задължава да заплати общата цена по алинея (2.1) от този Договор, съгласно условията 
и по начина, посочен в него.

(9.2) Възложителят се задължава да приеме доставката на Медицинската 
апаратура, предмет на Договора по реда на алинея (5.1.2) и следващите, ако отговаря на 
договорените изисквания, в срок до 10 {десет) дни след писменото му уведомяване 
както и да осигури достъп до помещенията си и необходимите условия за монтажа и 
пускането в действие/ въвеждането в експлоатация на медицинската апаратура.



(9.3) Възложителят има право да иска от Изпълнителя да изпълни доставката на 
Медицинската апаратура на посочения в алинея (4.7) от Договора адрес, в срок и без 
отклонения от договорените изисквания.

(9.4) Възложителят се задължава да съдейства при провеждане на обучението на 
своите специалисти, като осигурява присъствието им в договореното време.

(9.5) Възложителят има право да получава информация по всяко време относно 
подготовката, хода и организацията по изпълнението на доставката и дейностите, 
предмет на Договора.

(9.6) Възложителят има право на рекламация по отношение на доставената по 
Договора Медицинска апаратура, както по отношение на монтажа и пускането й в 
действие, при условията посочени в настоящия Договор и съгласно гаранционните 
условия.

(9.7) Възложителят има право да изисква от Изпълнителя замяната на 
несъответстваща е Техническите спецификации и/или дефектна Медицинска апаратура 
и/или нейни компоненти, както и отстраняване на недостатъците, по реда и в сроковете, 
определени в настоящия Договор.

(9.8) Възложителят има право да откаже приемането на доставката, както и да 
заплати изцяло или частично цената по Договора, когато Изпълнителят не спазва 
изискванията на Договора и Техническата спецификация, докато Изпълнителят не 
изпълни изцяло своите задължения съгласно условията на Договора.

(9.9) Възложителят има право да изисква от Изпълнителя да сключи и да му 
представи копия от договори за подизпълнение с посочените в офертата му 
подизпълнители.

(9.10) Възложителят е длъжен да не разпространява под каквато и да е форма 
всяка предоставена му от Изпълнителя информация, имаща характер на търговска 
тайна и изрично упомената от Изпълнителя като такава в представената от него оферта.

V. ГАРАНЦИОННА ОТГОВОРНОСТ И ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ
Член 10.
(10.1) Гаранционна отговорност
(10.1.1) Изпълнителят гарантира пълната функционална годност на 

Медицинската апаратура съгласно договореното предназначение, както и съгласно 
Техническото предложение, Техническата спецификация и техническите стандарти за 
качество и безопасност.

(10.1.2) В рамките на гаранционния срок Изпълнителят отстранява със свои сили 
и средства всички Несъответствия на Медицинската апаратура, съответно подменя 
дефектирали части и/или компоненти с нови, съгласно гаранционните условия и 
Техническото предложение на Изпълнителя.

(10.1.3) Рекламационното съобщение на Възложителя може да бъде изпратено 
по факс, телефон, електронна поща или обикновена поща. Изпълнителят е длъжен да 
изпрати свои квалифицирани представители на място за констатиране и 
идентифициране на повредата в срок от 24 (словом: двадесет и четири) часа, от 
получаване на рекламационното съобщение на Възложителя. При визитата на 
сервизния екип на Изпълнителя се съставя констативен протокол за извършеното 
техническо обслужване, вида на повредата, работите и срокът необходими за 
отстраняването в два еднообразни екземпляра.

(10.1.4) Изпълнителят се задължава да отстрани настъпила повреда в срок от 15 
(словом: петнадесет) дни или по-кратък, считано от датата на констатирането на 
повредата. При невъзможност за отстраняване на настъпила повреда в срок от 15 
(словом: петнадесет) дни, Изпълнителят осигурява на Възложителя оборотна 
апаратура, която се задължава да монтира и въведе в експлоатация, от същия или 
подобен клас до пълното отстраняване на дефекта/повредата, като гаранционният срок 
на Медицинската апаратурата, в процес на поправяне, се удължава със срока през който 
е траело отстраняването на повредата.

(10.2) Гаранционно (сервизно) обслужване



(10.2.1) Изпълнителят се задължава да осигури на Възложителя гаранционно 
(сервизно) обслужване на Медицинската апаратура в гаранционния срок. Изпълнителят 
се задължава да извършва е предимство гаранционното обслужване на Медицинската 
апаратура на Възложителя по време на целия гаранционен период, в срок не по-късно 
от 25 (словом: двадесет и пет) дни от постъпване на заявка за обслужване от страна на 
Възложителя. Гаранционното обслужване се осъществява на място, в помещенията на 
Възложителя, от оторизирани представители на Изпълнителя.

VI. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Член 11. Видове гаранции, размер и форма на гаранциите
(11.1) Видове и размер на гаранциите
(11.1.1) Изпълнителят гарантира изпълнението на произтичащите от настоящия 

Договор свои задължения е гаранция за изпълнение в размер на 3 % (три процента) от 
стойността на Договора по алинея (2.1) или сумата от 7 307,73 (словом: седем хиляди 
триста и седем лв., 0,73 ст.) лева;

(11.1.2) Изпълнителят представя документи за внесена гаранция за изпълнение 
на Договора към датата на сключването му.

(11.2) Форма на гаранциите
(11.2.1) Изпълнителят избира формата на гаранцията измежду една от следните:
(i) парична сума внесена по банковата сметка на Възложителя;
(ii) банкова гаранция; или
(iii) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността 

на Изпълнителя.
Член 12. Изисквания по отношение на гаранциите
(12.1) Когато гаранцията се представя във вид на парична сума, то тя се внася по 

следната банкова сметка на Възложителя:
а) парична сума, внесена по посочената по-долу банкова сметка на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в ОББ АД: IBAN: BG41 UBBS88881000322926, ВЮ код UBBS BGSF. 
Всички банкови разходи, свързани е преводите на сумата са за сметка на Изпълнителя.

(12.2) Когато Изпълнителят представя банкова гаранция се представя 
оригиналът й, като тя е безусловна, неотменяема и непрехвърляема, като покрива 100 % 
(сто процента) от стойността на гаранцията за изпълнението на договора. Гаранцията за 
изпълнението на договора трябва да бъде със срок на валидност срока на действие на 
Договора, плюс 30 (тридесет) дни.

(12.2.1) Страните се съгласяват в случай на учредяване на банкова гаранция, тя 
да съдържа условие, че при първо поискване банката следва да заплати сумата по 
гаранцията независимо от направените възражения и защита, възникващи във връзка е 
основните задължения.

(12.2.2) Всички банкови разходи, свързани е обслужването на превода на 
гаранцията, включително при нейното възстановяване, са за сметка на Изпълнителя.

(12.3). Застраховката, която обезпечава изпълнението, чрез покритие на 
отговорността на Изпълнителя, е със срок на валидност, срока на действие на договора, 
плюс 30 (тридесет) дни. Възложителят следва да бъде посочен като трето ползващо се 
лице по тази застраховка. Застраховката следва да покрива отговорността на 
Изпълнителя при пълно или частично неизпълнение на Договора. Разходите по 
сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на 
застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахователно 
обезщетение в полза на възложителя, при наличие на основание за това, са за сметка на 
Изпълнителя.

Член 13. Задържане и освобождаване на гаранциите
(13.1) . Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение на Договора на 

етапи и при условия, както следва:
(13.1.1) частично освобождаване в размер на 2 % (два процента) от стойността 

на договора в размер на 4 871.82 (словом: четири хиляди осемстотин седемдесет и един 
лв., 0,82 ст.) лева, в срок от 30 (тридесет) дни, след успешно завършване на обучението 
на персонала на Възложителя и подписване на Приемо-предавателния протокол по



алинея (5.3.3) при липса на възражение и при условие, че сумата по гаранцията не е 
задържана, или не са настъпили условия за задържането й.

(13.1.2) окончателно освобождаване на остатъчната сума по гаранцията се 
извършва в срок от 30 (тридесет) дни, след изтичане на гаранционния срок на 
Медицинската апаратура, посочен в алинея (4.5) от настоящия Договор при условие, че 
Изпълнителят е изпълнил всички свои задължения по Договора и сумата по гаранцията 
не е задържана, или не са настъпили условия за задържането й.

(13.2) Ако Изпълнителят е внесъл гаранцията за изпълнение на Договора по 
банков път, Възложителят освобождава съответната част от нея в срока и при 
условията на алинея (13.1).

(13.3) Възложителят не дължи лихви върху сумата по предоставената гаранция, 
независимо от формата под която е предоставена.

(13.4) Гаранцията не се освобождава от Възложителя, ако в процеса на 
изпълнение на Договора е възникнал спор между Страните относно неизпълнение на 
задълженията на Изпълнителя и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При 
решаване на спора в полза на Възложителя той може да пристъпи към задържане на 
гаранцията.

(13.5.) Възложителят има право да задържи изцяло или частично гаранцията за 
изпълнение, при пълно или частично неизпълнение на задълженията по настоящия 
Договор от страна на Изпълнителя и/или при разваляне или прекратяване на настоящия 
Договор по вина на Изпълнителя, съответно при възникване на задължения за 
Изпълнителя за връщане на авансово платени суми. В тези случаи, Възложителят има 
право да задържи от гаранцията за изпълнение сума, покриваща отговорността на 
Изпълнителя за неизпълнението.

(13.6) Възложителят има право да задържа от сумата по гаранцията за 
изпълнение сума равни на размера на начислените неустойки и обезщетения по 
настоящия Договор, поради неизпълнение на задълженията на Изпълнителя.

(13.7) В случай на задържане от Възложителя на сума от гаранцията, 
Изпълнителят е длъжен в срок до 30 (тридесет) дни да допълни съответната гаранция 
до размера, уговорен в алинея (11.1), като внесе усвоената от Възложителя сума по 
сметка на Възложителя, или учреди банкова гаранция за сума в размер на усвоената 
или да дозастрахова отговорността си до размера в алинея (11.1).

VII. НЕУСТОЙКИ
Член 14.
(14.1) При забавено изпълнение на задължения по Договора от страна на 

Изпълнителя в нарушение на предвидените в този Договор срокове, същият заплаща на 
Възложителя неустойка в размер на 0.2% от стойността по алинея (2.1) за всеки 
просрочен ден, но не повече от 5% от цената.

(14.2) При забава на Възложителя за изпълнение на задълженията му за плащане 
по Договора, същият заплаща на Изпълнителя неустойка в размер на 0.1 % от 
дължимата сума за всеки просрочен ден, но не повече от 5 % от размера на забавеното 
плащане.

(14.3) При неизпълнение от страна на Изпълнителя на задълженията му за 
обучение на персонала на Възложителя, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 0.2 
% (нула цяло и два процента) от общата цена на Договора по алинея (2.1).

(14.4) При системно (три и повече пъти) неизпълнение на задълженията за 
гаранционно обслужване и/или гаранционни ремонти в срока на гаранцията, 
Изпълнителят дължи на Възложителя, неустойка в размер на 0,5% (нула цяло и пет 
процента) от общата цена на Договора по алинея (2.1).

(14.5) При пълно неизпълнение на задълженията за гаранционно обслужване 
и/или гаранционни ремонти в срока по гаранцията, Изпълнителят дължи на 
Възложителя възстановяване на сумата за сервизно обслужване на съответната 
апаратура, заедно с неустойка в размер на 0,5% (нула цяло и пет процента) от общата 
цена на Договора по алинея (2.1).



(14.6) Възложителят може да претендира обезщетение за нанесени вреди и 
пропуснати ползи по общия ред, независимо от начислените неустойки и независимо от 
усвояването на гаранцията за изпълнение.

(14.7.) Неустойките се заплащат незабавно, при поискване от Възложителя, по 
следната банкова сметка на Възложителя: IBAN: BG41 UBBS88881000322926, BIG код 
UBBS BGSF, в ОББ АД. В случай че банковата сметка на Възложителя не е заверена 
със сумата на неустойката в срок от 5 (пет) дни от искането на Възложителя за плащане 
на неустойка, Възложителят има право да задържи съответната сума от гаранцията за 
изпълнение.

VIII. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ
Член 15. Общи условия приложими към Подизпълнителите
(15.1) За извършване на дейностите по Договора, Изпълнителят има право да 

ползва само подизпълнителите, посочени от него в офертата, въз основа на която е 
избран за Изпълнител.

(15.2) Процентното участие на подизпълнителите в цената за изпълнение на 
Договора не може да бъде различно от посоченото в офертата на Изпълнителя.

(15.3) Изпълнителят може да извършва замяна на посочените подизпълнители за 
изпълнение на Договора в предвидените в ЗОП случаи и при предвидените в ЗОП 
условия.

(15.4) Независимо от използването на подизпълнители, отговорността за 
изпълнение на настоящия Договор и на Изпълнителя.

Член 16. Договори е подизпълнители
При сключването на Договорите с подизпълнителите, посочени в офертата на 

Изпълнителя, последният е длъжен да създаде условия и гаранции, че:
(i) приложимите клаузи на Договора са задължителни за изпълнение от 

подизпълнителите;
(И) действията на Подизпълнителите няма да доведат пряко или косвено до 

неизпълнение на Договора;
(Ш) при осъществяване на контролните си функции по договора 

Възложителят ще може безпрепятствено да извършва проверка на дейността и 
документацията на подизпълнителите.

Член 17. Разплащане с подизпълнители
(17.1) Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може 

да бъде предадена като отделен обект на Изпълнителя или на Възложителя, 
Възложителят заплаща възнаграждение за тази част директно на подизпълнителя.

(17.2) Разплащанията по член (17.1) се осъществяват въз основа на искане, 
отправено от подизпълнителя до Възложителя чрез Изпълнителя, който е длъжен да го 
предостави на Възложителя в 15-дневен срок от получаването му.

(17.3) Към искането по алинея (17.2) Изпълнителят предоставя становище, от 
което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като не дължими.

(17.4) Възложителят има право да откаже плащане по алинея (17.2), когато 
искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

IX. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА
Член 18.
(18.1) Настоящият Договор се прекратява в следните случаи:
(i) по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма;
(й) с изтичане на уговорения срок;
(iii) когато са настъпили съществени промени във финансирането на 

обществената поръчка — предмет на Договора, извън правомощията на Възложителя, 
които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати -  с писмено 
уведомление от Възложителя, веднага след настъпване на обстоятелствата;

(iv) При настъпване на невиновна невъзможност за изпълнение непредвидено 
или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на 
Договора(„непреодолима сила“) за срок по-дълъг от 60 (шестдесет) дни;



(18.2) Възложителят може да прекрати Договора без предизвестие, е 
уведомление, изпратено до Изпълнителя:

(i) При системно (три и повече пъти) неизпълнение на Изпълнителя на 
задълженията за гаранционно обслужване и/или гаранционни ремонти в срока на 
гаранцията; или

(ii) при пълно неизпълнение на задълженията на Изпълнителя за гаранционно 
обслужване и/или извършване на гаранционни ремонти в срока по гаранцията; или

(Ш) при забава продължила повече от 30 (тридесет)] дни или при пълно 
неизпълнение на задължението на Изпълнителя за въвеждането в експлоатация на 
Медицинската апаратура, и/или за обучение на персонала на Възложителя; или

(iv) използва подизпълнител, без да е декларирал това в документите за 
участие, или използва подизпълнител, който е различен от този, който е посочен, освен 
в случаите, в които замяната, съответно включването на подизпълнител е извършено 
със съгласието на Възложителя и в съответствие със ЗОП и настоящия Договор;

(18.3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл.118, ал.1 от 
ЗОП, без да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването 
на Договора вреди, освен ако прекратяването е на основание чл.118, ал.1, т.1 от ЗОП. В 
последния случай, размерът на обезщетението се определя в протокол или 
споразумение, подписано от Страните, а при непостигане на съгласие -  по реда на 
клаузата за разрешаване на спорове по този Договор.

(18.4) Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения 
между Страните за извършените от страна на Изпълнителя и одобрени от Възложителя 
дейности по изпълнение на Договора.

(18.5) Възложителят може да развали Договора по реда и при условията 
предвидени в него или в приложимото законодателство.

Член 19.
Настоящият Договор може да бъде изменян или допълван от Страните при 

условията на чл. 116 от ЗОП.

X. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА
Член 20.
(20.1) Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията 

си, когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила. Никоя от 
Страните не може да се позовава на непреодолима сила, ако е била в забава и не е 
информирала другата Страна за възникването на непреодолима сила.

(20.2) Страната, засегната от непреодолима сила е длъжна да предприеме всички 
разумни усилия и мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и 
да уведоми писмено другата Страна незабавно при настъпване на непреодолимата сила.

(20.3) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се
спира.

(20.4) Не може да се позовава на непреодолима сила онази Страна, чиято 
небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за 
изпълнение на Договора.

XI. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ
Член 21.
(21.1) Страните се съгласяват да третират като конфиденциална следната 

информация, получена при и по повод изпълнението на Договора - неприложимо.
(21.2) Никоя Страна няма право без предварителното писмено съгласие на 

другата да разкрива по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма 
конфиденциална информация, на когото и да е, освен пред своите служители и/или 
консултанти. Разкриването на конфиденциална информация пред такъв 
служител/консултант се осъществява само в необходимата степен и само за целите на 
изпълнението на Договора и след поемане на съответните задължения за 
конфиденциалност.



XII. ОБРАБОТВАНЕ НА ДАННИ, СЪГЛАСНО ДЕФИНИЦИЯТА ПО ЧЛ. 28 НА 
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА 

ОТ 27 АПРИЛ 2016 ГОДИНА(РЕГЛАМЕНТА), ОТНОСНО ЗАЩИТАТА НА 
ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА ВЪВ ВРЪЗКА С ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ

ДАННИ
Член 22.
(22.1) Настоящият раздел има за цел да регулира личните права и задължения на 

страните, във връзка с данни и информация, определена като поверителна, които са 
станали известни по време на извършване на дейностите, описани в настоящия 
Договор.

(22.2) За целите на Договора тези данни и информация ще се считат за 
поверителни и Страните се задължават да не предоставят на трети страни и лица, 
личните данни, предмет на Договора, или лични данни и информация, станали им 
известни при изпълнение на договора.

(23.3) Поверителния характер на горепосочените данни и информация ще трябва 
да бъде изрично деклариран, с подписите на представителите на страните.

Член 23.
Страните се ангажират да приемат всички мерки за сигурност, които са 

необходими за защита на данните и информацията от поверителен характер и да се 
гарантира, че тяхната поверителност по никакъв начин не е нарушена.

Член 24.
Страните, подписвайки настоящия Договор декларират, че ще използват само 

обработващи лични данни, както и че са предприели достатъчни подходящи 
технически и организационни мерки по такъв начин, че обработването да протича в 
съответствие с изискванията на Регламента и по този начин осигуряват защита на 
правата на субектите на данни.

Член 25.
Страните въвеждат подходящи технически и организационни мерки, за да се 

гарантират, че по подразбиране се обработват само лични данни, които са необходими 
за всяка конкретна цел на обработването. Това задължение се отнася до обема на 
събраните лични данни, степента на обработването, периода на съхраняването им и 
тяхната достъпност.

Член 26.
Третирането на всички лични данни трябва да отговаря на съответното 

национално законодателство на участниците, по-специално във връзка със Закона за 
защита на личните данни и на Регламента.

Член 27.
Страните обработващи лични данни имат въведени вътрешни правила относно 

обработката и сигурността на личните данни и гарантират, че обработените лични 
данни са достъпни само за надлежно упълномощени служители.

Член 28.
Личните данни, които са станали известни по силата на настоящия Договор или 

по време на изпълнението му, са предмет на обработване от страните за постигане на 
целите и предмета на договора, се обработват за срок не по-дълъг от срока на договора.

XIII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Член 29.
За всички неуредени в настоящия Договор въпроси се прилага действащото 

българско законодателство.
Член 30.
(30.1) Упълномощени представители на Страните, които могат да приемат и 

правят изявления по изпълнението на настоящия Договор са:
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
УМБАЛ "Царица Йоанна-ИСУЛ" ЕАД 
Телефон:[•]
Email: [•]



ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
„АА Медикъл България” ООД
Телефон: 02 9623982
Email: aamedicalbulgaria@gmail.com

(30.2) Всички съобщения и уведомления, свързани с изпълнението на този 
Договор, следва да съдържат наименованието и номера на Договора, да бъдат в 
писмена форма за действителност.

(30.3) Страните се задължават да се информират взаимно за всяка промяна на 
правния си статут, адресите си на управление, телефоните и лицата, които ги 
представляват.

(30.4) Официална кореспонденция между Страните се разменя на посочените в 
настоящия Договор адреси на управление, освен ако Страните не се информират 
писмено за други свои адреси. При неуведомяване или несвоевременно уведомяване за 
промяна на адрес, кореспонденцията изпратена на адресите по настоящия член 30 се 
считат за валидно изпратени и получени от другата Страна.

(30.5) Всички съобщения и уведомления се изпращат по пощата с препоръчана 
пратка или по куриер. Писмените уведомления между Страните по настоящия Договор 
се считат за валидно изпратени по факс с автоматично генерирано съобщение за 
получаване от адресата или по електронната поща на страните, подписани с електронен 
подпис.

Член 31.
Изпълнителят няма право да прехвърля своите права или задължения по 

настоящия Договор на трети лица, освен в случаите предвидени в ЗОП.
Член 32.
(32.1) Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, ще 

бъдат разрешавани първо по извънсъдебен ред чрез преговори между двете Страни, 
като в случай на спор, всяка Страна може да изпрати на другата на посочените адреси 
за кореспонденция по-долу покана за преговори с посочване на дата, час и място за 
преговори.

(32.2) В случай на непостигане на договореност по реда на предходната алинея, 
всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, включително 
споровете, отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или 
прекратяване ще бъдат отнасяни за разглеждане и решаване от компетентния съд на 
Република България по реда на ГПК.

Член 33.
Нищожността на някоя от клаузите по Договора или на допълнително уговорени 

условия не води до нищожност на друга клауза или на Договора като цяло.
Член 34
На основание чл.114 от ЗОП, изпълнението на настоящият договор се поставя 

под условие, обвързано с получаване на целеви средства за капиталови разходи, 
осигурени от M3.

Член 35
Неразделна част от настоящия Договор са следните приложения:
1. Техническа спецификация на Възложителя;
2. „Предложение за изпълнение на поръчката”, “Таблица за съответствие” и 

“Ценово предложение на Изпълнителя” (Приложение № 2, Приложение № 2 А и
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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Дроплет дигитална PCR система за абсолютна квантификация на таргетни ДНК или 
РНК молекули за приложения в ин витро диагностика (IVD), включваща следните 

компоненти: автоматичен дроплет генератор IVD, дроплет четец IVD, инструмент за
залепване на фолио, deep well термосайклър

Автоматичен Дроплет генератор IVD:

- Да осъществява ddPCR в дроплетни емулсии вода в масло.

- Да разделя 20 ц1 реакция до 20000 дроплета с нанолитров размер - около InL
- Да генерира не по-малко от 8 проби по 20000 дроплета всяка наведнъж;

- Да генерира дроплети за 96 PCR реакции за по-малко от 45 минути;

- Капацитет на автоматичния дроплет генератор 1 -96 проби/експеримент (рън);
- Наличие на НЕРА филтър за предпазване от контаминация;
- Един автоматичен дроплет генератор да може да снабдява/обслужва 4-5 дроплет четеца 
непрекъснато;

Дроплет четец IVD:
- Да осветява и детектира флуоресценция от всеки индивидуален дроплет;

- Осветяване на пробите -  светодиоди (по един за всеки канал)

- Детекция на пробите - мултипикселни фотонни броячи (по един за всеки канал);

- Прецизност: ±10% ;
- Време за анализ с дроплет четеца на пълна 96-ямкова плака -  максимум 2.5 часа;
- Общ брой дроплети при 96 ямкова плака около 1 500 000;
- Мултиплексност: възможност за детекция в 2 канала на до 2 флуоресцентни багрила на 
дроплет: FAM, HEX или (VIC) и EvaGreen
- Да може да детектира 1 копие таргетна секвенция от ДНК или РНК проби;

- Чувствителност: детекция на редки секвенции/мутации от порядъка на 1/1000 000 общ 
брой копия (1 мутирало копие в среда на 1 000 000 див тип или друга ДНК- 0.0001%);
- Линеен динамичен обхват - 5 порядъка;

Софтуер:
- Да показва стойности на флуоресцентна амплитуда на дроплет от всяко багрило;

- Да изчислява брой копия за таргет чрез референтен анализ на брой копия;
- Да квантифицира редки мутации в среда на див тип и редки секвенции в среда от други 
ДНКи за детекция на вируси и патогени;
- Автоматично и мануално определяне на прагови линии; (threshold) по цялата плака, както 
и за индивидуални ямки;
- Да изчислява абсолютен брой копия таргетна ДНК чрез Poisson-ова статистика;

Инструмент за залепване на оптично Фолио на плаките:
- Да е съвместим с повечето модели плаки, различни типове фолиа и филми;



- Да има готовност за работа за по-малко от 3 минути;
- Да има капацитет на блока за 96 и 384-ямкови плаки;
- Да има сензорен дисплей (Touch-screen интерфейс) с един бутон за температура и време;

Термосайклър (конвенционален PCR);
- Точност: ±2°С
- Хомогенност: ±0.4°С ямка до ямка за 10 секунди
- Температурен обхват: 0-100 °С
- Да има 96 deep well реакционен модул

- Промяна на скоростта (ramp) до 2°С/сек с възможност за регулиране
- Да има градиентна функция с обхват от 30С° до 100С° и температурен диференциален 

обхват 1-24С°.
- Да има техническа възможност за надграждане до RT PCR
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Приложение № 2

АА Медикъл България ООД [наименование на участника],
представлявано от Теодора Андреева Николовска-Цанкова [трите имена] в качеството 
на Управител [длъжност, или друго качество],
с БУЛСТАТ/ЕИК 175155243, със седалище гр. София и адрес на управление 1680 
София, бул. „България” 52К, вх. I, ет. 4, адрес за кореспонденция: 1407 София, ул. 
„Голо бърдо” 8, ет. 4

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

В СЪОТВЕТСТВИЕ С ТЕХНИЧЕСКАТА СПЕЦИФИКАЦИЯ И ИЗСКВАНИЯТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка, открита по реда на чл. 18, ал. I, т. 12 от ЗОГ1 с 
предмет „Доставка на платформа за провеждане на дигитален емулсионен PCR с висока 
чувствителност за ранно откриване и мониторинг на свободно циркулиращи и клетъчно базирани 
биомаркери при гуморни, вирусни, патогенни и имунни заболявания за УМБАЛ „ЦАРИЦА 
ЙОАННА-ИСУЛ”ЕАД”

ч.
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото представяме нашето предложение за изпълнение на поръчката.
1. Предлаганата от нас медицинска апаратура - платформа за провеждане на дигитален 

емулсионен PCR с висока чувствителност е с компоненти и производител и марка както следва:
1. Автоматичен дроплет генератор, модел: QX200 AutoDG, IVD производител БИО-РАД
2. Дроплет четец, модел: QX200,1VD, производител БИО-РАД
3. Софтуер QuantaSoft, производител БИО-РАД
3. Термосайклър (конвенционален PCR): модел: С1000 Touch™, IVD, производител БИО-РАД
4. Инструмент за залепване на оптично фолио на плаките, модел РХ1, производител БИО-РАД

2. Предлаганата от нас медицинска апаратура е произведена след 01.07.2018 година.
3. Декларираме, че предлаганата от нас медицинска апаратура притежава СЕ-маркировка в 

съответствие с Директива 98/79 ЕС и Директива 93/42/ЕЕС, както следва:
• Автоматичен дроплет генератор, модел: QX200, Дроплет четец, модел: QX200, Софтуер 

QuantaSoft, IVD- Декларация за съответствие с Директива 98/79 ЕС, издадена от 
производителя;

• Термосайклър (конвенционален PCR): модел: С1000 Touch™, 1VD - Декларация за 
съответствие с Директива 98/79 ЕС, издадена от производителя;

4. Предлагаме срок за доставка на медицинската апаратура 45 {словом:четиридесет и пет) дни, 
считано от датата на получаване на възлагателно писмо/уведомително писмо за готовност на Възложителя 
за доставка на апаратурата

5. Предлагаме срок за монтаж и въвеждане в експлоатация на доставената медицинска апаратура 10 
{словом:десет) дни, считано от датата на доставката.

6. Срокът за обучение на обучение на персонала на Възложителя за работа с доставената 
медицинска апаратура е 5 {словом пет) календарни дни, считано от датата на подписване на протокола за 
въвеждане в експлоатация на апаратурата.

7. Ще предоставим безвъзмездно следните реактиви и консумативи, необходими за провеждане на 
обучението на персонала за работа с доставената медицинска апаратура 

0 Консумативи и китове
ddPCR Demo Kit for 
DG32 AutoDG Cartri

Jiobes, Bio-Rad use
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■ AutoDG Oil for Probes, 2 x 140 ml
■ ddPCR Smx for Probes (no dUTP), 5 x I ml
■ ddPCR BRAF V600 Screening Kit
■ ddPCR KRAS Screening Multiplex kit
■ ddPCR NRASG12/G13 Screening Kit
■ Waste Bins for AutoDG, 10/PK
■ Pipet Tips for AutoDG, 40/PK
■ EZ microtest tube 1.5 ml 500/BX
• ddPCR SYSTEM DEMONSTRATION KIT
■ ddPCR Plates 96-Well,Semi-Skirted, 2X25/BX
■ PIERCEABLE FOIL HEAT SEAL,100/PK
■ Sterilized reagent reservoirs
■ ddPCR Droplet Reader Oil, 2 x 1L
■ DD SPECTRAL CALIBR FAM/VIC/HEX
■ Droplet Digital Fluidic Verif Reagents
■ 2x ddPCR Buffer Ctrl, Probes 2x 4.5 ml bottle
■ iCycler iQ FAM Calibrator Solution
■ ddPCR Mutation Assay Kit EGFR T790M
■ ddPCR Smx for probes (no dUTP) 2x1 ml
• ddPCR EGFR T790M ASSAY 200 RXN

0 Рестрикционни ензими и UDG 

0 Пипети 4 броя и връхчета стерилни с филтър 

0 Вода за молекулярна биология, 20ml ампула

/
LI K A S

М < М П М 1М
'V41IUJ

8. Предлаганият от нас гаранционен срок на доставената медицинска апаратура е 24 
{словом:двадесет и четири) месеца, считано от датата на подписване на протокола за въвеждане в 
експлоатация на апаратурата. Задължаваме се в рамките на гаранционния срок да осигурим на 
Възложителя гаранционно сервизно обслужване.

9. В рамките на гаранционния срок се задължаваме да изпратим свои квалифицирани представители 
на място за констатиране и идентифициране на повредата в срок от 24 {словом: двадесет и четири) часа, 
от получаване на рекламационното съобщение на Възложителя. При визитата на сервизния екип се съставя 
констативен протокол за извършеното техническо обслужване, вида на повредата, работите и срокът 
необходими за отстраняването в два еднообразни екземпляра. Задължаваме се да отстраним настъпила 
повреда в срок от 15 {словом:петнадесет) дни или по-кратък, считано от датата на констатирането на 
повредата.

10. Задължаваме се да осигурим на Възложителя гаранционно сервизно обслужване на 
Медицинската апаратура в гаранционния срок. Задължаваме се да извършваме е предимство гаранционното 
обслужване на Медицинската апаратура на Възложителя по време на целия гаранционен период, в срок не 
по-късно от 25 {словом.двадесет и пет) дни от постъпване на заявка за обслужване от страна на 
Възложителя.

*3а посочване на данните на предлаганата медицинска апаратура и доказване на съответствието изискванията на Възложителя, 
да се използва Приложение №  2А - Таблица за съответствие на параметрите на предлаганата ОЬаратура с Техническата 
спецификация на възлож ителя, като и документи удостоверяващи посочените стойности - катаЛозц, брошури, проспекти в 
оригинал и превод на български език с посочване на страница и №.

Дата: 20/06/2019г.
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ТАБЛИЦА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
Приложение № 2А

„Доставка на платформа за провеждане на дигитален емулсионен PCR с висока чувствителност за ранно откриване и мониторинг на свободно 
циркулиращи и клетъчно базирани биомаркери при туморни, вирусни, патогенни и имунни заболявания за УМБАЛ „ЦАРИЦА ЙОАННА-

ИСУЛ”ЕАД”

Наименование Изисквания на възложителя Конкретни параметри на участника Каталог № Страница №
1. Автоматичен 
дроплет генератор 
IVD

F
с

- Да осъществява ddPCR в дроплетни емулсии вода 
в масло.

- Да разделя 20 pi реакция до 20000 дроплета с 
нанолитров размер - около InL

- Да генерира не по-малко от 8 проби по 20000 
дроплета всяка наведнъж;

- Да генерира дроплети за 96 PCR реакции за по- 
малко от 45 минути;

- Капацитет на автоматичния дроплет генератор 1 - 
96 проби/експеримент (рън);

- Наличие на НЕРА филтър за предпазване от 
контаминация;

- Един автоматичен дроплет генератор да може да 
снабдява/обслужва 4-5 дроплет четеца непрекъснато;

Автоматичен дроплет генератор
- Генераторът осъществява ddPCR в дроплетни 
емулсии вода в масло.

- Разделя 20 pi реакция до 20000 дроплета с 
нанолитров размер - около InL

- Генерира не по-малко от 8 проби по 20000 
дроплета всяка наведнъж;

- Генерира дроплети за 96 PCR реакции за по-малко 
от 45 минути;

- Капацитет на автоматичния дроплет генератор 1 - 
96 проби/експеримент (рън);

- Наличие на НЕРА филтър за предпазване от 
контаминация;

- Един автоматичен дроплет генератор може да 
снабдява/обслужва 4-5 дроплет четеца непрекъснато;

QX200
Автоматичен

Дроплет
генератор,

IVD

кат. № 
12001630

стр. А4/А20

стр. А16/А32

стр. А5/А21

стр. А39/А40 

стр. А 16/АЗ2

стр. А37/А38 

стр.А39/А40

2. Дроплет четец - Да осветява и детектира флуоресценция от всеки - Четецът осветява и детектира флуоресценция от QX200 стр. A33/A35
IVD индивидуален дроплет; всеки индивидуален дроплет; \ Дроплет четец

IVD
- Осветяване на пробите -  светодиоди (по един за - Осветяване на пробите едгъс светодиоди (пр един кат. № стр. А16/А32
всеки канал) за всеки каназ) . '. 12001045
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- Детекция на пробите - мултипикселни фотонни 
броячи (по един за всеки канал);

- Детекция на пробите е чрез мултипикселни 
фотонни броячи (по един за всеки канал);

стр. А16/А32

- Прецизност: ±10%; - Прецизност: ± 10% ; стр. А16/А32

- Време за анализ с дроплет четеца на пълна 96- 
ямкова плака -  максимум 2.5 часа;

- Време за анализ с дроплет четеца на пълна 96- 
ямкова плака -  максимум 2.5 часа;

стр. A33/A35

- Общ брой дроплети при 96 ямкова плака около 
1 500 000;

- Общ брой дроплети при 96 ямкова плака около 
1 500 000;

стр. А16/А32

- Мултиплексност: възможност за детекция в 2 
канала на до 2 флуоресцентни багрила на дроплет: 
FAM, HEX или (VIC) и EvaGreen

- Мултиплексност: Четецът дава възможност за 
детекция в 2 канала на до 2 флуоресцентни багрила 
на дроплет: FAM, HEX или (VIC) и EvaGreen

стр. А 16/АЗ2

- Да може да детектира 1 копие таргетна секвенция 
от ДНК или РНК проби;

- Може да детектира 1 копие таргетна секвенция от 
ДНК или РНК проби;

стр. A33/A35

%. __ "V
- Чувствителност: детекция на редки 
секвенции/мутации от порядъка на 1/1000 000 общ 
брой копия (1 мутирало копие в среда на 1 000 000 
див тип или друга ДНК- 0.0001%);

- Чувствителност: детекция на редки 
секвенции/мутации от порядъка на 1/1000 000 общ 
брой копия (1 мутирало копие в среда на 1 000 000 
див тип или друга ДНК- 0.0001%);

стр. А6/А22

- Линеен динамичен обхват - 5 порядъка; - Линеен динамичен обхват - 5 порядъка; стр. А16/А32
3. СЬф^ер - Да показва стойности на флуоресцентна амплитуда 

на дроплет от всяко багрило;
- Показва стойности на флуоресцентна амплитуда на 
дроплет от всяко багрило;

стр. АЗ4/АЗ6

- Да изчислява брой копия за таргет чрез референтен 
анализ на брой копия;

- Изчислява брой копия за таргет чрез референтен 
анализ на брой копия;

Софтуер

QuantaSoft™

стр. А34/А36

- Да квантифицира редки мутации в среда на див 
тип и редки секвенции в среда от други ДНКи за 
детекция на вируси и патогени;

Г\
- Квантифицира редки мутации в среда на див тип. и 
редки секвенции в среда от други ДНКи за детекцик 
на вируси и патогени; >

кат. № 
10026368

ч NX V

стр. А34/А36

- Автоматично и мануално определяне на прагови
' l  _

- Автоматично и мануално определя прагови линищ.
\  \ стр. А34/А36
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линии; (threshold) по цялата плака, както и за 
индивидуални ямки;

(threshold) по цялата плака, както и за индивидуални 
ямки;

- Да изчислява абсолютен брой копия таргетна ДНК 
чрез Poisson-ова статистика;

- Изчислява абсолютен брой копия таргетна ДНК 
чрез Poisson-ова статистика;

стр. А34/А36

4. Инструмент за 
залепване на 
оптично фолио на 
плаките

- Да е съвместим с повечето модели плаки, различни 
типове фолиа и филми;

- Да има готовност за работа за по-малко от 3 
минути;

- Съвместим е с повечето модели плаки, различни 
типове фолиа и филми;

- Готовност за работа за по-малко от 3 минути;

РХ1 PCR Plate 
Sealer

кат. №

стр. В4/В8 

стр. В2/В6

- Да има капацитет на блока за 96 и 384-ямкови 
плаки;

- Има капацитет на блока за 96 и 384-ямкови плаки; 1814000 

Брошура на

стр. В4/В8

- Да има сензорен дисплей (Touch-screen интерфейс) 
с един бутон за температура и време;

- Има сензорен дисплей (Touch-screen интерфейс) с 
един бутон за температура и време;

производителя стр. В2/В6

5.Термосайклър
(конвенционален
PCR)

- Точност: ±2°С;

- Хомогенност: ±0.4°С ямка до ямка за 10 секунди;

- Точност: ±0,2°С;

- Хомогенност: ±0.4°С ямка до ямка за 10 секунди; С1000
Touch™

стр. С1/СЗ 

стр. С1/СЗ

О - р - Температурен обхват: 0-100 °С; - Температурен обхват: 0-100 °С; Thermal Cycler 
with 96-Deep стр. С1/СЗ

- Да има 96 deep well реакционен модул; - Има 96 deep well реакционен модул; Well Reaction 
Module стр. С1/СЗ

с ! - Промяна на скоростта (ramp) до 2°С/сек с 
възможност за регулиране;

- Промяна на скоростта (ramp) до 2°С/сек с 
възможност за регулиране; \

V
кат No 

1841000-IVD

стр. С1/СЗ

- Да има градиентна функция с обхват от 30С° до 
100С° и температурен диференциален обхват 1-24С°;

- Има градиентна функция с обхват от 30С° до 
100С° и температурен диференциален обхват 1-24С°; Бюлетин на

производителя

стр. С1/СЗ

-Да има техническа възможност за надграждане до 
RT PCR

- Има възможност за надграждане до Real-Time PCR
ч

№ 6095 стр. С1/СЗ

Дата 20/06/2019 r. Подпис....?

T f

J
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Прилож ение №  3

АА Медикъл България ООД [наименование на участника],
представлявано от Теодора Андреева Николовска-Цанкова [трите имена] в 
качеството на Управител [длъжност, или друго качество],
с БУЛСТАТ/ЕИК 175155243, със седалище гр. София и адрес на управление 
1680 София, бул. „България” 52К, вх. 1, ег. 4, адрес за кореспонденция: 1407 
София, ул. „Голо бърдо” 8, ет. 4

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка, открита по реда на чл. 18, ал. 1, т. 12 
от ЗОП с предмет „Доставка на платформа за провеждане на дигитален емулсионен PCR с 
висока чувствителност за ранно откриване и мониторинг на свободно циркулиращи и 
клетъчно базирани биомаркери при туморни, вирусни, патогенни и имунни заболнвания за 
УМБАЛ „ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ”ЕАД”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото представяме нашето ценово предложение при посочените в документацията 
за участие условия.

№ Наименование на апаратурата, в т.ч. по 
компоненти

Количество,
броя

Единична цена 
в лева без ДДС

Единична цена 
лева с ДДС

1. Платформа за провеждане на дигитален емулсионен PCR

1.1. Автоматичен дроплет генератор IVD 1 92 859,00 лв 111 430,80лв

1.2. Дроплет четец IVD I 1 19 332,00 лв 143 198,40 лв

1.3. Софтуер 1 10 000,00 лв 12 000,00 лв

1.4. Инструмент за залепване на оптично 
фолио на плаките 1 6 822,00 лв 8 196,40 лв

1.5. Термосайклър (конвенционален PCR) 1 14 578.00 лв 17 493.60 лв

Обща цена в лева без ДДС: 243 591,00 лв

ДДС: 48 718,20 лв

Обща цена в лева с ДДС: \ \ 292 309,20 лв
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Забележки:
I/ Посочената цена е крайна и включва всички разходи и възнаграждения на Изпълнителя за изпълнение на предмета 
на поръчката, но не само: разходите за транспортиране и доставка на апаратурата до мястото за доставка, 
включително опаковане, транспорт, разопаковане, товарене, разтоварване, инсталиране, монтаж, въвеждане в 
експлоатация, обучение на специалисти, доставка на цялата техническа и сервизна документация, всички разходи за 
извършване на гаранционното обслужване в срока на гаранцията, както и разходи за отстраняване за сметка на и 
от Изпълнителя на всички технически неизправности, възникнали не по вина на Възложителя и покрити от 
гаранционните условия и гаранционната отговорност на Изпълнителя.
2/ всички цени следва да бъдат с точност до втория знак след десетичната запетая.
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