ДОГОВОР № 1
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА: ДОСТАВКИ НА МЕДИЦИНСКИ
КОНСУМАТИВИ И ИЗДЕЛИЯ И ЛАБОРАТОРНИ РЕАКТИВИ, УНП 00468-2019-0011
Днес, 12.05. 2020г. в гр. Монтана на основание чл.112 от Закона за обществените поръчки и
Решение № Р-6 от 14.04.2020г. на Изпълнителния директор на МБАЛ „Д-р Ст.Илиев” АД гр.Монтана
за извършено класиране и определяне на изпълнител, се сключи настоящия договор между:
МБАЛ „Д-р Стамен Илиев" АД, ЕИК: 111047073
с адрес: гр. Монтана, ул.Сирма войвода №4, тел.: 096 305150, факс: 096 307554, представлявано от
д-р Тодор Тодоров – Изпълнителен директор, наричано по-долу за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ” от
една страна,
и
Бул Био НЦЗПБ ЕООД, ЕИК: 130428132
с адрес: гр. София 1504, район Оборище, бул. Янко Сакъзов 26, тел.: 02 9446191, факс: 02 9433075,
Електронна поща: bulbio@bulbio.com, представлявано от Румен Петев Кофинов, наричано п долу за
краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ” от друга страна, за следното:
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
възлага, а
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ медицински консумативи и/или лабораторни реактиви, съгласно приложена
Спецификация - неразделна част от настоящия договор .
ІІ. ЦЕНИ И ОБЩА СТОЙНОСТ НА ДОСТАВКИТЕ ПО ДОГОВОРА
2.1. Единичната цена на стоките по т.1.1 е определена в лева, съгласно приложената Спецификация.
2.2. Общата стойност на доставката по договора е :
38 315,76 (тридесет и осем хиляди триста и петнадесет 0,76) лева с ДДС,
31 929,80 (тридесет и една хиляди деветстотин двадесет и девет 0,80) лева без ДДС.
2.3. Цените са фиксирани и не подлежат на промяна през периода на изпълнение на договора, с
изключение при приложението на нормативните разпоредби.
2.4. Количествата на стоките от поръчката, посочени в приложената спецификация, са прогнозни и
ориентировъчни и не пораждат задължение за Възложителя да ги закупи в пълен обем, както и
възможност да заяви доставка на по-големи количества, съобразно нуждите на лечебното заведение.
ІІІ. УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
3.1. Плащането по настоящия договор се осъществява в български лева чрез банков превод от страна
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по посочената в т.15 банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ- отложено в
срок до 60 дни след съответната доставка и представяне на необходимите документи .
3.2. Заплащането на стоките се извършва след представяне на следните документи :
а/доставна фактура - оригинал;
б/ приемо-предавателен протокол;
в/ партиден сертификат за качество.
г/ заявка
3.3. В случай, че посочените в чл.3.2. документи са нередовни или не са комплектовани, същите се
връщат на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с приемо-предавателен протокол за изправяне на нередностите.Срокът
по т.3.1. за плащане на доставката, започва да тече от датата на представянето на документите в
изискуемия вид.
ІV. СРОК НА ДОСТАВЯНЕ
4.1. Доставката на стоките, предмет на настоящият договор се извършва периодично и в срок до 24
часа след всяка обикновенна писмена заявка предадена по електронен път и в срок до 6 часа след
всяка спешна заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
4.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да уведоми писменно или чрез факс ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за
предстоящето доставяне на стоките преди експедицията им.
V. МЯСТО НА ДОСТАВЯНЕ
5.1. Място на доставяне на стоките по този договор е до краен получател: МБАЛ „Д-р Стамен Илиев
АД гр.Монтана, ул.„Сирма войвода” №4 - болнична аптека и/или съгласно указанията на възложителя.
5.2. Рискът от случайното погиване и повреждане на стоките преминава върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от
момента на приемането й на мястото на доставяне с приемателно-предавателен протокол.

1

VІ. ДАТА НА ДОСТАВЯНЕ
6.1. За дата на доставяне се счита датата, на която стоките са доставени в мястото на доставяне,
съгласно приемо-предавателен протокол.
VІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава :
7.1. Да достави стоките в договорения срок, придружени със сертификат за качество.
7.2. Да предаде стоките в съответния вид, количество и качество на мястото на доставяне.
7.3. След доставяне на стоките да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документите, изброени в т. 3.2. от
настоящия договор.
7.4. При подписването на договора да представи (чл.58 от ЗОП):
а) за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 - свидетелство за съдимост;
б) за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 - удостоверение от органите по приходите и
удостоверение от общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника;
в) за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 - удостоверение от органите на Изпълнителна
агенция "Главна инспекция по труда";
г) за обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 1 - удостоверение, издадено от Агенцията по
вписванията.
д) други документи – нормативно изискуеми към датата на сключване на договора.
е) гаранция за изпълнение в една от формите, определени в чл.111 от ЗОП, която се
освобождава до 30 дни след приключване на изпълнението на договора. Гаранцията е в размер на 2 %
от стойността на договора без ДДС и възлиза на
638,60 лв./словом : шестстотин тридесет и осем 0,60 /
VІІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава :
8.1. Да приеме стоките, предмет на настоящия договор, в деня на доставката, съответстващи по вид,
количество и качество на описанието в настоящия договор.
8.2. Да заплати доставените стоки в уговорения срок.
8.3. След изтичане на срока за изпълнение на договора да освободи гаранцията за изпълнение на
договора без да дължи лихви за периода, през който средствата са престояли законно при него.
8.4. Да осигури присъствието на свой представител при приемането на стоките, разполагащ с
надлежно пълномощно за подписване на приемателно-предавателен протокол.
ІХ. ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА СТОКИТЕ
9.1. Приемането на стоките се осъществява в присъствието на упълномощен представител на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
9.2. При приемането на стоките се подписва приемо-предавателен протокол, удостоверяващ
получаването на стоките, едновременно с представянето на разрешение за продажба, издадено от
ИАЛ.
Х. КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИИ И СРОК НА ГОДНОСТ
10.1. Качеството на стоките, предмет на настоящия договор, следва да отговаря на техническите
стандарти на производителя, което се удостоверява със сертификат за качество и произход, издаден от
компетентен орган в страната-производител.
10.2. Към датата на доставката срокът на годност на стоките, предмет на настоящия договор, следва да
бъде не по-малък от 70 % от срока на годност, обявен от производителя.
10.2.1. В случай на доставка на медицински консумативи и лабораторни реактиви с по-кратък от
договорения срок на годност, изпълнителя заплаща неустойка, както следва:
от 69.99% до 60% - 5% върху стойността на доставката;
от 59.99% до 50% - 10% върху стойността на доставката;
от 49.99% до 40% - 20% върху стойността на доставката;
от 39.99% до 30% - 30% върху стойността на доставката;
от 29.99% до 20% - 60% върху стойността на доставката;
под 20 % - 90% върху стойността на доставката.
10.2.2. Доставката на лекарствен продукт и/или медицинско изделие с по-малък от 40% от обявения от
производителя се извършва само с мотивирано решение на възложителя за конкретното количество,
определено от него.
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10.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да откаже приемането на стоките, ако в деня на пристигането и
приемането, те не отговарят на договореното с настоящия договор.
ХІ. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕТОЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ, РЕКЛАМАЦИИ
11.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да предяви рекламация пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за :
а/ количество и некомплектност на стоките или техническата документация / явни недостатъци /;
б/ качество / скрити недостатъци /:
- при доставяне на стока не от договорения вид, посочен в т.1.1;
- при констатиране на дефекти при употреба на стоката.
11.2. Рекламациите за явни недостатъци на стоките се правят в 14 дневен срок от датата на доставяне
със съответен протокол.
11.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е длъжен да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за установените дефекти
в 15-дневен срок от констатирането им.
11.4. В рекламациите се посочва номерът на договора, точното количество на получената стока,
основанието за рекламация и конкретното искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Към рекламацията се прилага
копие от сертификата за качество, получено заедно с другите дължими документи по договора.
11.5. В петдневен срок от получаване на рекламацията, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ следва да отговори на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено и конкретно дали приема рекламацията или я отхвърля.
11.6. При рекламации с явни недостатъци ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен в 5-дневен срок от получаване
на рекламацията за своя сметка и риск да достави на мястото на доставяне количеството липсващи в
доставката/некомплектни договорени стоки.
11.7. Изборът на посочените по-горе възможности да се върне съответната част от платеното или да
се доставят нови стоки принадлежи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ , като разходите и рисковете по новото
доставяне са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
11.8. Рекламираните стоки се съхраняват от съответния краен получател до уреждане на
рекламациите.
XII. ОТГОВОРНОСТ ПРИ ЗАБАВА, НЕУСТОЙКИ
12.1. За неизпълнение на задълженията си по настоящия договор,
Изпълнителя дължи неустойка в размер на 0.7 на ден, върху стойността на неизпълненото в
договорените срокове задължение , но не повече от 10% /десет процента/ от стойността на
неизпълнението, както и обезщетение за претърпените вреди в случаите, когато те надхвърлят
договорената неустойка. Сумата на неустойката, дължима от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, се
осигурява от гаранцията за изпълнение на договора.
12.2. Когато при наличие на рекламация, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не изпълни задълженията си по раздел ХІ
от настоящия договор в срок,същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 2 % от цената
на стоката в частта на рекламацията.
12.3. При виновна забава на една от страните, продължила повече от половината от срока за
изпълнение на съответното задължение, другата страна има право да развали договора едностранно с
30-дневно предизвестие.
12.4. В случай, че по отношение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ настъпят обстоятелства по чл.54, ал.1 и чл.55,
ал.1, т.1 и т.4 от ЗОП, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно настоящия договор,без
писмено предизвестие и без да дължи неустойки.
ХІІІ. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
13.1. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за понесени вреди и загуби, ако
последните са причинени в резултат на непреодолима сила.
13.2. Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора е била в забава, тя не
може да се позовава на непреодолима сила.
13.3. „Непреодолима сила“ по смисъла на договора е непредвидено и/или непредотвратимо събитие
от извънреден характер, възникнало след сключването на договора.
13.4. Страната, засегната от непреодолима сила е длъжна да предприеме всички действия с грижата
на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено
другата страна в двуседмичен срок от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се
дължи обещетение за настъпилите от това вреди.
13.5. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни
задължения се спира.
13.6. Не представлява „непреодолима сила” събитие, причинено по небрежност или чрез умишлено
действие на страните или на техни представители и/или служители, както и недостига на парични
средства на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
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ХІV. СПОРОВЕ
14.1. Възникналите през времетраенето на договора спорове и разногласия между страните се
решават чрез преговори между тях. Постигнатите договорености се оформят в писмена форма и се
превръщат в неразделна част от договора.
14.2. В случай на непостигане на договореност по предходния член, всички спорове, породени от
този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени от или отнасящи се до
неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване ще бъдат разрешавани според
българските материални и процесуални закони от компетентния съд по реда на ГПК.
ХV. СЪОБЩЕНИЯ
15.1. Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този договор са валидни, ако
са направени в писмена форма, подписани лично или от упълномощените представители .
15.2. За дата на съобщението се смята:
- датата на предаването – при ръчно предаване на съобщението;
- датата на пощенското клеймо на обр.разписка-при изпращане по пощата;
- датата на приемането – при изпращане по телефакс
15.3. За валидни адреси за приемане на съобщения, свързани с настоящия договор се смятат:
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ :
ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД
гр. Монтана 3400
ул. „Сирма войвода" № 4
ТБ: Интернешънъл Асет Банк АД
Сметка: BG71IABG74741001032600
BIC код на банката : IABGBGSF
тел.: 096 305150, факс: 096 307554
http://mbalmontana.com
E-mail : mbalmont@net-surf.net
При промяна на адреса, съответната страна е длъжна да уведоми другата в тридневен срок от
промяната.
ХVІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ
16.1. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи от този
договор на трети лица.
16.2. За неуредените въпроси в настоящия договор се прилага действащото българско
законодателство.
ХVІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
17.1. Договорът е за 18 месеца и влиза в сила от 12.05.2020 г. и важи до 12.11.2021 г.
17.2. Всяка от страните може да прекрати договора, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след
сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения, за което отправя писмено
уведомление до отсрещната страна.
17.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни в срок
повече от 3 (три) заявки на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
17.4. При съставянето на настоящия договор се представиха следните документи :
1. Решение на Изпълнителния директор № Р - 6 от 14.04.2020г. ;
2. Удостоверение за актуално съдебно състояние на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ;
3. Документи по т.7.4. от настоящия договор.
Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и
се подписа, както следва:

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Заличено обстоятелство
съгласно чл.36а, ал.3 от ЗОП

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Заличено обстоятелство
съгласно чл.36а, ал.3 от ЗОП

ИЗП.ДИРЕКТОР

Заличено обстоятелство
съгласно чл.36а, ал.3 от ЗОП
ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ
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Спецификация
към договор № 1 / 12.05. 2020г. за Доставки на медицински консумативи и изделия и лабораторни реактиви,
УНП 00468-2019-0011
възложител : МБАЛ Д-р Стамен Илиев АД - гр.Монтана
изпълнител : Бул Био НЦЗПБ ЕООД
Обособена позиция № 4 - Микробиологична лаборатория
№ по ном.
ред ед.

наименование / вид / изисквания

мярка

Диагностични препарати за бактериални инфекции ненаситени шигелни аглутиниращи серуми 1 мл.
флакон
1 шигела дезинтерие 3
2 шигела дезинтерие 4

флакон

3 шигела дезинтерие 11

флакон

Ед. цена в лв. Ед. цена в лв. с
Обща
с ДДС за
ДДС за
стойност в лв.
предложена
единица
с ДДС
разфасовка
мярка

прогнозно к- Предложен продукт производител, описание
во

Предложена
разфасовка

Каталожен
номер

2
2
2

Бул Био - НЦЗПБ
Бул Био - НЦЗПБ
Бул Био - НЦЗПБ

фл. х 1 мл.
фл. х 1 мл.
фл. х 1 мл.

401 011
401 021
401 031

57,60
57,60
57,60

57,60
57,60
57,60

115,20
115,20
115,20

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Бул Био - НЦЗПБ
Бул Био - НЦЗПБ
Бул Био - НЦЗПБ
Бул Био - НЦЗПБ
Бул Био - НЦЗПБ
Бул Био - НЦЗПБ
Бул Био - НЦЗПБ
Бул Био - НЦЗПБ
Бул Био - НЦЗПБ
Бул Био - НЦЗПБ

фл. х 1 мл.
фл. х 1 мл.
фл. х 1 мл.
фл. х 1 мл.
фл. х 1 мл.
фл. х 1 мл.
фл. х 1 мл.
фл. х 1 мл.
фл. х 1 мл.
фл. х 1 мл.

402 011
402 021
402 031
402 041
402 051
402 061
402 071
402 091
402 101
402 111

57,60
57,60
57,60
57,60
57,60
57,60
57,60
57,60
57,60
57,60

57,60
57,60
57,60
57,60
57,60
57,60
57,60
57,60
57,60
57,60

115,20
115,20
115,20
115,20
115,20
115,20
115,20
115,20
115,20
115,20

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Бул Био - НЦЗПБ
Бул Био - НЦЗПБ
Бул Био - НЦЗПБ
Бул Био - НЦЗПБ
Бул Био - НЦЗПБ
Бул Био - НЦЗПБ
Бул Био - НЦЗПБ
Бул Био - НЦЗПБ
Бул Био - НЦЗПБ
Бул Био - НЦЗПБ
Бул Био - НЦЗПБ
Бул Био - НЦЗПБ
Бул Био - НЦЗПБ
Бул Био - НЦЗПБ
Бул Био - НЦЗПБ

фл. х 1 мл.
фл. х 1 мл.
фл. х 1 мл.
фл. х 1 мл.
фл. х 1 мл.
фл. х 1 мл.
фл. х 1 мл.
фл. х 1 мл.
фл. х 1 мл.
фл. х 1 мл.
фл. х 1 мл.
фл. х 1 мл.
фл. х 1 мл.
фл. х 1 мл.
фл. х 1 мл.

740 201
740 202
740 203
740 204
740 205
740 206
740 207
740 208
740 209
740 210
740 211
740 212
740 213
740 214
740 215

72,00
72,00
72,00
72,00
72,00
72,00
72,00
72,00
72,00
72,00
72,00
72,00
72,00
72,00
72,00

72,00
72,00
72,00
72,00
72,00
72,00
72,00
72,00
72,00
72,00
72,00
72,00
72,00
72,00
72,00

144,00
144,00
144,00
144,00
144,00
144,00
144,00
144,00
144,00
144,00
144,00
144,00
144,00
144,00
144,00

наситени шигелни аглутиниращи серуми 1 мл.
4 шигела дезинтерие 1 / шига /

флакон

5 шигела дезинтерие 2 / шмитц /

флакон

6 шигела флекснери 1

флакон

7 шигела флекснери 2

флакон

8 шигела флекснери 3

флакон

9 шигела флекснери 4

флакон

10 шигела флекснери 5

флакон

11 шигела флекснери х

флакон

12 шигела флекснери у

флакон

13 шигела флекснери z

флакон

шигела бодий наситени агл. серуми 1 мл.
14 шигела бодий 1

флакон

15 шигела бодий 2

флакон

16 шигела бодий 3

флакон

17 шигела бодий 4

флакон

18 шигела бодий 5

флакон

19 шигела бодий 6

флакон

20 шигела бодий 7

флакон

21 шигела бодий 8

флакон

22 шигела бодий 9

флакон

23 шигела бодий 10

флакон

24 шигела бодий 11

флакон

25 шигела бодий 12

флакон

26 шигела бодий 13

флакон

27 шигела бодий 14

флакон

28 шигела бодий 15

флакон

Шигелни групови наситени агл. серуми 1 мл.
29 шигела флекснери / 1-6,x,y,z / поливалентен
шигела бодий поливалентен І / за тип
30
2,5,7,12,14/
шигела бодий поливалентен ІІ / за тип
31
1,4,9,10,11/
32 шигела бодий ІІІ /за тип 3,6,8,13,15/

флакон

5

Бул Био - НЦЗПБ

фл. х 1 мл.

403 011

57,60

57,60

288,00

флакон

5

Бул Био - НЦЗПБ

фл. х 1 мл.

403 021

57,60

57,60

288,00

флакон

5

Бул Био - НЦЗПБ

фл. х 1 мл.

403 031

57,60

57,60

288,00

флакон

33 шигела зоней / S+R/

флакон

34 шигела флекснери 6 / Нюкасъл /

флакон

5
5
5

Бул Био - НЦЗПБ
Бул Био - НЦЗПБ
Бул Био - НЦЗПБ

фл. х 1 мл.
фл. х 1 мл.
фл. х 1 мл.

403 041
403 051
403 061

57,60
57,60
57,60

57,60
57,60
57,60

288,00
288,00
288,00

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Бул Био - НЦЗПБ
Бул Био - НЦЗПБ
Бул Био - НЦЗПБ
Бул Био - НЦЗПБ
Бул Био - НЦЗПБ
Бул Био - НЦЗПБ
Бул Био - НЦЗПБ
Бул Био - НЦЗПБ
Бул Био - НЦЗПБ
Бул Био - НЦЗПБ
Бул Био - НЦЗПБ
Бул Био - НЦЗПБ
Бул Био - НЦЗПБ
Бул Био - НЦЗПБ
Бул Био - НЦЗПБ
Бул Био - НЦЗПБ

фл. х 1 мл.
фл. х 1 мл.
фл. х 1 мл.
фл. х 1 мл.
фл. х 1 мл.
фл. х 1 мл.
фл. х 1 мл.
фл. х 1 мл.
фл. х 1 мл.
фл. х 1 мл.
фл. х 1 мл.
фл. х 1 мл.
фл. х 1 мл.
фл. х 1 мл.
фл. х 1 мл.
фл. х 1 мл.

405 011
405 021
405 031
405 041
405 051
405 061
405 071
405 081
405 091
405 101
405 111
405 121
405 131
405 141
405 151
405 161

43,20
43,20
43,20
43,20
43,20
43,20
43,20
43,20
43,20
43,20
43,20
43,20
43,20
43,20
43,20
43,20

43,20
43,20
43,20
43,20
43,20
43,20
43,20
43,20
43,20
43,20
43,20
43,20
43,20
43,20
43,20
43,20

86,40
86,40
86,40
86,40
86,40
86,40
86,40
86,40
86,40
86,40
86,40
86,40
86,40
86,40
86,40
86,40

E.coli OK ненаситени агл. серуми 1мл.
35 О 15

флакон

36 О 18

флакон

37 О 27

флакон

38 О 28

флакон

39 О 32

флакон

40 О 63

флакон

41 О75

флакон

42 О 112 АБ

флакон

43 О 112 АС

флакон

44 О 114

флакон

45 О 115

флакон

46 О 117

флакон

47 О 129

флакон

48 О 135

флакон

49 О 136

флакон

50 О 139

флакон
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№ по ном.
ред ед.

наименование / вид / изисквания

мярка

51 О 142

флакон

52 О 143

флакон

53 О 144

флакон

54 О 146

флакон

55 О 148

флакон

56 О 149

флакон

57 О 151

флакон

58 О 152

флакон

59 О 157

флакон

60 О 158

флакон

61 О 159

флакон

62 О 164

флакон

63 О 166

флакон

64 О167

флакон

65 О 168

флакон

Ед. цена в лв. Ед. цена в лв. с
Обща
с ДДС за
ДДС за
стойност в лв.
предложена
единица
с ДДС
разфасовка
мярка

прогнозно к- Предложен продукт производител, описание
во

Предложена
разфасовка

Каталожен
номер

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Бул Био - НЦЗПБ
Бул Био - НЦЗПБ
Бул Био - НЦЗПБ
Бул Био - НЦЗПБ
Бул Био - НЦЗПБ
Бул Био - НЦЗПБ
Бул Био - НЦЗПБ
Бул Био - НЦЗПБ
Бул Био - НЦЗПБ
Бул Био - НЦЗПБ
Бул Био - НЦЗПБ
Бул Био - НЦЗПБ
Бул Био - НЦЗПБ
Бул Био - НЦЗПБ
Бул Био - НЦЗПБ

фл. х 1 мл.
фл. х 1 мл.
фл. х 1 мл.
фл. х 1 мл.
фл. х 1 мл.
фл. х 1 мл.
фл. х 1 мл.
фл. х 1 мл.
фл. х 1 мл.
фл. х 1 мл.
фл. х 1 мл.
фл. х 1 мл.
фл. х 1 мл.
фл. х 1 мл.
фл. х 1 мл.

405 171
405 181
405 191
405 201
405 211
405 221
405 231
405 241
405 251
405 261
405 271
405 281
405 291
405 301
405 311

43,20
43,20
43,20
43,20
43,20
43,20
43,20
43,20
43,20
43,20
43,20
43,20
43,20
43,20
43,20

43,20
43,20
43,20
43,20
43,20
43,20
43,20
43,20
43,20
43,20
43,20
43,20
43,20
43,20
43,20

86,40
86,40
86,40
86,40
86,40
86,40
86,40
86,40
86,40
86,40
86,40
86,40
86,40
86,40
86,40

Бул Био - НЦЗПБ
Бул Био - НЦЗПБ
Бул Био - НЦЗПБ
Бул Био - НЦЗПБ
Бул Био - НЦЗПБ
Бул Био - НЦЗПБ
Бул Био - НЦЗПБ
Бул Био - НЦЗПБ
Бул Био - НЦЗПБ
Бул Био - НЦЗПБ
Бул Био - НЦЗПБ
Бул Био - НЦЗПБ
Бул Био - НЦЗПБ
Бул Био - НЦЗПБ
Бул Био - НЦЗПБ
Бул Био - НЦЗПБ

фл. х 1 мл.
фл. х 1 мл.
фл. х 1 мл.
фл. х 1 мл.
фл. х 1 мл.
фл. х 1 мл.
фл. х 1 мл.
фл. х 1 мл.
фл. х 1 мл.
фл. х 1 мл.
фл. х 1 мл.
фл. х 1 мл.
фл. х 1 мл.
фл. х 1 мл.
фл. х 1 мл.
фл. х 1 мл.

406 011
406 021
406 031
406 041
406 051
406 061
406 071
406 081
406 091
406 101
406 111
406 121
406 131
406 141
406 151
406 161

50,40
50,40
50,40
50,40
50,40
50,40
50,40
50,40
50,40
50,40
50,40
50,40
50,40
50,40
50,40
50,40

50,40
50,40
50,40
50,40
50,40
50,40
50,40
50,40
50,40
50,40
50,40
50,40
50,40
50,40
50,40
50,40

100,80
100,80
100,80
100,80
100,80
100,80
100,80
100,80
100,80
100,80
100,80
100,80
100,80
100,80
100,80
100,80

E.coli OK наситени агл. серуми 1мл.

90

66 О 6

флакон

67 О 20

флакон

68 О 25

флакон

69 О 26

флакон

70 О 44

флакон

71 О 55

флакон

72 О 78

флакон

73 О 86

флакон

74 О 111

флакон

75 О 119

флакон

76 О 124

флакон

77 О 125

флакон

78 О 126

флакон

79 О 127

флакон

80 О 128

флакон

81 О 104

флакон

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

флакон

5

Бул Био - НЦЗПБ

фл. х 1 мл.

407 011

50,40

50,40

252,00

флакон

5

Бул Био - НЦЗПБ

фл. х 1 мл.

407 021

50,40

50,40

252,00

флакон

5

Бул Био - НЦЗПБ

фл. х 1 мл.

407 031

50,40

50,40

252,00

85 О 5

флакон

86 О 7

флакон

87 О 8

флакон

88 О 10

флакон

89 О 11

флакон

90 О 13, 22, 23

флакон

91 О 15

флакон

92 О 16

флакон

93 О 17

флакон

94 О 18

флакон

95 О 19

флакон

96 О 20

флакон

97 О 21

флакон

98 О 27

флакон

99 О 28

флакон

100 О 30

флакон

101 О 35

флакон

102 О 38

флакон

103 vi

флакон

104 Ha

флакон

105 Hb

флакон

106 Hc

флакон

107 Hd

флакон

108 Hf

флакон

109 Hh

флакон

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Бул Био - НЦЗПБ
Бул Био - НЦЗПБ
Бул Био - НЦЗПБ
Бул Био - НЦЗПБ
Бул Био - НЦЗПБ
Бул Био - НЦЗПБ
Бул Био - НЦЗПБ
Бул Био - НЦЗПБ
Бул Био - НЦЗПБ
Бул Био - НЦЗПБ
Бул Био - НЦЗПБ
Бул Био - НЦЗПБ
Бул Био - НЦЗПБ
Бул Био - НЦЗПБ
Бул Био - НЦЗПБ
Бул Био - НЦЗПБ
Бул Био - НЦЗПБ
Бул Био - НЦЗПБ
Бул Био - НЦЗПБ
Бул Био - НЦЗПБ
Бул Био - НЦЗПБ
Бул Био - НЦЗПБ
Бул Био - НЦЗПБ
Бул Био - НЦЗПБ
Бул Био - НЦЗПБ

фл. х 1 мл.
фл. х 1 мл.
фл. х 1 мл.
фл. х 1 мл.
фл. х 1 мл.
фл. х 1 мл.
фл. х 1 мл.
фл. х 1 мл.
фл. х 1 мл.
фл. х 1 мл.
фл. х 1 мл.
фл. х 1 мл.
фл. х 1 мл.
фл. х 1 мл.
фл. х 1 мл.
фл. х 1 мл.
фл. х 1 мл.
фл. х 1 мл.
фл. х 1 мл.
фл. х 1 мл.
фл. х 1 мл.
фл. х 1 мл.
фл. х 1 мл.
фл. х 1 мл.
фл. х 1 мл.

409 011
409 021
409 031
409 041
409 051
409 061
409 071
409 081
409 091
409 101
409 111
409 121
409 131
409 141
409 151
409 161
409 171
409 181
409 191
409 201
409 211
409 221
409 231
409 241
409 251

57,60
57,60
57,60
57,60
57,60
57,60
57,60
57,60
57,60
57,60
57,60
57,60
57,60
57,60
57,60
57,60
57,60
57,60
57,60
57,60
57,60
57,60
57,60
57,60
57,60

57,60
57,60
57,60
57,60
57,60
57,60
57,60
57,60
57,60
57,60
57,60
57,60
57,60
57,60
57,60
57,60
57,60
57,60
57,60
57,60
57,60
57,60
57,60
57,60
57,60

115,20
115,20
115,20
115,20
115,20
115,20
115,20
115,20
115,20
115,20
115,20
115,20
115,20
115,20
115,20
115,20
115,20
115,20
115,20
115,20
115,20
115,20
115,20
115,20
115,20

E.coli OK наситени ОК агл. серуми 1мл.
І поливалентен за серотипове О 25,О 26, О
82
55, О 111, О 119
ІІ поливалентен за серотипове О 44, О 78, О
83
127, О 128
ІІІ поливалентен за серотипове О 6, О 20, О
84
124, О 125, О 126
Салмонелни наситени агл. серуми 1 мл.
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№ по ном.
ред ед.

наименование / вид / изисквания

мярка

110 Henx

флакон

111 Hgm

флакон

112 Hi

флакон

113 Hk

флакон

114 Hlv

флакон

115 Hr

флакон

116 Hs

флакон

117 Hy

флакон

118 Hw

флакон

119 Ht

флакон

120 Hm

флакон

121 Hz-6

флакон

122 Hz-10

флакон

123 Hz-15

флакон

124 H- 1,2

флакон

125 H- 2

флакон

126 H- 5

флакон

127 H- 6

флакон

128 H- 7

флакон

Ед. цена в лв. Ед. цена в лв. с
Обща
с ДДС за
ДДС за
стойност в лв.
предложена
единица
с ДДС
разфасовка
мярка

прогнозно к- Предложен продукт производител, описание
во

Предложена
разфасовка

Каталожен
номер

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Бул Био - НЦЗПБ
Бул Био - НЦЗПБ
Бул Био - НЦЗПБ
Бул Био - НЦЗПБ
Бул Био - НЦЗПБ
Бул Био - НЦЗПБ
Бул Био - НЦЗПБ
Бул Био - НЦЗПБ
Бул Био - НЦЗПБ
Бул Био - НЦЗПБ
Бул Био - НЦЗПБ
Бул Био - НЦЗПБ
Бул Био - НЦЗПБ
Бул Био - НЦЗПБ
Бул Био - НЦЗПБ
Бул Био - НЦЗПБ
Бул Био - НЦЗПБ
Бул Био - НЦЗПБ
Бул Био - НЦЗПБ

фл. х 1 мл.
фл. х 1 мл.
фл. х 1 мл.
фл. х 1 мл.
фл. х 1 мл.
фл. х 1 мл.
фл. х 1 мл.
фл. х 1 мл.
фл. х 1 мл.
фл. х 1 мл.
фл. х 1 мл.
фл. х 1 мл.
фл. х 1 мл.
фл. х 1 мл.
фл. х 1 мл.
фл. х 1 мл.
фл. х 1 мл.
фл. х 1 мл.
фл. х 1 мл.

409 261
409 271
409 281
409 291
409 301
409 311
409 321
409 331
409 341
409 351
409 361
409 371
409 381
409 391
409 401
409 411
409 421
409 431
409 441

57,60
57,60
57,60
57,60
57,60
57,60
57,60
57,60
57,60
57,60
57,60
57,60
57,60
57,60
57,60
57,60
57,60
57,60
57,60

57,60
57,60
57,60
57,60
57,60
57,60
57,60
57,60
57,60
57,60
57,60
57,60
57,60
57,60
57,60
57,60
57,60
57,60
57,60

115,20
115,20
115,20
115,20
115,20
115,20
115,20
115,20
115,20
115,20
115,20
115,20
115,20
115,20
115,20
115,20
115,20
115,20
115,20

5
1
5
5
5
5
5

Бул Био - НЦЗПБ
Бул Био - НЦЗПБ
Бул Био - НЦЗПБ
Бул Био - НЦЗПБ
Бул Био - НЦЗПБ
Бул Био - НЦЗПБ
Бул Био - НЦЗПБ

фл. х 1 мл.
фл. х 2 мл.
фл. х 2 мл.
фл. х 2 мл.
фл. х 2 мл.
фл. х 2 мл.
фл. х 2 мл.

411 061
413 000
413 011
413 021
413 031
413 041
413 051

57,60
43,20
43,20
43,20
43,20
43,20
43,20

57,60
43,20
43,20
43,20
43,20
43,20
43,20

288,00
43,20
216,00
216,00
216,00
216,00
216,00

2
2
2
2
2

Бул Био - НЦЗПБ
Бул Био - НЦЗПБ
Бул Био - НЦЗПБ
Бул Био - НЦЗПБ
Бул Био - НЦЗПБ

фл. х 2 мл.
фл. х 2 мл.
фл. х 2 мл.
фл. х 2 мл.
фл. х 2 мл.

414 011
414 021
414 031
414 041
414 051

43,20
43,20
43,20
43,20
43,20

43,20
43,20
43,20
43,20
43,20

86,40
86,40
86,40
86,40
86,40

Салмонелни групови наситени агл.серуми 1 мл.
129 Поливалентен ОА-ОЕ

флакон

130 О - салмонелни диагностичкуми 2 мл.

флакон

131 ОА / 02,12 /

флакон

132 ОВ / 04, 5,12 /

флакон

133 ОС / 06, 7, 8 /

флакон

134 ОД / 09, 12 /

флакон

135 ОЕ / 03, 10, 15 /

флакон

Н - салмонелни диагностикуми, 2 мл.
136 На

флакон

137 Hb

флакон

138 Hc

флакон

139 Hd

флакон

140 H1,5

флакон

Обща стойност за пореден № 90

17 344,80

Дискове за определяне на микробна чувствителност

92
93
94
95
96
98
100
104
105
106
107
108
110
111
112
113
132

Бул Био - НЦЗПБ
Бул Био - НЦЗПБ
Бул Био - НЦЗПБ
Бул Био - НЦЗПБ
Бул Био - НЦЗПБ
Бул Био - НЦЗПБ
Бул Био - НЦЗПБ
Бул Био - НЦЗПБ
Бул Био - НЦЗПБ
Бул Био - НЦЗПБ
Бул Био - НЦЗПБ

кут.х 100диска

опаковка

2
2
2
4
4
5
5
10
10
10
5

опаковка

5

Цефотаксим - 5

опаковка

Цефтриаксон - 30

опаковка

Моксифлоксацин - 5

опаковка

Офлоксацин -5

опаковка

Бацитрацин - 0,07Е

опаковка

Пеницилин - 10Е

опаковка

Оксацилин -1

опаковка

Еритромицин - 15

опаковка

Тетрациклин - 30

опаковка

Бацитрацин - 0,07Е

опаковка

Хлорамфеникол -30

опаковка

Налидиксова киселина - 30

опаковка

Новобиоцин - 5

опаковка

Амикацин - 30
Цефазолин - 30
Ципрофлоксацин - 5
Сулфаметоксазол +триметроприм / бисептол
/ - 23.75/1.25

опаковка
опаковка

кут.х 100диска

419 021
419 041
419 061
419 101
419 121
419 051
419 111
419 131
419 141
419 461
419 261

7,92
7,92
7,92
7,92
7,92
7,92
7,92
7,92
7,92
7,92
7,92

7,92
7,92
7,92
7,92
7,92
7,92
7,92
7,92
7,92
7,92
7,92

15,84
15,84
15,84
31,68
31,68
39,60
39,60
79,20
79,20
79,20
39,60

Бул Био - НЦЗПБ

кут.х 100диска

419 291

7,92

7,92

39,60

10
10
2
2
5

Бул Био - НЦЗПБ
Бул Био - НЦЗПБ
Бул Био - НЦЗПБ
Бул Био - НЦЗПБ
Бул Био - НЦЗПБ

кут.х 100диска

кут.х 100диска

419 321
419 391
419 421
419 451
419 121

7,92
7,92
7,92
7,92
7,92

7,92
7,92
7,92
7,92
7,92

79,20
79,20
15,84
15,84
39,60

Бул Био - НЦЗПБ
Бул Био - НЦЗПБ
Бул Био - НЦЗПБ
Бул Био - НЦЗПБ
Бул Био - НЦЗПБ
Бул Био - НЦЗПБ
Бул Био - НЦЗПБ

100 гр.
100 гр.
100 гр.
100 гр.
100 гр.
100 гр.
100 гр.

610 296
610 585
610 306
610 325
610 386
610 406
610 416

25,80
23,52
20,64
27,60
21,84
22,56
30,60

25,80
23,52
20,64
27,60
21,84
22,56
30,60

2 580,00
1 176,00
3 096,00
828,00
655,20
2 256,00
3 060,00

кут.х 100диска
кут.х 100диска
кут.х 100диска
кут.х 100диска
кут.х 100диска
кут.х 100диска
кут.х 100диска
кут.х 100диска
кут.х 100диска

кут.х 100диска
кут.х 100диска
кут.х 100диска

Сухи хранителни среди опаковки по 100гр.
1 Кръвен агар - база

опаковка

2 Обикновен бульон

опаковка

3 Соево-казеинов бульон

опаковка

4 Дезоксихолат- цитрат лактоза агар

опаковка

5 Клиглер агар

опаковка

6 Макконки агар

опаковка

7 Мюлер- хинтон агар

опаковка

100
50
150
30
30
100
100

8 Среда за определяне на индол и подвижност

опаковка

2

Бул Био - НЦЗПБ

100 гр.

610 525

39,60

39,60

79,20

9 Глюкозов бульон

опаковка

10 Обикновен агар

опаковка

2
5

Бул Био - НЦЗПБ
Бул Био - НЦЗПБ

100 гр.
100 гр.

610 568
610 575

24,00
23,52

24,00
23,52

48,00
117,60
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№ по ном.
ред ед.

наименование / вид / изисквания

11 Транспортна среда на Амиес

мярка

прогнозно к- Предложен продукт производител, описание
во

Предложена
разфасовка

Каталожен
номер

Ед. цена в лв. Ед. цена в лв. с
Обща
с ДДС за
ДДС за
стойност в лв.
предложена
единица
с ДДС
разфасовка
мярка

опаковка

2

Бул Био - НЦЗПБ

30 гр.

760 055

72,00

72,00

144,00

2
2
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1

Бул Био - НЦЗПБ
Бул Био - НЦЗПБ
Бул Био - НЦЗПБ
Бул Био - НЦЗПБ
Бул Био - НЦЗПБ
Бул Био - НЦЗПБ
Бул Био - НЦЗПБ
Бул Био - НЦЗПБ
Бул Био - НЦЗПБ
Бул Био - НЦЗПБ
Бул Био - НЦЗПБ
Бул Био - НЦЗПБ
Бул Био - НЦЗПБ
Бул Био - НЦЗПБ
Бул Био - НЦЗПБ
Бул Био - НЦЗПБ

оп. х 50 а.
оп. х 50 а.
оп. х 50 а.
оп. х 50 а.
к.х20епр.
к.х20епр.
оп. х 50 а.
оп. х 50 а.
оп. х 50 а.
оп. х 50 а.
оп. х 50 а.
к.х20епр.
к.х20епр.
к.х20епр.
оп. х 50 а.
оп. х 50 а.

620 015
620 025
620 075
620 085
632 295
632 325
620 115
620 125
620 135
620 145
620 155
632 545
632 165
632 365
620 175
620 185

54,00
54,00
54,00
54,00
60,00
105,60
54,00
54,00
54,00
54,00
54,00
60,00
54,00
58,80
54,00
54,00

54,00
54,00
54,00
54,00
60,00
105,60
54,00
54,00
54,00
54,00
54,00
60,00
54,00
58,80
54,00
54,00

108,00
108,00
108,00
54,00
60,00
105,60
54,00
54,00
108,00
54,00
54,00
60,00
54,00
58,80
108,00
54,00

2

Бул Био - НЦЗПБ

оп. х 50 а.

620 225

54,00

54,00

108,00

2

Бул Био - НЦЗПБ

оп. х 50 а.

620 245

54,00

54,00

108,00

2

Бул Био - НЦЗПБ

оп. х 50 а.

620 235

54,00

54,00

108,00

5
500
50
100
2
3
10
5
3
1
3

Бул Био - НЦЗПБ
Бул Био - НЦЗПБ
Бул Био - НЦЗПБ
Бул Био - НЦЗПБ
Бул Био - НЦЗПБ
Бул Био - НЦЗПБ
Бул Био - НЦЗПБ
Бул Био - НЦЗПБ
Бул Био - НЦЗПБ
Бул Био - НЦЗПБ
Бул Био - НЦЗПБ

к.х20епр.
ст.х50мл.
ст.х80мл.
ст.х25мл.
к.х20епр.
100 мл.
б.х500мл.
б.х400мл.
к.х20епр.
к.х20епр.
к.х20епр.

631 305
631 635
631 755
631 875
631 715
633 255
761 155
631 025
631 245
631 385
631 595

48,00
5,04
8,64
4,08
43,20
22,80
24,00
26,64
45,60
36,00
43,20

48,00
5,04
8,64
4,08
43,20
22,80
24,00
26,64
45,60
36,00
43,20

240,00
2 520,00
432,00
408,00
86,40
68,40
240,00
133,20
136,80
36,00
129,60

Течни хранителни среди
12 Адонит амп.

опаковка

13 Арабиноза амп.

опаковка

14 Дулцит амп.

опаковка

15 Захароза амп.

опаковка

16 Инозит амп.

опаковка

17 Инолин амп.

опаковка

18 Лактоза амп.

опаковка

19 Малтоза амп.

опаковка

20 Манит амп.

опаковка

144 21 Рамноза амп.

опаковка

22 Рафиноза амп.

опаковка

23 Салицин амп.

опаковка

24 декстроза амп.

опаковка

25 Ксилоза амп.

опаковка

26 Сорбит амп.

опаковка

27 Трехалоза амп.

опаковка

28
29
30
31
32

Среда за определяне на декарбоксилаза и
опаковка
дехидралаза с Л-аргинин амп.
Среда за определяне на декарбоксилаза на Лопаковка
лизин амп.
Среда за определяне на декарбоксилаза на Лопаковка
орнитин амп.
стъкло
Мляко с метилен блау епр. до 8 мл.
стъкло
Соево-казеинов бульон 50мл.

33 Тиогликолатна среда за хемокултури 80мл.

стъкло

34 Соево-казеинов бульон 25мл.

кутия

35 Тароци бульон епр.13мл.

стъкло

36 Реактив за индол по Ковач 100мл

стъкло

37 Сабуро агар с хлорамфеникол 500мл

банка

38 Борде-Жангу база до 500мл.

банка

39 Кристензен бульон с урея епр.

кутия

40 Обикновен бульон епр.

кутия

41 Симонс епр.

кутия

Обща стойност за пореден № 144

145

146
147

149

19 996,80

Химически индикатор за контрол на парна
тетрадка
стерилизация в автоклав при 121градуса
Целзий
Химичекси индикатор за контрол на
стерилизация с горещ въздух при 165 градуса тетрадка
Целзий

1

Бул Био - НЦЗПБ

тетр. х 270
проби

449 078

10,08

10,08

10,08

1

Бул Био - НЦЗПБ

тетр. х 270
проби

449 098

25,92

25,92

25,92

кутия

1

Бул Био - НЦЗПБ

к.х20епр.

631 455

43,20

43,20

43,20

1 обикновен агар петри 20мл

петри

2 кръвен агар - петри

петри

3 Мак Конки агар - петри

петри

4 Шоколадов агар - петри

петри

5 Сабуро агар с хлорамфеникол - петри 20мл

петри

6 Кандида хром агар петри 20мл

петри

7 SS агар 20 мл петри

петри

8 Мюлер- хинтон агар 20мл петри

кутия

1
50
1
1
20
1
1
20

Бул Био - НЦЗПБ
Бул Био - НЦЗПБ
Бул Био - НЦЗПБ
Бул Био - НЦЗПБ
Бул Био - НЦЗПБ
Бул Био - НЦЗПБ
Бул Био - НЦЗПБ
Бул Био - НЦЗПБ

п.х20 мл.
п.х20 мл.
п.х20 мл.
п.х20 мл.
п.х20 мл.
п.х20 мл.
п.х20 мл.
п.х22 мл.

761 055
631 255
760 856
760 705
761 165
761 425
770 915
770 965

1,92
1,32
0,96
2,04
1,92
3,00
2,28
0,90

1,92
1,32
0,96
2,04
1,92
3,00
2,28
0,90

1,92
66,00
0,96
2,04
38,40
3,00
2,28
18,00

банка

1

Бул Био - НЦЗПБ

б.х450мл.

631 845

25,80

25,80

пептонна вода епр.

Обща стойност за пореден № 149

154

Чапек Докс агар 450мл.

132,60

Обща сума :

38 315,76
31 929,80

За възложител :

........П..........

25,80

с ДДС
без ДДС

За изпълнител :

.......П.........

Изп. Директор

….....П........
Гл. Счетоводител
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ДОГОВОР № 2
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА: ДОСТАВКИ НА МЕДИЦИНСКИ
КОНСУМАТИВИ И ИЗДЕЛИЯ И ЛАБОРАТОРНИ РЕАКТИВИ, УНП 00468-2019-0011
Днес, 12.05. 2020 г. в гр. Монтана на основание чл.112 от Закона за обществените поръчки и
Решение № Р-6 от 14.04.2020г. на Изпълнителния директор на МБАЛ „Д-р Ст.Илиев” АД гр.Монтана
за извършено класиране и определяне на изпълнител, се сключи настоящия договор между:
МБАЛ „Д-р Стамен Илиев" АД, ЕИК: 111047073
с адрес: гр. Монтана, ул.Сирма войвода №4, тел.: 096 305150, факс: 096 307554, представлявано от
д-р Тодор Тодоров – Изпълнителен директор, наричано по-долу за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ” от
една страна,
и
Джи Ес Евро България ЕООД , ЕИК: 121410904
с адрес: гр. София 1000, ул. „Гурко” 64, тел.: 02 9815018 ; факс : 02 9810540, sofia@jsevro.com
представлявано от Стефан Стрнад, наричано по-долу за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ” от друга
страна, за следното :
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
възлага, а
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ медицински консумативи и/или лабораторни реактиви, съгласно приложена
Спецификация - неразделна част от настоящия договор .
ІІ. ЦЕНИ И ОБЩА СТОЙНОСТ НА ДОСТАВКИТЕ ПО ДОГОВОРА
2.1. Единичната цена на стоките по т.1.1 е определена в лева, съгласно приложената Спецификация.
2.2. Общата стойност на доставката по договора е :
24 754,00 (двадесет и четири хиляди седемстотин петдесет и четири) лева с ДДС,
20 628,33 (двадесет хиляди шестстотин двадесет и осем 0,33) лева без ДДС.
2.3. Цените са фиксирани и не подлежат на промяна през периода на изпълнение на договора, с
изключение при приложението на нормативните разпоредби.
2.4. Количествата на стоките от поръчката, посочени в приложената спецификация, са прогнозни и
ориентировъчни и не пораждат задължение за Възложителя да ги закупи в пълен обем, както и
възможност да заяви доставка на по-големи количества, съобразно нуждите на лечебното заведение.
ІІІ. УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
3.1. Плащането по настоящия договор се осъществява в български лева чрез банков превод от страна
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по посочената в т.15 банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ- отложено в
срок до 60 дни след съответната доставка и представяне на необходимите документи .
3.2. Заплащането на стоките се извършва след представяне на следните документи :
а/доставна фактура - оригинал;
б/ приемо-предавателен протокол;
в/ партиден сертификат за качество.
г/ заявка
3.3. В случай, че посочените в чл.3.2. документи са нередовни или не са комплектовани, същите се
връщат на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с приемо-предавателен протокол за изправяне на нередностите.Срокът
по т.3.1. за плащане на доставката, започва да тече от датата на представянето на документите в
изискуемия вид.
ІV. СРОК НА ДОСТАВЯНЕ
4.1. Доставката на стоките, предмет на настоящият договор се извършва периодично и в срок до 24
часа след всяка обикновенна писмена заявка предадена по електронен път и в срок до 6 часа след
всяка спешна заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
4.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да уведоми писменно или чрез факс ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за
предстоящето доставяне на стоките преди експедицията им.
V. МЯСТО НА ДОСТАВЯНЕ
5.1. Място на доставяне на стоките по този договор е до краен получател: МБАЛ „Д-р Стамен Илиев
АД гр.Монтана, ул.„Сирма войвода” №4 - болнична аптека и/или съгласно указанията на възложителя.
5.2. Рискът от случайното погиване и повреждане на стоките преминава върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от
момента на приемането й на мястото на доставяне с приемателно-предавателен протокол.

1

VІ. ДАТА НА ДОСТАВЯНЕ
6.1. За дата на доставяне се счита датата, на която стоките са доставени в мястото на доставяне,
съгласно приемо-предавателен протокол.
VІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава :
7.1. Да достави стоките в договорения срок, придружени със сертификат за качество.
7.2. Да предаде стоките в съответния вид, количество и качество на мястото на доставяне.
7.3. След доставяне на стоките да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документите, изброени в т. 3.2. от
настоящия договор.
7.4. При подписването на договора да представи (чл.58 от ЗОП):
а) за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 - свидетелство за съдимост;
б) за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 - удостоверение от органите по приходите и
удостоверение от общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника;
в) за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 - удостоверение от органите на Изпълнителна
агенция "Главна инспекция по труда";
г) за обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 1 - удостоверение, издадено от Агенцията по
вписванията.
д) други документи – нормативно изискуеми към датата на сключване на договора.
е) гаранция за изпълнение в една от формите, определени в чл.111 от ЗОП, която се
освобождава до 30 дни след приключване на изпълнението на договора. Гаранцията е в размер на 2 %
от стойността на договора без ДДС и възлиза на
412,57 лв./словом : четиристотин и дванадесет 0,57 /
VІІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава :
8.1. Да приеме стоките, предмет на настоящия договор, в деня на доставката, съответстващи по вид,
количество и качество на описанието в настоящия договор.
8.2. Да заплати доставените стоки в уговорения срок.
8.3. След изтичане на срока за изпълнение на договора да освободи гаранцията за изпълнение на
договора без да дължи лихви за периода, през който средствата са престояли законно при него.
8.4. Да осигури присъствието на свой представител при приемането на стоките, разполагащ с
надлежно пълномощно за подписване на приемателно-предавателен протокол.
ІХ. ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА СТОКИТЕ
9.1. Приемането на стоките се осъществява в присъствието на упълномощен представител на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
9.2. При приемането на стоките се подписва приемо-предавателен протокол, удостоверяващ
получаването на стоките, едновременно с представянето на разрешение за продажба, издадено от
ИАЛ.
Х. КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИИ И СРОК НА ГОДНОСТ
10.1. Качеството на стоките, предмет на настоящия договор, следва да отговаря на техническите
стандарти на производителя, което се удостоверява със сертификат за качество и произход, издаден от
компетентен орган в страната-производител.
10.2. Към датата на доставката срокът на годност на стоките, предмет на настоящия договор, следва да
бъде не по-малък от 70 % от срока на годност, обявен от производителя.
10.2.1. В случай на доставка на медицински консумативи и лабораторни реактиви с по-кратък от
договорения срок на годност, изпълнителя заплаща неустойка, както следва:
от 69.99% до 60% - 5% върху стойността на доставката;
от 59.99% до 50% - 10% върху стойността на доставката;
от 49.99% до 40% - 20% върху стойността на доставката;
от 39.99% до 30% - 30% върху стойността на доставката;
от 29.99% до 20% - 60% върху стойността на доставката;
под 20 % - 90% върху стойността на доставката.
10.2.2. Доставката на лекарствен продукт и/или медицинско изделие с по-малък от 40% от обявения от
производителя се извършва само с мотивирано решение на възложителя за конкретното количество,
определено от него.
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10.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да откаже приемането на стоките, ако в деня на пристигането и
приемането, те не отговарят на договореното с настоящия договор.
ХІ. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕТОЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ, РЕКЛАМАЦИИ
11.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да предяви рекламация пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за :
а/ количество и некомплектност на стоките или техническата документация / явни недостатъци /;
б/ качество / скрити недостатъци /:
- при доставяне на стока не от договорения вид, посочен в т.1.1;
- при констатиране на дефекти при употреба на стоката.
11.2. Рекламациите за явни недостатъци на стоките се правят в 14 дневен срок от датата на доставяне
със съответен протокол.
11.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е длъжен да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за установените дефекти
в 15-дневен срок от констатирането им.
11.4. В рекламациите се посочва номерът на договора, точното количество на получената стока,
основанието за рекламация и конкретното искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Към рекламацията се прилага
копие от сертификата за качество, получено заедно с другите дължими документи по договора.
11.5. В петдневен срок от получаване на рекламацията, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ следва да отговори на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено и конкретно дали приема рекламацията или я отхвърля.
11.6. При рекламации с явни недостатъци ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен в 5-дневен срок от получаване
на рекламацията за своя сметка и риск да достави на мястото на доставяне количеството липсващи в
доставката/некомплектни договорени стоки.
11.7. Изборът на посочените по-горе възможности да се върне съответната част от платеното или да
се доставят нови стоки принадлежи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ , като разходите и рисковете по новото
доставяне са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
11.8. Рекламираните стоки се съхраняват от съответния краен получател до уреждане на
рекламациите.
XII. ОТГОВОРНОСТ ПРИ ЗАБАВА, НЕУСТОЙКИ
12.1. За неизпълнение на задълженията си по настоящия договор,
Изпълнителя дължи неустойка в размер на 0.7 на ден, върху стойността на неизпълненото в
договорените срокове задължение , но не повече от 10% /десет процента/ от стойността на
неизпълнението, както и обезщетение за претърпените вреди в случаите, когато те надхвърлят
договорената неустойка. Сумата на неустойката, дължима от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, се
осигурява от гаранцията за изпълнение на договора.
12.2. Когато при наличие на рекламация, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не изпълни задълженията си по раздел ХІ
от настоящия договор в срок,същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 2 % от цената
на стоката в частта на рекламацията.
12.3. При виновна забава на една от страните, продължила повече от половината от срока за
изпълнение на съответното задължение, другата страна има право да развали договора едностранно с
30-дневно предизвестие.
12.4. В случай, че по отношение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ настъпят обстоятелства по чл.54, ал.1 и чл.55,
ал.1, т.1 и т.4 от ЗОП, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно настоящия договор,без
писмено предизвестие и без да дължи неустойки.
ХІІІ. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
13.1. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за понесени вреди и загуби, ако
последните са причинени в резултат на непреодолима сила.
13.2. Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора е била в забава, тя не
може да се позовава на непреодолима сила.
13.3. „Непреодолима сила“ по смисъла на договора е непредвидено и/или непредотвратимо събитие
от извънреден характер, възникнало след сключването на договора.
13.4. Страната, засегната от непреодолима сила е длъжна да предприеме всички действия с грижата
на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено
другата страна в двуседмичен срок от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се
дължи обещетение за настъпилите от това вреди.
13.5. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни
задължения се спира.
13.6. Не представлява „непреодолима сила” събитие, причинено по небрежност или чрез умишлено
действие на страните или на техни представители и/или служители, както и недостига на парични
средства на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
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ХІV. СПОРОВЕ
14.1. Възникналите през времетраенето на договора спорове и разногласия между страните се
решават чрез преговори между тях. Постигнатите договорености се оформят в писмена форма и се
превръщат в неразделна част от договора.
14.2. В случай на непостигане на договореност по предходния член, всички спорове, породени от
този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени от или отнасящи се до
неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване ще бъдат разрешавани според
българските материални и процесуални закони от компетентния съд по реда на ГПК.
ХV. СЪОБЩЕНИЯ
15.1. Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този договор са валидни, ако
са направени в писмена форма, подписани лично или от упълномощените представители .
15.2. За дата на съобщението се смята:
- датата на предаването – при ръчно предаване на съобщението;
- датата на пощенското клеймо на обр.разписка-при изпращане по пощата;
- датата на приемането – при изпращане по телефакс
15.3. За валидни адреси за приемане на съобщения, свързани с настоящия договор се смятат:
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ :
ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД
гр. Монтана 3400
ул. „Сирма войвода" № 4
ТБ: Интернешънъл Асет Банк АД
Сметка: BG71IABG74741001032600
BIC код на банката : IABGBGSF
тел.: 096 305150, факс: 096 307554
http://mbalmontana.com
E-mail : mbalmont@net-surf.net
При промяна на адреса, съответната страна е длъжна да уведоми другата в тридневен срок от
промяната.
ХVІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ
16.1. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи от този
договор на трети лица.
16.2. За неуредените въпроси в настоящия договор се прилага действащото българско
законодателство.
ХVІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
17.1. Договорът е за 18 месеца и влиза в сила от 12.05.2020 г. и важи до 12.11.2021 г.
17.2. Всяка от страните може да прекрати договора, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след
сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения, за което отправя писмено
уведомление до отсрещната страна.
17.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни в срок
повече от 3 (три) заявки на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
17.4. При съставянето на настоящия договор се представиха следните документи :
1. Решение на Изпълнителния директор № Р - 6 от 14.04.2020г. ;
2. Удостоверение за актуално съдебно състояние на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ;
3. Документи по т.7.4. от настоящия договор.
Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и
се подписа, както следва:

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Заличено обстоятелство
съгласно чл.36а, ал.3 от ЗОП

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Заличено обстоятелство
съгласно чл.36а, ал.3 от ЗОП

ИЗП.ДИРЕКТОР

Заличено обстоятелство
съгласно чл.36а, ал.3 от ЗОП
ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ
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Спецификация
към договор № 2 / 12.05. 2020г. за Доставки на медицински консумативи и изделия и лабораторни реактиви, УНП 00468-2019-0011
възложител : МБАЛ Д-р Стамен Илиев АД - гр.Монтана
изпълнител : Джи Ес Евро България ЕООД
Обособена позиция № 15 - Ендопротези
№ по
ред

1

2

Наименование

Технически характеристики

Комплект за
първично
тазобедрено
протезиране с
безциментно
закрепване

Комплект за тазобедрено протезиране с безциментно закрепване: Тазобедрено стебло с безциментно
закрепване: материал: TiAl6V4- кована сплав, съгласно ISO 5832-3 със следната модулност:
моноблок с модулно съединение с главата; без яка; метафизарно закрепване; входящ конус:
стандартен 12/14 конус (5,7°); дължина 13,5 мм; повърхност на конуса - снабдена с кръговидни
бразди; 10 размера - 6,25; 7,5; 8,75; 10; 11,25; 12,5; 13,75; 15; 17,5; 20 (мм); с дължини: 132,5; 135;
137,5; 140; 142,5; 145; 147,5; 150; 155 и 160 (мм); Стандартен Офсет: 34,5; 35,2; 35,8; 36,5; 37,1; 37,7;
38,3; 39; 40,2; 41,5 (мм) ; латерализиран офсет: 42,3; 43; 43,6; 44,3; 44,9; 45,5; 46,1; 46,8; 48; 49,2
(мм) ; плоска, клиновидна форма на стеблото: 7° в ap; 3,5° латерално; правоъгълна закръглена форма
на напречното сечение; CCD-ъгъл - 138°. Всички безциментни стандартни и латерализирани стебла
да са произвеждани без никел. Покритие: проксимален cpTi + HA покритие (дебелина на слоя 250
µm ± 50 µm; HA дебелина на слоя 90 µm ± 30 µm), дистално корундиран; проксимален cpTi покритие
(дебелина на слоя 250 µm ± 50 µm), дистално матов.Капсула за безциментно закрепване за алергични
към никел пациенти: тип - „прес фит”; материал: TiAl6V4 - титаниева кована сплав с покритие от
чист титан; размери на капсулата: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66 и 68 мм; капсулата да е
налична с трите допълнителни отвора за улеснено първично винтово закрепване; специален
закрепващ механизъм да дава възможност за използване на същата капсула, съвместно с керамична,
полиетиленова, метална или титаниева, с вложки с керамично покритие. Произведени без никел;
Вложката да е от материал UHMW-PE по DIN ISO 5834-2, антилуксационна с 0 градусова и 10
градусова инклинация и да се увеличава пропорционално на диаметъра на чашката (от 1,6 мм при
външен диаметър 46 мм до 2,05 мм при външен диаметър 68 мм); Капсулата (чашката) да е покрита
с грубо покритие от чист титан, включително и в граничещата зона на сглобката, с цел подобряване
на остеоинтеграцията; специален заключващ механизъм; имплантите да имат отвор в центъра в
основата на ацетабулума. Винтовете за пореста материя да могат да се завъртат до ъгъл от 15
градуса; чашката да има възможност да бъде с и без три допълнителни отвора.Спонгиозни винтове с
плоска глава и диаметър 6,5 мм, материал: TiAl6V4 по DIN ISO 5832-3. Размери на винтовете: 15, 20,
25, 30, 35, 40 и 45 мм. Полиетиленовата вложка да е 0 и 10°, материал: UHMW-PE по DIN ISO 58342. Размери за гарнитурата за капсулата (вложката) : 28мм/39мм (46-48мм), 32мм/44мм (50-54мм),
32мм/48мм (56-58мм), 36мм/48мм (56-58мм), гарнитура 32мм/52мм (60-68), 36мм/52мм (60-68).
Съвместими с допълнителни гарнитури от метал по DIN ISO 5832-4 или чист титан с титаниум
нитридно покритие по DIN ISO 5832-4. Всички гарнитури да са 100 % без никел. Феморална хромкобалтова глава: материал - CoCrMo (кована сплав от кобалт-хром-молибден по DIN 5832/12);
Размер: външен диаметър - 22 мм, 28 мм и 32 мм. Четири размера дължина на шийката - S, M, L, XL.

Комплект за
първично
тазобедрено
протезиране с
циментно
закрепване

Комплект за първично тазобедрено протезиране с циментно закрепване, да включва: Тазобедрено
стебло с циментно закрепване: материал: CoCrMo – излята сплав съгласно ISO 5832-4; метафизарно
закрепване, без яка; моноблок с модулно съединение с главата; входящ конус: стандартизиран 12/14
конус (5,7°), дължина 13,5 мм; повърхност на конуса: снабдена с кръговидни бразди; 5 размера (6,25
мм до 15 мм): 6,25; 7,5; 10; 12,5; 15, с дължина 130; 132; 137; 142 и 147 мм; офсет 34,5; 35,2; 36,5;
37,7 и 39 мм; плоска, клиновидна форма на стеблото: 7° в ap; 3,5° латерално; правоъгълна
закръглена форма на напречното сечение; CCD-ъгъл 138° Покритие: Матирани или гланцово
полирани или в комплект с титаниево покритие (дебелина на слоя = 4±1 µm; също и шийката на
стебло, конусът е без покритие), по избор на хирурга. Цимент - със висок вискозитет, без
антибиотик, в опаковка от 40 гр. Капсула за циментно закрепване тип РЕ-Капсула на тип Мюлер;
материал UHMW-PE по DIN ISO 5834-2; размери: 32/44мм, 32/46мм, 32/48мм, 32/50мм, 32/52мм,
32/54мм, 32/56мм, 32/58мм; съвместимост с глави от CoCrMo, титан и титаниеви глави с керамично
покритие; да бъдат стерилизарани с газообразен етиленов окис за предотвратяване на предварително
влошаване на качеството на материала в резултат на окисляване; антилуксационна с 0 градусова и
10 градусова инклинация. Феморални хром-кобалтови глави: материал: CoCrMo (кована сплав от
кобалт-хром-молибден по DIN 5832/12); Размер: външен диаметър - 22 мм, 28 мм и 32 мм. Четири
размера дължина на шийката - S, M, L, XL.. Тапа и цимент с нисък вискоззитет
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1

Импланткаст,ГмбХ; Комплект за тазобедрено протезиране с безциментно закрепване: Тазобедрено
стебло с безциментно закрепване: материал: TiAl6V4- кована сплав, съгласно ISO 5832-3 със следната
модулност: моноблок с модулно съединение с главата; без яка; метафизарно закрепване; входящ конус:
стандартен 12/14 конус (5,7°); дължина 13,5 мм; повърхност на конуса - снабдена с кръговидни бразди; 10
размера - 6,25; 7,5; 8,75; 10; 11,25; 12,5; 13,75; 15; 17,5; 20 (мм); с дължини: 132,5; 135; 137,5; 140; 142,5;
145; 147,5; 150; 155 и 160 (мм); Стандартен Офсет: 34,5; 35,2; 35,8; 36,5; 37,1; 37,7; 38,3; 39; 40,2; 41,5
(мм) ; латерализиран офсет: 42,3; 43; 43,6; 44,3; 44,9; 45,5; 46,1; 46,8; 48; 49,2 (мм) ; плоска, клиновидна
форма на стеблото: 7° в ap; 3,5° латерално; правоъгълна закръглена форма на напречното сечение; CCDъгъл - 138°. Всички безциментни стандартни и латерализирани стебла да са произвеждани без никел.
Покритие: проксимален cpTi + HA покритие (дебелина на слоя 250 µm ± 50 µm; HA дебелина на слоя 90
µm ± 30 µm), дистално корундиран; проксимален cpTi покритие (дебелина на слоя 250 µm ± 50 µm),
дистално матов.Капсула за безциментно закрепване за алергични към никел пациенти: тип - „прес фит”; от 0224 - 2839 до 0224 материал: TiAl6V4 - титаниева кована сплав с покритие от чист титан; размери на капсулата: 46, 48, 50,
3652, от 0220 - 0046 до
52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66 и 68 мм; капсулата да е налична с трите допълнителни отвора за улеснено
0220 - 0068, от 2312 първично винтово закрепване; специален закрепващ механизъм да дава възможност за използване на
2200 до 2387 3215, от
същата капсула, съвместно с керамична, полиетиленова, метална или титаниева, с вложки с керамично
0280 - 1015 до 0280 покритие. Произведени без никел; Вложката да е от материал UHMW-PE по DIN ISO 5834-2,
1045, 3038-3062 до
антилуксационна с 0 градусова и 10 градусова инклинация и да се увеличава пропорционално на
3038-3200 или 3038диаметъра на чашката (от 1,6 мм при външен диаметър 46 мм до 2,05 мм при външен диаметър 68 мм);
4062 до 3038-4200
Капсулата (чашката) да е покрита с грубо покритие от чист титан, включително и в граничещата зона на
сглобката, с цел подобряване на остеоинтеграцията; специален заключващ механизъм; имплантите да
имат отвор в центъра в основата на ацетабулума. Винтовете за пореста материя да могат да се завъртат до
ъгъл от 15 градуса; чашката да има възможност да бъде с и без три допълнителни отвора.Спонгиозни
винтове с плоска глава и диаметър 6,5 мм, материал: TiAl6V4 по DIN ISO 5832-3. Размери на винтовете:
15, 20, 25, 30, 35, 40 и 45 мм. Полиетиленовата вложка да е 0 и 10°, материал: UHMW-PE по DIN ISO
5834-2. Размери за гарнитурата за капсулата (вложката) : 28мм/39мм (46-48мм), 32мм/44мм (50-54мм),
32мм/48мм (56-58мм), 36мм/48мм (56-58мм), гарнитура 32мм/52мм (60-68), 36мм/52мм (60-68).
Съвместими с допълнителни гарнитури от метал по DIN ISO 5832-4 или чист титан с титаниум нитридно
покритие по DIN ISO 5832-4. Всички гарнитури да са 100 % без никел. Феморална хром-кобалтова глава:
материал - CoCrMo (кована сплав от кобалт-хром-молибден по DIN 5832/12); Размер: външен диаметър 22 мм, 28 мм и 32 мм. Четири размера дължина на шийката - S, M, L, XL.

4 637,00

1

Импланткаст,ГмбХ;Комплект за първично тазобедрено протезиране с циментно закрепване, да включва:
Тазобедрено стебло с циментно закрепване: материал: CoCrMo – излята сплав съгласно ISO 5832-4;
метафизарно закрепване, без яка; моноблок с модулно съединение с главата; входящ конус:
стандартизиран 12/14 конус (5,7°), дължина 13,5 мм; повърхност на конуса: снабдена с кръговидни
бразди; 5 размера (6,25 мм до 15 мм): 6,25; 7,5; 10; 12,5; 15, с дължина 130; 132; 137; 142 и 147 мм; офсет
34,5; 35,2; 36,5; 37,7 и 39 мм; плоска, клиновидна форма на стеблото: 7° в ap; 3,5° латерално;
правоъгълна закръглена форма на напречното сечение; CCD-ъгъл 138° Покритие: Матирани или гланцово
полирани или в комплект с титаниево покритие (дебелина на слоя = 4±1 µm; също и шийката на стебло,
конусът е без покритие), по избор на хирурга. Цимент - със висок вискозитет, без антибиотик, в опаковка
от 40 гр. Капсула за циментно закрепване тип РЕ-Капсула на тип Мюлер; материал UHMW-PE по DIN
ISO 5834-2; размери: 32/44мм, 32/46мм, 32/48мм, 32/50мм, 32/52мм, 32/54мм, 32/56мм, 32/58мм;
съвместимост с глави от CoCrMo, титан и титаниеви глави с керамично покритие; да бъдат стерилизарани
с газообразен етиленов окис за предотвратяване на предварително влошаване на качеството на материала
в резултат на окисляване; антилуксационна с 0 градусова и 10 градусова инклинация. Феморални хромкобалтови глави: материал: CoCrMo (кована сплав от кобалт-хром-молибден по DIN 5832/12); Размер:
външен диаметър - 22 мм, 28 мм и 32 мм. Четири размера дължина на шийката - S, M, L, XL.. Тапа и
цимент с нисък вискоззитет

66017777 ; от 10213244 до1021-3260, от
2312-2200 до 23873215, от 3039-6062
до 3039-6150 или от
30398062
до30398150;D041340
;D041140;
8883;66022002;66055
194;66057871;660177
88;66022666;6605871
4;660566031983;
66017786; 66017784;
66058713;
66057882;66055192

3 111,00

Стр. 1 от 3

№ по
ред

Технически характеристики

Наименование

Хибридна протеза включваща: Тазобедрено стебло с циментно закрепване: материал: CoCrMo –
излята сплав съгласно ISO 5832-4; метафизарно закрепване, без яка; моноблок с модулно съединение
с главата; входящ конус: стандартизиран 12/14 конус (5,7°), дължина 13,5 мм; повърхност на конуса:
снабдена с кръговидни бразди; 5 размера (6,25 мм до 15 мм): 6,25; 7,5; 10; 12,5; 15, с дължина 130;
132; 137; 142 и 147 мм; офсет 34,5; 35,2; 36,5; 37,7 и 39 мм; плоска, клиновидна форма на стеблото:
7° в ap; 3,5° латерално; правоъгълна закръглена форма на напречното сечение; CCD-ъгъл 138°
Покритие: Матирани или гланцово полирани или в комплект с титаниево покритие (дебелина на слоя
= 4±1 µm; също и шийката на стебло, конусът е без покритие), по избор на хирурга. Цимент - със
висок вискозитет, без антибиотик, в опаковка от 80 гр.Капсула за безциментно закрепване за
алергични към никел пациенти: тип - „прес фит”; материал: TiAl6V4 - титаниева кована сплав с
покритие от чист титан; размери на капсулата: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66 и 68 мм;
капсулата да е налична с трите допълнителни отвора за улеснено първично винтово закрепване;
специален закрепващ механизъм да дава възможност за използване на същата капсула, съвместно с
керамична, полиетиленова, метална или титаниева, с вложки с керамично покритие. Произведени без
никел; Вложката да е от материал UHMW-PE по DIN ISO 5834-2, антилуксационна с 0 градусова и
10 градусова инклинация и да се увеличава пропорционално на диаметъра на чашката (от 1,6 мм при
външен диаметър 46 мм до 2,05 мм при външен диаметър 68 мм); Капсулата (чашката) да е покрита
с грубо покритие от чист титан, включително и в граничещата зона на сглобката, с цел подобряване
на остеоинтеграцията; специален заключващ механизъм; имплантите да имат отвор в центъра в
основата на ацетабулума. Винтовете за пореста материя да могат да се завъртат до ъгъл от 15
градуса; чашката да има възможност да бъде с и без три или седем допълнителни
отвора.Спонгиозни винтове с плоска глава и диаметър 6,5 мм, материал: TiAl6V4 по DIN ISO 58323. Размери на винтовете: 15, 20, 25, 30, 35, 40 и 45 мм. Полиетиленовата вложка да е 0 и 10°,
материал: UHMW-PE по DIN ISO 5834-2. Размери за гарнитурата за капсулата (вложката) :
28мм/39мм (46-48мм), 32мм/44мм (50-54мм), 32мм/48мм (56-58мм), 36мм/48мм (56-58мм),
гарнитура 32мм/52мм (60-68), 36мм/52мм (60-68). Съвместими с допълнителни гарнитури от метал
по DIN ISO 5832-4 или чист титан с титаниум нитридно покритие по DIN ISO 5832-4. Всички
гарнитури да са 100 % без никел. Феморална хром-кобалтова глава: материал - CoCrMo (кована
сплав от кобалт-хром-молибден по DIN 5832/12); Размер: външен диаметър - 22 мм, 28 мм и 32 мм.
Четири размера дължина на шийката - S, M, L, XL.
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4 647,00

42006202-42006216,
4201042242010436,4240121042401620,
66017777;D041340;D04
1140;
8883;66022002;6605519
4;66057871;66017788;6
6022666;66058714;6605
66031983; 66017786;
66017784; 66058713;
66057882;66055192;

4 970,00

от 02955410 до
02956620

1 000,00
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4

Феморален компонент с циментно закрепване: материал: CoCrMo - лята сплав съгласно DIN ISO
5832/4 с титан-нитридно покритие ; по 6 размера за дясна и лява конфигурация; модели със
запазване на задна кръстна връзка и без запазване на задна кръстна връзка ;Kомпонента от
вътрешната страна да има вдлъбнати блокчета, даващи възможност за добро закрепване с цимент.
Система за
Трябва да има феморален компонент за фиксбиринг и мобайлбиринг. Да има 3 леви и 3 десни
първично тотално феморални по-тънки от стандартните компоненти за имплантация при жени с размери по 10 мм поколянно
тънки в ширина от стандартните размери.Тибиален компонент с циментно закрепване: материал:
ендопротезиране с CoCrMo- лята сплав съгласно DIN ISO 5832/4 с титан-нитридно покритие; по 5 размера за дясна и
и без запазване на лява конфигурация; модели с гладка външна повърхност от титан-нитридно покритие.Трябва да има
тибиален компонент за фиксбиринг и мобаилбиринг.Менискален компонент ( PE inlay ): материал –
задна кръстна
UHMWPE съгласно DIN ISO 5832/1+2;Mодели със запазване на задна кръстна връзка и без запазване
връзка с
на задна кръстна връзка ; 5 височини на импланта (10 мм, 12,5 мм, 15 мм, 17,5 мм, 20 мм) с 5
антиалергенно
размера за всяка височина за пълна съвместимост между всички тибиални и феморални размери;
покритие
обхванат от непрекъснат жлеб на тибиалната плочка;Подсилен в задната част; заключващ механизъм
; модели с фиксиран и мобилен компонент за вътрешна и външна ротация. Да има и компоненти за
по-голямо движение за млади пациенти със същите размери,които са опоменати по-горе. Цимент
40гр.

бр

1

Импланткаст,ГмбХ; Феморален компонент с циментно закрепване: материал: CoCrMo - лята сплав
съгласно DIN ISO 5832/4 с титан-нитридно покритие ; по 6 размера за дясна и лява конфигурация; модели
със запазване на задна кръстна връзка и без запазване на задна кръстна връзка ;Kомпонента от
вътрешната страна да има вдлъбнати блокчета, даващи възможност за добро закрепване с цимент. Трябва
да има феморален компонент за фиксбиринг и мобайлбиринг. Да има 3 леви и 3 десни феморални потънки от стандартните компоненти за имплантация при жени с размери по 10 мм по-тънки в ширина от
стандартните размери.Тибиален компонент с циментно закрепване: материал: CoCrMo- лята сплав
съгласно DIN ISO 5832/4 с титан-нитридно покритие; по 5 размера за дясна и лява конфигурация; модели
с гладка външна повърхност от титан-нитридно покритие.Трябва да има тибиален компонент за
фиксбиринг и мобаилбиринг.Менискален компонент ( PE inlay ): материал – UHMWPE съгласно DIN ISO
5832/1+2;Mодели със запазване на задна кръстна връзка и без запазване на задна кръстна връзка ; 5
височини на импланта (10 мм, 12,5 мм, 15 мм, 17,5 мм, 20 мм) с 5 размера за всяка височина за пълна
съвместимост между всички тибиални и феморални размери; обхванат от непрекъснат жлеб на
тибиалната плочка;Подсилен в задната част; заключващ механизъм ; модели с фиксиран и мобилен
компонент за вътрешна и външна ротация. Да има и компоненти за по-голямо движение за млади
пациенти със същите размери,които са опоменати по-горе. Цимент 40гр.

5

Ацетабуларен
спейсър

Ацетабулум спейсър изработен от титанова сплав TIAl6V4. Да има три отвора на всеки от които да е
разположен втори отвор за стабилизация чрез винтове . Дебелината на отворите 330-390 pmH и
модул на еластичност 3 GPa.за добро срастване с трабекуларната костна тъкан. С размери: от 54/10,
15,20; 58/10,15,20; 62/10,15,20 и 66 /10,15,20

бр

1

Импланткаст,ГмбХ; Ацетабулум спейсър изработен от титанова сплав TIAl6V4. Да има три отвора на
всеки от които да е разположен втори отвор за стабилизация чрез винтове . Дебелината на отворите 330390 pmH и модул на еластичност 3 GPa.за добро срастване с трабекуларната костна тъкан. С размери: от
54/10, 15,20; 58/10,15,20; 62/10,15,20 и 66 /10,15,20
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Импланткаст,ГмбХ; Хибридна протеза включваща: Тазобедрено стебло с циментно закрепване: материал:
CoCrMo – излята сплав съгласно ISO 5832-4; метафизарно закрепване, без яка; моноблок с модулно
съединение с главата; входящ конус: стандартизиран 12/14 конус (5,7°), дължина 13,5 мм; повърхност на
конуса: снабдена с кръговидни бразди; 5 размера (6,25 мм до 15 мм): 6,25; 7,5; 10; 12,5; 15, с дължина
130; 132; 137; 142 и 147 мм; офсет 34,5; 35,2; 36,5; 37,7 и 39 мм; плоска, клиновидна форма на стеблото: 3039-6062 до 3039-6150
или 3039-8062 до
7° в ap; 3,5° латерално; правоъгълна закръглена форма на напречното сечение; CCD-ъгъл 138° Покритие:
Матирани или гланцово полирани или в комплект с титаниево покритие (дебелина на слоя = 4±1 µm;
8150;0220-0046 до 0220също и шийката на стебло, конусът е без покритие), по избор на хирурга. Цимент - със висок вискозитет, 0068;0224-2839 до 0224без антибиотик, в опаковка от 80 гр.Капсула за безциментно закрепване за алергични към никел
3652; от 0280-1015 до
пациенти: тип - „прес фит”; материал: TiAl6V4 - титаниева кована сплав с покритие от чист титан;
0280-1045; 3038-3062
размери на капсулата: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66 и 68 мм; капсулата да е налична с трите
допълнителни отвора за улеснено първично винтово закрепване; специален закрепващ механизъм да дава до 3038-3200 или 30384062 до 3038-4200;
възможност за използване на същата капсула, съвместно с керамична, полиетиленова, метална или
66017777 ; от 1021титаниева, с вложки с керамично покритие. Произведени без никел; Вложката да е от материал UHMWPE по DIN ISO 5834-2, антилуксационна с 0 градусова и 10 градусова инклинация и да се увеличава
3244 до1021-3260, от
пропорционално на диаметъра на чашката (от 1,6 мм при външен диаметър 46 мм до 2,05 мм при външен
2312-2200 до 2387диаметър 68 мм); Капсулата (чашката) да е покрита с грубо покритие от чист титан, включително и в
3215;D041340;D041140
граничещата зона на сглобката, с цел подобряване на остеоинтеграцията; специален заключващ
;
механизъм; имплантите да имат отвор в центъра в основата на ацетабулума. Винтовете за пореста
8883;66022002;6605519
материя да могат да се завъртат до ъгъл от 15 градуса; чашката да има възможност да бъде с и без три или
4;66057871;66017788;6
седем допълнителни отвора.Спонгиозни винтове с плоска глава и диаметър 6,5 мм, материал: TiAl6V4
по DIN ISO 5832-3. Размери на винтовете: 15, 20, 25, 30, 35, 40 и 45 мм. Полиетиленовата вложка да е 0 и 6022666;66058714;6605
66031983; 66017786;
10°, материал: UHMW-PE по DIN ISO 5834-2. Размери за гарнитурата за капсулата (вложката) :
28мм/39мм (46-48мм), 32мм/44мм (50-54мм), 32мм/48мм (56-58мм), 36мм/48мм (56-58мм), гарнитура
66017784; 66058713;
32мм/52мм (60-68), 36мм/52мм (60-68). Съвместими с допълнителни гарнитури от метал по DIN ISO 5832- 66057882;66055192;
4 или чист титан с титаниум нитридно покритие по DIN ISO 5832-4. Всички гарнитури да са 100 % без
никел. Феморална хром-кобалтова глава: материал - CoCrMo (кована сплав от кобалт-хром-молибден по
DIN 5832/12); Размер: външен диаметър - 22 мм, 28 мм и 32 мм. Четири размера дължина на шийката - S,
M, L, XL.

Комплект за
първично
тазобедрено
протезиране с
безциментно
хибридно
закрепване с CoCr
глава

бр

Каталожен номер
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Технически характеристики

Наименование

мярка

6

Раменна система за
възстановяването
на травматично
разрушена раменна
става хемиартропластика

Стеблата да се състоят от CoCrMo-леярска сплав (циментирана). Стеблата да са налични с
диаметър всяко 6, 8, 10 и 12 mm. Феморални хром-кобалтови глави: материал: CoCrMo (кована сплав
от кобалт-хром-молибден по DIN 5832/12); Размер: външен диаметър - 40 мм, 44 мм , 48 мм и 52
мм. Три размера дължина на шийката - S, M, L. Цимент - със висок вискозитет, без антибиотик, в
опаковка от 40 гр.Да е включен оперативен сет

7

Анкери за
фиксация на
сухожилия и
връзки

Анкери за фиксация на сухожилия и връзки - Титаниеви анкери 2.8мм, 3.5мм, 5.0мм и 6.5мм с
различна дължина с 2 прикачени към него полимерни, нерезорбируеми конеца, изработени от
молекулярно полиетиленово влакно, притежаващи мрежеста структура. Hi-Lo форма на резба; За
първична и вторична (многоредова) рефиксация на меките тъкани на костите, да е с конусна форма,
клуповете да се намират дълбоко в тялото на анкера.

8

Бързо-фиксационна
система за шев на
менискуси

Директна бързо-фиксационна система за шев на менискуси, даваща възможност за бърза, цялостнавътрешна техника на зашиване, позволяваща фиксационната сила на вертикален шев. Да бъде без
„твърди” имплантанти (5мм полимери „Т”) в мястото на съединението. Да има възможност за
хоризонтален и вертикален шев. Да бъде без възли при опериране. Да има възможност за фиксация
със компресия. При необходимост да зашива в областта под менискуса и да дава възможност с един
инструмент да се връзват и режат възлите.
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Анкери от титании конеца изработени от молекулярно полиетиленово влакно притежаващи мрежеста структура; Hi-Lo

прогноз
но к-во

1

1

„Smith & Nephew” Inc; Анкери за фиксация на сухожилия и връзки - Титаниеви анкери 2.8мм, 3.5мм,
5.0мм и 6.5мм с различна дължина с 2 прикачени към него полимерни, нерезорбируеми конеца,
изработени от молекулярно полиетиленово влакно, притежаващи мрежеста структура. Hi-Lo форма на
резба; За първична и вторична (многоредова) рефиксация на меките тъкани на костите, да е с конусна
форма, клуповете да се намират дълбоко в тялото на анкера.

бр

1

„Smith & Nephew” Inc; Директна бързо-фиксационна система за шев на менискуси, даваща възможност за
бърза, цялостна-вътрешна техника на зашиване, позволяваща фиксационната сила на вертикален шев. Да
бъде без „твърди” имплантанти (5мм полимери „Т”) в мястото на съединението. Да има възможност за
хоризонтален и вертикален шев. Да бъде без възли при опериране. Да има възможност за фиксация със
компресия. При необходимост да зашива в областта под менискуса и да дава възможност с един
инструмент да се връзват и режат възлите.

бр

1

„Smith & Nephew” Inc; Анкери от титании 2.8мм,3,5мм и 5.0 mm с 2 прикачени към него полимерени,
нерезорбируеми конеца изработени от молекулярно полиетиленово влакно притежаващи мрежеста
структура; Hi-Lo форма на резба

бр

1

Импланткаст,ГмбХ; интрамодуларен ОГРАНИЧИТЕЛ - малък и голям / два размера/ материла: UHMWPE по DIN ISO 5834/2

бр

бр

форма на резба

интрамодуларен
ОГРАНИЧИТЕЛ

интрамодуларен ОГРАНИЧИТЕЛ - малък и голям / два размера/ материла: UHMW-PE по DIN ISO
5834/2

Обща сума :

Каталожен номер

8002-6106 до 80026112; 8002-4000 до
8002-5210
Импланткаст,ГмбХ; Стеблата да се състоят от CoCrMo-леярска сплав (циментирана). Стеблата да са
;D041340;D041140;
налични с диаметър всяко 6, 8, 10 и 12 mm. Феморални хром-кобалтови глави: материал: CoCrMo (кована
8883;66022002;6605519
сплав от кобалт-хром-молибден по DIN 5832/12); Размер: външен диаметър - 40 мм, 44 мм , 48 мм и 52
4;66057871;66017788;6
мм. Три размера дължина на шийката - S, M, L. Цимент - със висок вискозитет, без антибиотик, в
6022666;66058714;6605
опаковка от 40 гр.Да е включен оперативен сет
66031983; 66017786;
66017784; 66058713;
66057882;66055192;

Анкери от титании 2.8мм,3,5мм и 5.0 mm с 2 прикачени към него полимерени, нерезорбируеми
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Предложен продукт - производител, описание

Ед. цена в лв. с
ДДС за единица
мярка

4 000,00

72200599 - 72200755

600,00

72201491 до
72201491

700,00

72200691 - 72200763

839,00

0299-4000 до 02994010; 0060-10008 до
0060-2014

250,00

24 754,00 лв с ДДС
20 628,33 без ДДС

За възложител : ..............П................

За изпълнител : ............П.................

Изп. Директор
.............П................
Гл. Счетоводител
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ДОГОВОР № 3
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА: ДОСТАВКИ НА МЕДИЦИНСКИ
КОНСУМАТИВИ И ИЗДЕЛИЯ И ЛАБОРАТОРНИ РЕАКТИВИ, УНП 00468-2019-0011
Днес, 12.05. 2020г. в гр. Монтана на основание чл.112 от Закона за обществените поръчки и
Решение № Р-6 от 14.04.2020г. на Изпълнителния директор на МБАЛ „Д-р Ст.Илиев” АД гр.Монтана
за извършено класиране и определяне на изпълнител, се сключи настоящия договор между:
МБАЛ „Д-р Стамен Илиев" АД, ЕИК: 111047073
с адрес: гр. Монтана, ул.Сирма войвода №4, тел.: 096 305150, факс: 096 307554, представлявано от
д-р Тодор Тодоров – Изпълнителен директор, наричано по-долу за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ” от
една страна,
и
Инфомед ЕООД , ЕИК : 121155656
с адрес: гр. София 1463, бул. Витоша № 81, ет. 4, тел.: 024891700, факс: 024918818, Електронна поща:
office@infomed.bg , представлявано от Калин Атанасов Киряков, наричано по - долу за краткост
„ИЗПЪЛНИТЕЛ” от друга страна, за следното :
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
възлага, а
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ медицински консумативи и/или лабораторни реактиви, съгласно приложена
Спецификация - неразделна част от настоящия договор .
ІІ. ЦЕНИ И ОБЩА СТОЙНОСТ НА ДОСТАВКИТЕ ПО ДОГОВОРА
2.1. Единичната цена на стоките по т.1.1 е определена в лева, съгласно приложената Спецификация.
2.2. Общата стойност на доставката по договора е :
4 908,00 (четири хиляди деветстотин и осем) лева с ДДС,
4 090,00 (четири хиляди и деветдесет) лева без ДДС.
2.3. Цените са фиксирани и не подлежат на промяна през периода на изпълнение на договора, с
изключение при приложението на нормативните разпоредби.
2.4. Количествата на стоките от поръчката, посочени в приложената спецификация, са прогнозни и
ориентировъчни и не пораждат задължение за Възложителя да ги закупи в пълен обем, както и
възможност да заяви доставка на по-големи количества, съобразно нуждите на лечебното заведение.
ІІІ. УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
3.1. Плащането по настоящия договор се осъществява в български лева чрез банков превод от страна
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по посочената в т.15 банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ- отложено в
срок до 60 дни след съответната доставка и представяне на необходимите документи .
3.2. Заплащането на стоките се извършва след представяне на следните документи :
а/доставна фактура - оригинал;
б/ приемо-предавателен протокол;
в/ партиден сертификат за качество.
г/ заявка
3.3. В случай, че посочените в чл.3.2. документи са нередовни или не са комплектовани, същите се
връщат на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с приемо-предавателен протокол за изправяне на нередностите.Срокът
по т.3.1. за плащане на доставката, започва да тече от датата на представянето на документите в
изискуемия вид.
ІV. СРОК НА ДОСТАВЯНЕ
4.1. Доставката на стоките, предмет на настоящият договор се извършва периодично и в срок до 24
часа след всяка обикновенна писмена заявка предадена по електронен път и в срок до 6 часа след
всяка спешна заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
4.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да уведоми писменно или чрез факс ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за
предстоящето доставяне на стоките преди експедицията им.
V. МЯСТО НА ДОСТАВЯНЕ
5.1. Място на доставяне на стоките по този договор е до краен получател: МБАЛ „Д-р Стамен Илиев
АД гр.Монтана, ул.„Сирма войвода” №4 - болнична аптека и/или съгласно указанията на възложителя.
5.2. Рискът от случайното погиване и повреждане на стоките преминава върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от
момента на приемането й на мястото на доставяне с приемателно-предавателен протокол.
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VІ. ДАТА НА ДОСТАВЯНЕ
6.1. За дата на доставяне се счита датата, на която стоките са доставени в мястото на доставяне,
съгласно приемо-предавателен протокол.
VІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава :
7.1. Да достави стоките в договорения срок, придружени със сертификат за качество.
7.2. Да предаде стоките в съответния вид, количество и качество на мястото на доставяне.
7.3. След доставяне на стоките да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документите, изброени в т. 3.2. от
настоящия договор.
7.4. При подписването на договора да представи (чл.58 от ЗОП):
а) за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 - свидетелство за съдимост;
б) за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 - удостоверение от органите по приходите и
удостоверение от общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника;
в) за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 - удостоверение от органите на Изпълнителна
агенция "Главна инспекция по труда";
г) за обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 1 - удостоверение, издадено от Агенцията по
вписванията.
д) други документи – нормативно изискуеми към датата на сключване на договора.
е) гаранция за изпълнение в една от формите, определени в чл.111 от ЗОП, която се
освобождава до 30 дни след приключване на изпълнението на договора. Гаранцията е в размер на 2 %
от стойността на договора без ДДС и възлиза на
81,80 лв./словом : осемдесет и един 0,80 /
VІІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава :
8.1. Да приеме стоките, предмет на настоящия договор, в деня на доставката, съответстващи по вид,
количество и качество на описанието в настоящия договор.
8.2. Да заплати доставените стоки в уговорения срок.
8.3. След изтичане на срока за изпълнение на договора да освободи гаранцията за изпълнение на
договора без да дължи лихви за периода, през който средствата са престояли законно при него.
8.4. Да осигури присъствието на свой представител при приемането на стоките, разполагащ с
надлежно пълномощно за подписване на приемателно-предавателен протокол.
ІХ. ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА СТОКИТЕ
9.1. Приемането на стоките се осъществява в присъствието на упълномощен представител на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
9.2. При приемането на стоките се подписва приемо-предавателен протокол, удостоверяващ
получаването на стоките, едновременно с представянето на разрешение за продажба, издадено от
ИАЛ.
Х. КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИИ И СРОК НА ГОДНОСТ
10.1. Качеството на стоките, предмет на настоящия договор, следва да отговаря на техническите
стандарти на производителя, което се удостоверява със сертификат за качество и произход, издаден от
компетентен орган в страната-производител.
10.2. Към датата на доставката срокът на годност на стоките, предмет на настоящия договор, следва да
бъде не по-малък от 70 % от срока на годност, обявен от производителя.
10.2.1. В случай на доставка на медицински консумативи и лабораторни реактиви с по-кратък от
договорения срок на годност, изпълнителя заплаща неустойка, както следва:
от 69.99% до 60% - 5% върху стойността на доставката;
от 59.99% до 50% - 10% върху стойността на доставката;
от 49.99% до 40% - 20% върху стойността на доставката;
от 39.99% до 30% - 30% върху стойността на доставката;
от 29.99% до 20% - 60% върху стойността на доставката;
под 20 % - 90% върху стойността на доставката.
10.2.2. Доставката на лекарствен продукт и/или медицинско изделие с по-малък от 40% от обявения от
производителя се извършва само с мотивирано решение на възложителя за конкретното количество,
определено от него.
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10.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да откаже приемането на стоките, ако в деня на пристигането и
приемането, те не отговарят на договореното с настоящия договор.
ХІ. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕТОЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ, РЕКЛАМАЦИИ
11.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да предяви рекламация пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за :
а/ количество и некомплектност на стоките или техническата документация / явни недостатъци /;
б/ качество / скрити недостатъци /:
- при доставяне на стока не от договорения вид, посочен в т.1.1;
- при констатиране на дефекти при употреба на стоката.
11.2. Рекламациите за явни недостатъци на стоките се правят в 14 дневен срок от датата на доставяне
със съответен протокол.
11.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е длъжен да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за установените дефекти
в 15-дневен срок от констатирането им.
11.4. В рекламациите се посочва номерът на договора, точното количество на получената стока,
основанието за рекламация и конкретното искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Към рекламацията се прилага
копие от сертификата за качество, получено заедно с другите дължими документи по договора.
11.5. В петдневен срок от получаване на рекламацията, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ следва да отговори на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено и конкретно дали приема рекламацията или я отхвърля.
11.6. При рекламации с явни недостатъци ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен в 5-дневен срок от получаване
на рекламацията за своя сметка и риск да достави на мястото на доставяне количеството липсващи в
доставката/некомплектни договорени стоки.
11.7. Изборът на посочените по-горе възможности да се върне съответната част от платеното или да
се доставят нови стоки принадлежи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ , като разходите и рисковете по новото
доставяне са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
11.8. Рекламираните стоки се съхраняват от съответния краен получател до уреждане на
рекламациите.
XII. ОТГОВОРНОСТ ПРИ ЗАБАВА, НЕУСТОЙКИ
12.1. За неизпълнение на задълженията си по настоящия договор,
Изпълнителя дължи неустойка в размер на 0.7 на ден, върху стойността на неизпълненото в
договорените срокове задължение , но не повече от 10% /десет процента/ от стойността на
неизпълнението, както и обезщетение за претърпените вреди в случаите, когато те надхвърлят
договорената неустойка. Сумата на неустойката, дължима от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, се
осигурява от гаранцията за изпълнение на договора.
12.2. Когато при наличие на рекламация, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не изпълни задълженията си по раздел ХІ
от настоящия договор в срок,същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 2 % от цената
на стоката в частта на рекламацията.
12.3. При виновна забава на една от страните, продължила повече от половината от срока за
изпълнение на съответното задължение, другата страна има право да развали договора едностранно с
30-дневно предизвестие.
12.4. В случай, че по отношение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ настъпят обстоятелства по чл.54, ал.1 и чл.55,
ал.1, т.1 и т.4 от ЗОП, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно настоящия договор,без
писмено предизвестие и без да дължи неустойки.
ХІІІ. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
13.1. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за понесени вреди и загуби, ако
последните са причинени в резултат на непреодолима сила.
13.2. Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора е била в забава, тя не
може да се позовава на непреодолима сила.
13.3. „Непреодолима сила“ по смисъла на договора е непредвидено и/или непредотвратимо събитие
от извънреден характер, възникнало след сключването на договора.
13.4. Страната, засегната от непреодолима сила е длъжна да предприеме всички действия с грижата
на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено
другата страна в двуседмичен срок от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се
дължи обещетение за настъпилите от това вреди.
13.5. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни
задължения се спира.
13.6. Не представлява „непреодолима сила” събитие, причинено по небрежност или чрез умишлено
действие на страните или на техни представители и/или служители, както и недостига на парични
средства на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
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ХІV. СПОРОВЕ
14.1. Възникналите през времетраенето на договора спорове и разногласия между страните се
решават чрез преговори между тях. Постигнатите договорености се оформят в писмена форма и се
превръщат в неразделна част от договора.
14.2. В случай на непостигане на договореност по предходния член, всички спорове, породени от
този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени от или отнасящи се до
неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване ще бъдат разрешавани според
българските материални и процесуални закони от компетентния съд по реда на ГПК.
ХV. СЪОБЩЕНИЯ
15.1. Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този договор са валидни, ако
са направени в писмена форма, подписани лично или от упълномощените представители .
15.2. За дата на съобщението се смята:
- датата на предаването – при ръчно предаване на съобщението;
- датата на пощенското клеймо на обр.разписка-при изпращане по пощата;
- датата на приемането – при изпращане по телефакс
15.3. За валидни адреси за приемане на съобщения, свързани с настоящия договор се смятат:
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ :
ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД
гр. Монтана 3400
ул. „Сирма войвода" № 4
ТБ: Интернешънъл Асет Банк АД
Сметка: BG71IABG74741001032600
BIC код на банката : IABGBGSF
тел.: 096 305150, факс: 096 307554
http://mbalmontana.com
E-mail : mbalmont@net-surf.net
При промяна на адреса, съответната страна е длъжна да уведоми другата в тридневен срок от
промяната.
ХVІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ
16.1. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи от този
договор на трети лица.
16.2. За неуредените въпроси в настоящия договор се прилага действащото българско
законодателство.
ХVІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
17.1. Договорът е за 18 месеца и влиза в сила от 12.05.2020 г. и важи до 12.11.2021 г.
17.2. Всяка от страните може да прекрати договора, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след
сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения, за което отправя писмено
уведомление до отсрещната страна.
17.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни в срок
повече от 3 (три) заявки на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
17.4. При съставянето на настоящия договор се представиха следните документи :
1. Решение на Изпълнителния директор № Р - 6 от 14.04.2020г. ;
2. Удостоверение за актуално съдебно състояние на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ;
3. Документи по т.7.4. от настоящия договор.
Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и
се подписа, както следва:

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Заличено обстоятелство
съгласно чл.36а, ал.3 от ЗОП

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Заличено обстоятелство
съгласно чл.36а, ал.3 от ЗОП

ИЗП.ДИРЕКТОР

Заличено обстоятелство
съгласно чл.36а, ал.3 от ЗОП
ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ
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Спецификация
към договор № 3 / 12.05. 2020г. за Доставки на медицински консумативи и изделия и лабораторни
реактиви, УНП 00468-2019-0011
възложител : МБАЛ Д-р Стамен Илиев АД - гр.Монтана
изпълнител : Инфомед ЕООД
Обособена позиция № 1 - Медицински консумативи - общи
№ по ном.
ред ед.

наименование / вид / изисквания

мярка

145

Стерилни еднократни престилки
размер М, L,XL,XXL

146

Хирургична стерилна престилка от
SMS, със следните размери и
дължина: M- 115см. ,L-123см. ,XL135см.,XXL-148см.

147

Хирургичен сет за тазобедрена ставаПодсилени хирургични престилки размер
L- 2 броя
Абсорбиращи кърпи 40x40см.- 2 броя
Чаршаф със странично залепване 75x752 брой
Основен чаршаф с прорез 240x300- 1
брой
Чорап 40x120см.- 1 брой
Торбичка за отпадъци 33x38см.-1 брой
Лепяща лента 10x50см.- 2 брой
Чаршаф за маса 150x200см.- 1 брой
Покривало за маса за инструменти
78x145см- 1 брой

148

Артроскопски сет със сак за течностиПодсилени хирургични престилки размер
L- 2 броя
Абсорбиращи кърпи 40x40см.- 2 броя
Артроскопски чаршаф със сак за
течности 200x300см.- 1 брой
Чорап 40x75см- 1 брой
Еластичен бинт 10x150см- 1 брой
Маркер- 1 брой
Покривало за тръби- 14x250см.- 1 брой
Лепяща лента 10x50см- 1 брой
Чаршаф за маса 150x200см.- 1 брой

149

Хирургична стерилна престилка от
SMS, със следните размери и
дължина: M- 115см. ,L-123см. ,XL135см.,XXL-148см.

бр

бр

бр

брой

бр

прогнозно кво

Предложен продукт производител,
описание

Предложена
разфасовка

Каталожен номер

600

Стерилна
хирургична
престилка от SMS /
BAYTEKS Tekstil
San. Ve Tic. A.S.

50

SG-0120102,03,04,05

600

Стерилна
хирургична
престилка от SMS с
две кърпи /
BAYTEKS Tekstil
San. Ve Tic. A.S.

50

10

Хирургичен сет за
тазобедрена става
/ BAYTEKS
Tekstil San. Ve
Tic. A.S.

8

10

Артроскопски сет
със сак за
течности /
BAYTEKS Tekstil
San. Ve Tic. A.S.

8

600

Стерилна
хирургична
престилка от SMS с
две кърпи /
BAYTEKS Tekstil
San. Ve Tic. A.S.

50

Обща сума :

................П..............

Обща
стойност в
лв. с ДДС

2,28

114,00

1 368,00

2,40

120,00

1 440,00

SP-07004-09

36,00

288,00

360,00

SP-07002-01

30,00

240,00

300,00

2,40

120,00

1 440,00

SG-0122102,03,04,05

SG-0122102,03,04,05

4 908,00 лв с ДДС
4 090,00

За възложител :

Ед. цена в лв. Ед. цена в лв.
с ДДС за
с ДДС за
предложена
единица
разфасовка
мярка

без ДДС

За изпълнител :

...............П...................

Изп. Директор

...............П..............
Гл. Счетоводител

МКИЛР 2019 - Договор № 3

Стр 1 oт 1

ДОГОВОР № 4
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА: ДОСТАВКИ НА МЕДИЦИНСКИ
КОНСУМАТИВИ И ИЗДЕЛИЯ И ЛАБОРАТОРНИ РЕАКТИВИ, УНП 00468-2019-0011
Днес, 12.05. 2020г. в гр. Монтана на основание чл.112 от Закона за обществените поръчки и
Решение № Р-6 от 14.04.2020г. на Изпълнителния директор на МБАЛ „Д-р Ст.Илиев” АД гр.Монтана
за извършено класиране и определяне на изпълнител, се сключи настоящия договор между:
МБАЛ „Д-р Стамен Илиев" АД, ЕИК: 111047073
с адрес: гр. Монтана, ул.Сирма войвода №4, тел.: 096 305150, факс: 096 307554, представлявано от
д-р Тодор Тодоров – Изпълнителен директор, наричано по-долу за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ” от
една страна,
и
Титаника 2008 ЕООД , ЕИК : 200000276
с адрес: гр. Пловдив 4000, ул. Кирил Христов № 8, ет.1, ап.1 и 6, тел.: 0898654390, факс: 032 633697,
Електронна поща: titanica2008@yahoo.com, представлявано от Вичо Михайлов Вичев, наричано подолу за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ” от друга страна, за следното:
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
възлага, а
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ медицински консумативи и/или лабораторни реактиви, съгласно приложена
Спецификация - неразделна част от настоящия договор .
ІІ. ЦЕНИ И ОБЩА СТОЙНОСТ НА ДОСТАВКИТЕ ПО ДОГОВОРА
2.1. Единичната цена на стоките по т.1.1 е определена в лева, съгласно приложената Спецификация.
2.2. Общата стойност на доставката по договора е :
188 604,00 (сто осемдесет и осем хиляди шестстотин и четири) лева с ДДС,
157 170,00 (сто петдесет и седем хиляди сто и седемдесет) лева без ДДС.
2.3. Цените са фиксирани и не подлежат на промяна през периода на изпълнение на договора, с
изключение при приложението на нормативните разпоредби.
2.4. Количествата на стоките от поръчката, посочени в приложената спецификация, са прогнозни и
ориентировъчни и не пораждат задължение за Възложителя да ги закупи в пълен обем, както и
възможност да заяви доставка на по-големи количества, съобразно нуждите на лечебното заведение.
ІІІ. УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
3.1. Плащането по настоящия договор се осъществява в български лева чрез банков превод от страна
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по посочената в т.15 банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ- отложено в
срок до 60 дни след съответната доставка и представяне на необходимите документи .
3.2. Заплащането на стоките се извършва след представяне на следните документи :
а/доставна фактура - оригинал;
б/ приемо-предавателен протокол;
в/ партиден сертификат за качество.
г/ заявка
3.3. В случай, че посочените в чл.3.2. документи са нередовни или не са комплектовани, същите се
връщат на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с приемо-предавателен протокол за изправяне на нередностите.Срокът
по т.3.1. за плащане на доставката, започва да тече от датата на представянето на документите в
изискуемия вид.
ІV. СРОК НА ДОСТАВЯНЕ
4.1. Доставката на стоките, предмет на настоящият договор се извършва периодично и в срок до 24
часа след всяка обикновенна писмена заявка предадена по електронен път и в срок до 6 часа след
всяка спешна заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
4.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да уведоми писменно или чрез факс ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за
предстоящето доставяне на стоките преди експедицията им.
V. МЯСТО НА ДОСТАВЯНЕ
5.1. Място на доставяне на стоките по този договор е до краен получател: МБАЛ „Д-р Стамен Илиев
АД гр.Монтана, ул.„Сирма войвода” №4 - болнична аптека и/или съгласно указанията на възложителя.
5.2. Рискът от случайното погиване и повреждане на стоките преминава върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от
момента на приемането й на мястото на доставяне с приемателно-предавателен протокол.
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VІ. ДАТА НА ДОСТАВЯНЕ
6.1. За дата на доставяне се счита датата, на която стоките са доставени в мястото на доставяне,
съгласно приемо-предавателен протокол.
VІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава :
7.1. Да достави стоките в договорения срок, придружени със сертификат за качество.
7.2. Да предаде стоките в съответния вид, количество и качество на мястото на доставяне.
7.3. След доставяне на стоките да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документите, изброени в т. 3.2. от
настоящия договор.
7.4. При подписването на договора да представи (чл.58 от ЗОП):
а) за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 - свидетелство за съдимост;
б) за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 - удостоверение от органите по приходите и
удостоверение от общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника;
в) за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 - удостоверение от органите на Изпълнителна
агенция "Главна инспекция по труда";
г) за обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 1 - удостоверение, издадено от Агенцията по
вписванията.
д) други документи – нормативно изискуеми към датата на сключване на договора.
е) гаранция за изпълнение в една от формите, определени в чл.111 от ЗОП, която се
освобождава до 30 дни след приключване на изпълнението на договора. Гаранцията е в размер на 2 %
от стойността на договора без ДДС и възлиза на
3 143,00 лв./словом : три хиляди сто четиридесет и три /
VІІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава :
8.1. Да приеме стоките, предмет на настоящия договор, в деня на доставката, съответстващи по вид,
количество и качество на описанието в настоящия договор.
8.2. Да заплати доставените стоки в уговорения срок.
8.3. След изтичане на срока за изпълнение на договора да освободи гаранцията за изпълнение на
договора без да дължи лихви за периода, през който средствата са престояли законно при него.
8.4. Да осигури присъствието на свой представител при приемането на стоките, разполагащ с
надлежно пълномощно за подписване на приемателно-предавателен протокол.
ІХ. ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА СТОКИТЕ
9.1. Приемането на стоките се осъществява в присъствието на упълномощен представител на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
9.2. При приемането на стоките се подписва приемо-предавателен протокол, удостоверяващ
получаването на стоките, едновременно с представянето на разрешение за продажба, издадено от
ИАЛ.
Х. КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИИ И СРОК НА ГОДНОСТ
10.1. Качеството на стоките, предмет на настоящия договор, следва да отговаря на техническите
стандарти на производителя, което се удостоверява със сертификат за качество и произход, издаден от
компетентен орган в страната-производител.
10.2. Към датата на доставката срокът на годност на стоките, предмет на настоящия договор, следва да
бъде не по-малък от 70 % от срока на годност, обявен от производителя.
10.2.1. В случай на доставка на медицински консумативи и лабораторни реактиви с по-кратък от
договорения срок на годност, изпълнителя заплаща неустойка, както следва:
от 69.99% до 60% - 5% върху стойността на доставката;
от 59.99% до 50% - 10% върху стойността на доставката;
от 49.99% до 40% - 20% върху стойността на доставката;
от 39.99% до 30% - 30% върху стойността на доставката;
от 29.99% до 20% - 60% върху стойността на доставката;
под 20 % - 90% върху стойността на доставката.
10.2.2. Доставката на лекарствен продукт и/или медицинско изделие с по-малък от 40% от обявения от
производителя се извършва само с мотивирано решение на възложителя за конкретното количество,
определено от него.
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10.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да откаже приемането на стоките, ако в деня на пристигането и
приемането, те не отговарят на договореното с настоящия договор.
ХІ. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕТОЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ, РЕКЛАМАЦИИ
11.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да предяви рекламация пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за :
а/ количество и некомплектност на стоките или техническата документация / явни недостатъци /;
б/ качество / скрити недостатъци /:
- при доставяне на стока не от договорения вид, посочен в т.1.1;
- при констатиране на дефекти при употреба на стоката.
11.2. Рекламациите за явни недостатъци на стоките се правят в 14 дневен срок от датата на доставяне
със съответен протокол.
11.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е длъжен да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за установените дефекти
в 15-дневен срок от констатирането им.
11.4. В рекламациите се посочва номерът на договора, точното количество на получената стока,
основанието за рекламация и конкретното искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Към рекламацията се прилага
копие от сертификата за качество, получено заедно с другите дължими документи по договора.
11.5. В петдневен срок от получаване на рекламацията, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ следва да отговори на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено и конкретно дали приема рекламацията или я отхвърля.
11.6. При рекламации с явни недостатъци ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен в 5-дневен срок от получаване
на рекламацията за своя сметка и риск да достави на мястото на доставяне количеството липсващи в
доставката/некомплектни договорени стоки.
11.7. Изборът на посочените по-горе възможности да се върне съответната част от платеното или да
се доставят нови стоки принадлежи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ , като разходите и рисковете по новото
доставяне са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
11.8. Рекламираните стоки се съхраняват от съответния краен получател до уреждане на
рекламациите.
XII. ОТГОВОРНОСТ ПРИ ЗАБАВА, НЕУСТОЙКИ
12.1. За неизпълнение на задълженията си по настоящия договор,
Изпълнителя дължи неустойка в размер на 0.7 на ден, върху стойността на неизпълненото в
договорените срокове задължение , но не повече от 10% /десет процента/ от стойността на
неизпълнението, както и обезщетение за претърпените вреди в случаите, когато те надхвърлят
договорената неустойка. Сумата на неустойката, дължима от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, се
осигурява от гаранцията за изпълнение на договора.
12.2. Когато при наличие на рекламация, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не изпълни задълженията си по раздел ХІ
от настоящия договор в срок,същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 2 % от цената
на стоката в частта на рекламацията.
12.3. При виновна забава на една от страните, продължила повече от половината от срока за
изпълнение на съответното задължение, другата страна има право да развали договора едностранно с
30-дневно предизвестие.
12.4. В случай, че по отношение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ настъпят обстоятелства по чл.54, ал.1 и чл.55,
ал.1, т.1 и т.4 от ЗОП, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно настоящия договор,без
писмено предизвестие и без да дължи неустойки.
ХІІІ. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
13.1. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за понесени вреди и загуби, ако
последните са причинени в резултат на непреодолима сила.
13.2. Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора е била в забава, тя не
може да се позовава на непреодолима сила.
13.3. „Непреодолима сила“ по смисъла на договора е непредвидено и/или непредотвратимо събитие
от извънреден характер, възникнало след сключването на договора.
13.4. Страната, засегната от непреодолима сила е длъжна да предприеме всички действия с грижата
на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено
другата страна в двуседмичен срок от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се
дължи обещетение за настъпилите от това вреди.
13.5. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни
задължения се спира.
13.6. Не представлява „непреодолима сила” събитие, причинено по небрежност или чрез умишлено
действие на страните или на техни представители и/или служители, както и недостига на парични
средства на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
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ХІV. СПОРОВЕ
14.1. Възникналите през времетраенето на договора спорове и разногласия между страните се
решават чрез преговори между тях. Постигнатите договорености се оформят в писмена форма и се
превръщат в неразделна част от договора.
14.2. В случай на непостигане на договореност по предходния член, всички спорове, породени от
този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени от или отнасящи се до
неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване ще бъдат разрешавани според
българските материални и процесуални закони от компетентния съд по реда на ГПК.
ХV. СЪОБЩЕНИЯ
15.1. Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този договор са валидни, ако
са направени в писмена форма, подписани лично или от упълномощените представители .
15.2. За дата на съобщението се смята:
- датата на предаването – при ръчно предаване на съобщението;
- датата на пощенското клеймо на обр.разписка-при изпращане по пощата;
- датата на приемането – при изпращане по телефакс
15.3. За валидни адреси за приемане на съобщения, свързани с настоящия договор се смятат:
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ :
ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД
гр. Монтана 3400
ул. „Сирма войвода" № 4
ТБ: Интернешънъл Асет Банк АД
Сметка: BG71IABG74741001032600
BIC код на банката : IABGBGSF
тел.: 096 305150, факс: 096 307554
http://mbalmontana.com
E-mail : mbalmont@net-surf.net
При промяна на адреса, съответната страна е длъжна да уведоми другата в тридневен срок от
промяната.
ХVІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ
16.1. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи от този
договор на трети лица.
16.2. За неуредените въпроси в настоящия договор се прилага действащото българско
законодателство.
ХVІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
17.1. Договорът е за 18 месеца и влиза в сила от 12.05.2020 г. и важи до 12.11.2021 г.
17.2. Всяка от страните може да прекрати договора, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след
сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения, за което отправя писмено
уведомление до отсрещната страна.
17.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни в срок
повече от 3 (три) заявки на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
17.4. При съставянето на настоящия договор се представиха следните документи :
1. Решение на Изпълнителния директор № Р - 6 от 14.04.2020г. ;
2. Удостоверение за актуално съдебно състояние на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ;
3. Документи по т.7.4. от настоящия договор.
Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и
се подписа, както следва:

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Заличено обстоятелство
съгласно чл.36а, ал.3 от ЗОП

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Заличено обстоятелство
съгласно чл.36а, ал.3 от ЗОП

ИЗП.ДИРЕКТОР

Заличено обстоятелство
съгласно чл.36а, ал.3 от ЗОП
ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ
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Спецификация
към договор № 4 / 12.05. 2020г. за Доставки на медицински консумативи и изделия и лабораторни реактиви, УНП 00468-2019-0011
възложител : МБАЛ Д-р Стамен Илиев АД - гр.Монтана
изпълнител : Титаника 2008 ЕООД
Обособена позиция № 9 – Ортопедия
№ по ред

наименование / вид / изисквания

мярка

прогнозн
о к-во

1

Киршнерова игла 1,5 х 310 мм., двойно заострени, изработени от стомана
съгласно ISO 5832 – 1:1997 или еквивалент

бр

100

2

Киршнерова игла 2,0 х 310 мм., двойно заострени, изработени от стомана
съгласно ISO 5832 – 1:1997 или еквивалент

бр

100

3

Киршнерови игли с резба от единия край тип Трокар, изработени от стомана
съгласно ISO 5832 – 1:1997 или еквивалент - Киршнерова игла 2,0 х 310 мм

бр

50

HEMC / Киршнерови игли с резба от единия край
тип Трокар, изработени от стомана съгласно ISO
5832 – 1:1997 - Киршнерова игла 2,0 х 310 мм

Киршнерова игла 1,2 х150мм

бр

50

HEMC/ Киршнерова игла 1,2 х150мм

Киршнерова игла 1,5 х150мм

бр

50

HEMC / Киршнерова игла 1,5 х150мм

Киршнерова игла 2,0 х150мм

бр

100

HEMC / Киршнерова игла 2,0 х150мм

ном. ед.

Предложен продукт - производител, описание

Предложена
разфасовка

Каталожен
номер

Ед. цена в лв. Ед. цена в лв. с
Обща
с ДДС за
ДДС за
стойност в лв.
единица
предложена
с ДДС
мярка
разфасовка

Киршнерови игли

1

HEMC / Киршнерова игла 1,5 х 310 мм., двойно
заострени, изработени от стомана съгласно ISO 5832
– 1:1997
HEMC / Киршнерова игла 2,0 х 310 мм., двойно
заострени, изработени от стомана съгласно ISO 5832
– 1:1997

плик (1бр в
плик)

М 02

23,90

23,90

2 390,00

плик (1бр в
плик)

М 03

23,90

23,90

2 390,00

плик (1бр в
плик)

М 04

23,90

23,90

1 195,00

M 05

22,90

22,90

1 145,00

M 06

22,90

22,90

1 145,00

M 07

22,90

22,90

Киршнерови игли едностранно заострени, изработени от стомана съгласно
ISO 5832 – 1:1997 или еквивалент
4

плик (1бр в
плик)
плик (1бр в
плик)
плик (1бр в
плик)

Обща стойност за пореден № 1

7

Medin / Плака за клавикула лява и дясна Заключваща анатомично контурирана плака за
фрактура на ключицата (комплект със заключващи
винтове). Заключваща плака, нисък контакт,
дължини от 6-8 отвора, лява и дясна, SSt

плик (1бр в
M 901
плик)

980,00

980,00

6 860,00

плик (1бр в
M 010
плик)

980,00

980,00

1 960,00

1 390,00

1 390,00

6 950,00

3

Плака за клавикула лява и дясна - Заключваща анатомично контурирана
плака за фрактура на ключицата (комплект със заключващи винтове).
Заключваща плака, нисък контакт, дължини от 6-8 отвора, лява и дясна, SSt

4

Плака заключваща за проксимален хумерус - Заключваща плака за
проксимална хумерална фрактура, анатомично контурирана – тип „Филос”
(комплект с ø 3.5мм. заключващи винтове) с 3;5;8 комбинирани отвора в
дисталната част; Комплектът да е изработен от SSt

бр

2

HEMC/Плака заключваща за проксимален хумерус Заключваща плака за проксимална хумерална фрактура,
анатомично контурирана – тип „Филос” (комплект с ø
3.5мм. заключващи винтове) с 3;5;8 комбинирани отвора в
дисталната част; Комплектът да е изработен от SSt

6

Тясна заключваща плака - LC-LCP 4.5/5 тясна от 8 до 12 отв. SSt. Плаките
да са с пълен комплект заключващи и кортикални самонарязващи винтове.

бр

5

HEMC / Тясна заключваща плака - LC-LCP 4.5/5
тясна от 8 до 12 отв. SSt. Плаките да са с пълен плик (1бр в
M 550
комплект заключващи и кортикални самонарязващи плик)
винтове.

МКИЛР 2019 - Договор № 4

2 290,00
10 555,00

бр

Стр. 1 от 6

7

Реконструктивни плаки ø 3.5 - Реконструктивна плака комплект с ø 3.5 мм
самонарезни кортикални винтове от 6 до 12 отв. SSt

8

Семитубуларни плаки 3,5 мм - Семитубуларна плака – тясна – 4-10 отв.
SSt със съответен брой кортикални самонарязващи винтове ø 3.5мм.

9

Г-образна 130 плака с острие от 50мм до 90мм, 4-12 отв. SSt за фиксация с
кортикални ø 4.5мм. винтове в комплект със съответен брой ø 4.5 мм.
кортикални самонарязващи винтове.

12

Канюлирани винтове различни размери - Канюлирани винтове ø 7,3мм, ø
7.0 мм., ø 4.5мм, ø 4.0 мм, ø 3.0мм.

14

Заключваща плака за дистален фемур лява и дясна SSt - Заключваща
кондиларна бътрес плака - фемур, анатомично контурирана, лява и дясна, с
ограничен контакт, за проксимални кортикални винтове 5.0мм. и дистални
спонгиозни винтове 6,5мм и отвори за незаключващи компресивни винтове
със съответен брой винтове

10

Medin / Реконструктивни плаки ø 3.5 плик (1бр в
Реконструктивна плака комплект с ø 3.5 мм
K 03
плик)
самонарезни кортикални винтове от 6 до 12 отв. SSt

880,00

880,00

8 800,00

15

HEMC / Семитубуларни плаки 3,5 мм Семитубуларна плака – тясна – 4-10 отв. SSt със плик (1бр в
M 660
съответен брой кортикални самонарязващи винтове плик)
ø 3.5мм.

780,00

780,00

11 700,00

бр

10

HEMC/ Г-образна 130о плака с острие от 50мм до
90мм, 4-12 отв. SSt за фиксация с кортикални ø плик (1бр в
M 459
4.5мм. винтове в комплект със съответен брой ø 4.5 плик)
мм. кортикални самонарязващи винтове.

780,00

780,00

7 800,00

бр

60

HEMC / Канюлирани винтове различни размери плик (1бр в
Канюлирани винтове ø 7,3мм, ø 7.0 мм., ø 4.5мм, ø
M 708
плик)
4.0 мм, ø 3.0мм.

335,00

335,00

20 100,00

бр

6

HEMC / Заключваща плака за дистален фемур лява и
дясна SSt - Заключваща кондиларна бътрес плака - фемур,
анатомично контурирана, лява и дясна, с ограничен
контакт, за проксимални кортикални винтове 5.0мм. и
дистални спонгиозни винтове 6,5мм и отвори за
незаключващи компресивни винтове със съответен брой
винтове

1 390,00

1 390,00

8 340,00

бр

бр

о

плик (1бр в
M888
плик)

Заключващ тибиален пирон
1

Тибиален заключващ пирон ø 8-9-10 мм. с проксимални и дистални
заключващи винтове ø 4.5 мм. , SSt

бр

9

Medin / Тибиален заключващ пирон ø 8-9-10 мм. с
плик (1бр в
проксимални и дистални заключващи винтове ø 4.5
K 87
плик)
мм. , SSt

1 650,00

1 650,00

14 850,00

2

Тибиален заключващ пирон, неримиран ø 8-9-10 мм. с проксимални и
дистални заключващи винтове ø 4.5 мм. Титаниев

бр

5

Medin / Тибиален заключващ пирон, неримиран ø 8плик (1бр в
9-10 мм. с проксимални и дистални заключващи
K 65
плик)
винтове ø 4.5 мм. Титаниев

1 650,00

1 650,00

8 250,00

1 390,00

1 390,00

25 020,00

15

Обща стойност за пореден № 15

23 100,00

16

Заключваща плака за дистална медиална тибия SSt - Заключваща
плака за дистална медиална тибия лява и дясна 7 до 10 отв., заключващи
винтове ø 5мм, кортикални и спонгиозни, кортикални ø 4.5мм със съответен
брой винтове

бр

18

HEMC / Заключваща плака за дистална
медиална тибия SSt - Заключваща плака за
дистална медиална тибия лява и дясна 7 до 10 отв., плик (1бр в
C 012
заключващи винтове ø 5мм, кортикални и плик)
спонгиозни, кортикални ø 4.5мм със съответен брой
винтове

18

1/3 Тубуларна плака SSt за ø 3.5/4мм. винтове, различи размери в комплект
с винтове

10

10

HEMC / 1/3 Тубуларна плака SSt за ø 3.5/4мм. плик (1бр в
C 321
винтове, различи размери в комплект с винтове
плик)

880,00

880,00

8 800,00

19

Малеоларни винтове SSt ø 3.5мм и ø 4.5мм, различни дължини 25-100мм

бр

20

HEMC / Малеоларни винтове SSt ø 3.5мм и ø 4.5мм, плик (1бр в
C 322
различни дължини 25-100мм
плик)

34,00

34,00

680,00

20

Спонгиозни винтове SSt ø 6,5 мм различни дължини, с дължина на резбата
16мм., 32мм., изцяло нарязани

бр

200

HEMC/ Спонгиозни винтове SSt ø 6,5 мм различни
плик (1бр в
дължини, с дължина на резбата 16мм., 32мм., изцяло
C 327
плик)
нарязани

38,00

38,00

7 600,00

21

Спонгиозни винтове SSt ø 4,0 мм, различни дължини

бр

100

HEMC/ Спонгиозни винтове SSt ø 4,0 мм, различни плик (1бр в
C 328
дължини
плик)

35,00

35,00

3 500,00
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Обособена позиция № 15 – Ендопротези
№ по
ред

Наименование

Технически характеристики
1.Феморален компонент: Анатомичен дизайн; 5 A/P размера; точност до +/- 2 mm.; централен шип
и допълнителен кил за противопоставяне на разхлабването; повърхностите в контакт с костта са
покрити с полиметил метакрилат PMMA; антериорната част е с радиус за гладко преминаване от
ендопротезата към костта и избягване на удар върху пателата; материал – Co-Cr-Mo
сплав.2.Тибиален компонент: Изцяло полиетиленов (полиетилен UHMWPE) с медиално
разположен кил и надлъжно и напречно оребряване за по-добра фиксация и разпределяне на
тежестта; материал – полиетилен UHMWPE. Налична метална нишка от неръждаема стомана по
периферията за следоперативен рентгенов контрол на позицията на тибиалният компонент.
Диаметрите на тибиалния компонент са 40 мм, 45 мм и 50 мм, а дебелините за всеки диаметър са 6
мм, 8 мм и 10 мм.

20

Уникондиларна
колянна ендопротеза

21

Системата се състои от четири основни компонента:
- Бедрена компонента с възможност за премахване или запазване на предна и задна кръстна връзки.
- Тибиална компонента с предно - медиално разположен шип и две латерално разположени крила
за по-добра фиксация.
- Полиетиленов инсърт с или без медиално разположен шип и презфит фиксация към тибиалната
компонента
- Полиетиленов пътеларен компонент с три радиерно разположени шипа за по-добра фиксация на
капачката
Бедрената компонента е със шест размера за левия вариант и шест размера за десния вариант при
варианта със запазване на предна и задна кръстна връзки.В областта на медиалния и латералния
бедрен кондил, компонентата има шипове за по-добра фиксация на ендопротезата.
Комбинирана система
Бедрената компонента е със шест размера за левия вариант и шест размера за десния вариант при
за тотално
варианта без запазване на предна и задна кръстна връзки. В областта на медиалния и латералния
ендопротезиране с
бедрен кондил , компонентата има шипове за по-добра фиксация на ендопротезата и допълнителен
възможности за
метален ограничител ,свързващ медиалния и латералния кондил на ендопротезата в задната им
част.
запазване или
премахване на предна Тибиалната компонента на ендопротезата е със шест размера от Т1 до Т6 като минималната
ширина на компонентата е 65 мм , а максималната ширина е 90мм за най-големия размер като
и задна кръстна
разликата в междинните величини е през 5мм.Тибиалната компонента може да поема
връзки
полиетиленови инсърти ,както със запазване на задна и предна кръстни връзки , така и такива с
допълнителен шип за варианта без запазване на задна и предна кръстни връзки.
Полиентиленовите инсърти са с пет височини , съответно 10, 12, 14, 17 и 20 мм. за всеки един от
шестте размера на тибиалната компонента като могат да бъдат с или без стабилизиращ шип ,в
зависимост от това дали ще се запазват или премахват предната и задната кръстни връзки.
Пътеларната компонента да бъде с пет диаметъра съответно 27, 30, 33, 36 и 39мм като за Ф27
височината е 7мм, за Ф30 – 7,5 мм ,за Ф33 – 8 мм, за Ф36 – 8,5 мм и Ф39 – 9мм.За всеки един
размер фиксиращите шипове на компонентата да имат по един цирколарно разположен улей за подобра циментна фиксация.
Фиксацията на компонентите на ендопротезата се осъществява с цимент със среден вискозитет с
или без антибиотик.
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Предложен продукт - производител, описание

Каталожен
номер

Ед. цена в лв. с
ДДС за единица
мярка

1

MetriMed / 1.Феморален компонент: Анатомичен дизайн; 5 A/P размера; точност до +/- 2 mm.; централен шип и
допълнителен кил за противопоставяне на разхлабването; повърхностите в контакт с костта са покрити с полиметил
метакрилат PMMA; антериорната част е с радиус за гладко преминаване от ендопротезата към костта и избягване на
удар върху пателата; материал – Co-Cr-Mo сплав.2.Тибиален компонент: Изцяло полиетиленов (полиетилен
UHMWPE) с медиално разположен кил и надлъжно и напречно оребряване за по-добра фиксация и разпределяне на
тежестта; материал – полиетилен UHMWPE. Налична метална нишка от неръждаема стомана по периферията за
следоперативен рентгенов контрол на позицията на тибиалният компонент. Диаметрите на тибиалния компонент са 40
мм, 45 мм и 50 мм, а дебелините за всеки диаметър са 6 мм, 8 мм и 10 мм.

F 056

2 970,00

1

MetriMed / Системата се състои от четири основни компонента:
- Бедрена компонента с възможност за премахване или запазване на предна и задна кръстна връзки.
- Тибиална компонента с предно - медиално разположен шип и две латерално разположени крила за по-добра
фиксация.
- Полиетиленов инсърт с или без медиално разположен шип и презфит фиксация към тибиалната компонента
- Полиетиленов пътеларен компонент с три радиерно разположени шипа за по-добра фиксация на капачката
Бедрената компонента е със шест размера за левия вариант и шест размера за десния вариант при варианта със
запазване на предна и задна кръстна връзки.В областта на медиалния и латералния бедрен кондил, компонентата има
шипове за по-добра фиксация на ендопротезата.
Бедрената компонента е със шест размера за левия вариант и шест размера за десния вариант при варианта без
запазване на предна и задна кръстна връзки. В областта на медиалния и латералния бедрен кондил , компонентата
има шипове за по-добра фиксация на ендопротезата и допълнителен метален ограничител ,свързващ медиалния и
латералния кондил на ендопротезата в задната им част.
Тибиалната компонента на ендопротезата е със шест размера от Т1 до Т6 като минималната ширина на компонентата
е 65 мм , а максималната ширина е 90мм за най-големия размер като разликата в междинните величини е през
5мм.Тибиалната компонента може да поема полиетиленови инсърти ,както със запазване на задна и предна кръстни
връзки , така и такива с допълнителен шип за варианта без запазване на задна и предна кръстни връзки.
Полиентиленовите инсърти са с пет височини , съответно 10, 12, 14, 17 и 20 мм. за всеки един от шестте размера на
тибиалната компонента като могат да бъдат с или без стабилизиращ шип ,в зависимост от това дали ще се запазват
или премахват предната и задната кръстни връзки.
Пътеларната компонента да бъде с пет диаметъра съответно 27, 30, 33, 36 и 39мм като за Ф27 височината е 7мм, за
Ф30 – 7,5 мм ,за Ф33 – 8 мм, за Ф36 – 8,5 мм и Ф39 – 9мм.За всеки един размер фиксиращите шипове на
компонентата да имат по един цирколарно разположен улей за по-добра циментна фиксация.
Фиксацията на компонентите на ендопротезата се осъществява с цимент със среден вискозитет с или без антибиотик.

F 012

4 200,00
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Система за тотално тазобедрено ендопротезиране от титаниева сплав/ Ti6Al4V/ с двойно поресто
покритие на цялото стебло за адхезия между костта и стеблото – безциментна фиксация и двойна
подвижност на безциментно фиксираната ацетабуларна капсула. 1.Бедрена компонента - Изцяло
покрита с двойно поресто покритие бедрено стебло (плазма разпръснат титаниев прах и
хидроксиапатит) за безциментна фиксация без яка, с типичната Мюлерова форма и овален
дистален край.- Основата на шийката на стеблото е конусовидно стеснена с оглед избягване на
Безциментно
инпийджмънт и увеличаване на обема на движение.
ендопротезиране,
- Морзов конус на шийката – 12/14 поемащи бедрени глави с диаметър 28, 32 mm. направени от
включващо
CrNi или CoCr стомани .
безциментна двойно - Размери на стеблата – 8 размера / от 2-9 /: като за всеки размер стеблата са както напречно, така
подвижна
и надлъжно оребрени за по добра безциментна фиксация.2. Ацетабуларна компонента - Прес-фит
ацетабуларна капсула титаниева ацетабуларна капсула за безциментна фиксация с двойно порьорзно покритие (плазма
разпръснат титаниев прах и хидроксиапатит) с външен диаметър от 46 до 64 mm. Наличие на 4
и стебло изцяло
шипа по периферията на капсулата и други 4 шипа в основата за по добра фиксация. Налична 10
покрито с двойно
градусова антилуксационна стреха в горния полюс и допълнително отнемане на 10 градуса от
поресто покритие.
долния полюс за подобряване на биомеханиката. Възможност за двойна подвижност между инлея и
ацетабуларната капсула, и бедрената глава и инлея, като по този начин значително се увеличава
обема на движение, като практически се изключва възможността за луксация..
- UHMWPE полиетиленова вложка / инлей / за двойно подвижна ацет. капсула с размери от 46 до
64 mm поемаща бедрени глави с диаметър 28 мм и различни дължини. 3. Феморална глава
Неръждаема стомана морзов конус 12/14 Ф 28 - четири размера
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Ацетабуларен кейдж

1 .Ацетабуларен усилващ ринг с периферна яка разположена латерално с отвори за цименто
проникване и/или спонгиозни винтове с цяла резба Ø 6.5mm. за фиксация към ацетабулума,
повърхност грапава, материал TiCP (ISO 5832-2) и допълнително насложено отгоре
хидроксиапатитно покритие; размерна гама: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58 mm. и винтове спонгиозни
с цяла резба за усилващия ринг, материал TiCP (ISO 5832-2) Ø 6.5 и дължини: 20, 25, 30, 35, 40, 45,
50 mm.

Безциментно
ендопротезиране,
включващо стебла с
отвор за модулен
адаптор /модулни
шийки/ позволяващ
възстановяването на
типичната тазова
геометрия

Система за тотално тазобедрено ендопротезиране от титаниева сплав/ Ti6Al4V/ с
хидроксиапатитно покритие в проксималната част на стеблото за адхезия между костта и стеблото
– безциментна фиксация:1.Бедрена компонента - Анатамично извито късо бедрено стебло (ляво и
дясно) за безциментна фиксация без яка, заострено и с проксимално хидроксиапатитно порьозно
покритие за срастване с костта и с полиран заострен дистален край.- Биконична шийка в два
варианта – права и извита, като извитата шийка позволява модулиране на позицията в антеверзия,
ретроверзия, варус или валгус в зависимост от индивидуалната анатомия на пациента.
- Морзов конус на шийката – 12/14 поемащи бедрени глави с диаметър 28, 32 mm. направени от
CrNi или CoCr стомани .
- Размери на стеблата – 7 размера / от 1-7 /: като за всеки размер стеблата биват леви и десни. 2.
Ацетабуларна компонента - Прес-фит титаниева ацетабуларна капсула за безциментна фиксация с
хидроксиапатитно порьорзно покритие и с външен диаметър от 46 до 64 mm. Наличие на 4 шипа
по периферията на капсулата за по добра фиксация. Винтово механично закрепване с 6,5 mm.
титаниеви спонгиозни винтове. Ацетабуларната метална титаниева капсула има множество отвори
за пласиране на спонгиозните винтове, както централно, така и по периферията, както и 3 радиерно
разположени процепа в долния полюс за осигуряване на пружинно съпротивление и по-надеждна
фиксация..
- UHMWPE полиетиленова вложка / инлей / за „прес-фит” ацет. капсула с размери от 46 до 64 mm и
10 градусова антилуксационна стреха. Подходящи за 28 mm. бедрени глави. Освен
антилуксационната с 10º инклинация, вложката позволява pressfit закрепване към металната
капсула при каквато и да е произволна ротация на антилуксационната стреха.
- Титаниеви 6,5 мм спонгиозни винтове с дължини от 20 мм до 55 мм за допълнителна фиксация на
металната капсула. 4. Феморална глава Неръждаема стомана морзов конус 12/14 Ф 28 - четири
размера
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Groupe Lepine / Система за тотално тазобедрено ендопротезиране от титаниева сплав/ Ti6Al4V/ с двойно поресто
покритие на цялото стебло за адхезия между костта и стеблото – безциментна фиксация и двойна подвижност на
безциментно фиксираната ацетабуларна капсула. 1.Бедрена компонента - Изцяло покрита с двойно поресто покритие
бедрено стебло (плазма разпръснат титаниев прах и хидроксиапатит) за безциментна фиксация без яка, с типичната
Мюлерова форма и овален дистален край.- Основата на шийката на стеблото е конусовидно стеснена с оглед
избягване на инпийджмънт и увеличаване на обема на движение.
- Морзов конус на шийката – 12/14 поемащи бедрени глави с диаметър 28, 32 mm. направени от CrNi или CoCr
стомани .
- Размери на стеблата – 8 размера / от 2-9 /: като за всеки размер стеблата са както напречно, така и надлъжно
оребрени за по добра безциментна фиксация.2. Ацетабуларна компонента - Прес-фит титаниева ацетабуларна капсула
за безциментна фиксация с двойно порьорзно покритие (плазма разпръснат титаниев прах и хидроксиапатит) с
външен диаметър от 46 до 64 mm. Наличие на 4 шипа по периферията на капсулата и други 4 шипа в основата за по
добра фиксация. Налична 10 градусова антилуксационна стреха в горния полюс и допълнително отнемане на 10
градуса от долния полюс за подобряване на биомеханиката. Възможност за двойна подвижност между инлея и
ацетабуларната капсула, и бедрената глава и инлея, като по този начин значително се увеличава обема на движение,
като практически се изключва възможността за луксация..
- UHMWPE полиетиленова вложка / инлей / за двойно подвижна ацет. капсула с размери от 46 до 64 mm поемаща
бедрени глави с диаметър 28 мм и различни дължини. 3. Феморална глава Неръждаема стомана морзов конус 12/14 Ф
28 - четири размера

F 02

4 400,00

1

MetriMed / 1 .Ацетабуларен усилващ ринг с периферна яка разположена латерално с отвори за цименто проникване
и/или спонгиозни винтове с цяла резба Ø 6.5mm. за фиксация към ацетабулума, повърхност грапава, материал TiCP
(ISO 5832-2) и допълнително насложено отгоре хидроксиапатитно покритие; размерна гама: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56,
58 mm. и винтове спонгиозни с цяла резба за усилващия ринг, материал TiCP (ISO 5832-2) Ø 6.5 и дължини: 20, 25, 30,
35, 40, 45, 50 mm.

F 03

2 400,00

1

Groupe Lepine / Система за тотално тазобедрено ендопротезиране от титаниева сплав/ Ti6Al4V/ с хидроксиапатитно
покритие в проксималната част на стеблото за адхезия между костта и стеблото – безциментна фиксация:1.Бедрена
компонента - Анатамично извито късо бедрено стебло (ляво и дясно) за безциментна фиксация без яка, заострено и с
проксимално хидроксиапатитно порьозно покритие за срастване с костта и с полиран заострен дистален край.Биконична шийка в два варианта – права и извита, като извитата шийка позволява модулиране на позицията в
антеверзия, ретроверзия, варус или валгус в зависимост от индивидуалната анатомия на пациента.
- Морзов конус на шийката – 12/14 поемащи бедрени глави с диаметър 28, 32 mm. направени от CrNi или CoCr
стомани .
- Размери на стеблата – 7 размера / от 1-7 /: като за всеки размер стеблата биват леви и десни. 2. Ацетабуларна
компонента - Прес-фит титаниева ацетабуларна капсула за безциментна фиксация с хидроксиапатитно порьорзно
покритие и с външен диаметър от 46 до 64 mm. Наличие на 4 шипа по периферията на капсулата за по добра
фиксация. Винтово механично закрепване с 6,5 mm. титаниеви спонгиозни винтове. Ацетабуларната метална
титаниева капсула има множество отвори за пласиране на спонгиозните винтове, както централно, така и по
периферията, както и 3 радиерно разположени процепа в долния полюс за осигуряване на пружинно съпротивление и
по-надеждна фиксация..
- UHMWPE полиетиленова вложка / инлей / за „прес-фит” ацет. капсула с размери от 46 до 64 mm и 10 градусова
антилуксационна стреха. Подходящи за 28 mm. бедрени глави. Освен антилуксационната с 10º инклинация, вложката
позволява pressfit закрепване към металната капсула при каквато и да е произволна ротация на антилуксационната
стреха.
- Титаниеви 6,5 мм спонгиозни винтове с дължини от 20 мм до 55 мм за допълнителна фиксация на металната капсула.
4. Феморална глава Неръждаема стомана морзов конус 12/14 Ф 28 - четири размера

F 04

4 400,00

Стр. 4 от 6
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1. Бедрена компонента с циментна фиксация.Технически характеристики: Бедрено стебло с
циментна фиксация тип „ Мюлер”, с ъгъл на шийка 135° и с конус на шийка 12/14. По вътрешната
повърхност на шийката на стеблото да няма ямка за избиване на стеблото за да не се отслаби
неговата якост.Размери: 7: анодизирани стебла за циментна фиксация с р/ри от 6.25; 7,5 ; 10 ; 11,25
; 12,5 ; 13,75 ; 15. 2. Ацетабуларна компонента с циментна фиксация. Технически
характеристики: Ацетабуларна капсула с цимента фиксация– от полиетилен UHMWPE с
Циментна двуполюсна ренгенопозивен пръстен и сферично заключени нарези за циментното покритие. Вътрешен
диаметър 32 mm., външен диаметър от 44 до 60 през 2 mm.Специална хемисфера с метална нишка,
протеза
по полюса на капсулата, от неръждаема стомана, с цел улесняване позиционирането й, набраздени
периферни канали за улесняване интеграцията на цимента, като минималната дебелина на
капсулата е 6 мм за осигуряване на качеството, гарантиращо минимално износване.Разновидности:
С оглед конкретните нужди на пациенти, моделът да предлага права и дисплазична 10°
капсула.Материал: UHMWPE Полиетилен. Размери: от Ø44 mm до Ø60 mm през 2 mm. 3.
Феморална глава Технически характеристики: Материал:Implant steel морзов конус 12/14. Размери:
Ø32 мм, дължина къса /S/; средна /M/, дълга /L/, екстра дълга /XL/, както и размер /XXL/.
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1. Бедрена компонента с циментна фиксация.Технически характеристики: Бедрено стебло с
циментна фиксация тип „ Мюлер”, с ъгъл на шийка 135° и с конус на шийка 12/14. По вътрешната
повърхност
на шийката на стеблото да няма ямка за избиване на стеблото за да не се отслаби
Еднополюсна протеза
неговата якост.Размери: 7: анодизирани стебла за циментна фиксация с р/ри от 6.25; 7,5 ; 10 ; 11,25
с БИ- артикуларна
; 12,5 ; 13,75 ; 15. 2. Хемипротезна биартикуларна глава комплект състоящ се от външна метална
глава
капсула изработена от FeCrNiMnMoNbN по ISO 5832-9 и CoCrMo (ISO 5832-12) с размери 42, 44,
46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 mm , вътрешна полиетиленова фложка с диаметър 28 mm. и
фабрично капсулована метална глава с вътрешен конус 12/14.
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1. Бедрена компонента с циментна фиксация.Технически характеристики: Бедрено стебло с
циментна фиксация тип „ Мюлер”, с ъгъл на шийка 135° и с конус на шийка 12/14. По вътрешната
повърхност на шийката на стеблото да няма ямка за избиване на стеблото за да не се отслаби
неговата якост.Размери: 7: анодизирани стебла за циментна фиксация с р/ри от 6.25; 7,5 ; 10 ; 11,25
; 12,5 ; 13,75 ; 15. 2. Ацетабуларна компонента - Прес-фит титаниева ацетабуларна капсула за
Система за хибридно безциментна фиксация с хидроксиапатитно порьорзно покритие и с външен диаметър от 46 до 64
mm(през 2 мм). Наличие на 4 шипа по периферията на капсулата за по добра фиксация. Винтово
тазобедрено
механично закрепване с 6,5 mm. титаниеви спонгиозни винтове. Ацетабуларната метална
ендопротезиране с
титаниева
капсула да има множество отвори за пласиране на спонгиозните винтове, както
бедрена компонента с
централно, така и по периферията, както и 3 радиерно разположени процепа в долния полюс за
циментна фиксация и
осигуряване на пружинно съпротивление и по-надеждна фиксация. 3. UHMWPE полиетиленова
ацетабуларна
вложка / инлей / за „прес-фит” ацет. капсула с размери от 46 до 64 mm(през 2 мм) и 10 градусова
компонента с
антилуксационна стреха. Подходящи за 28 mm. бедрени глави. Освен антилуксационната с 10º
безциментна
инклинация, вложката позволява pressfit закрепване към металната капсула при каквато и да е
фиксация
произволна ротация на антилуксационната стреха. Подходящи за 28 mm. бедрени глави. Освен
антилуксационната с 10º инклинация, вложката позволява pressfit закрепване към металната
капсула при каквато и да е произволна ротация на антилуксационната стреха.
4. Феморална
глава Неръждаема стомана морзов конус 12/14 Ф 28 - четири размера : - 3,5 ; 0 ; +3,5 ; +7
5.
Титаниеви 6,5 мм спонгиозни винтове с дължини от 20 мм до 55 мм(през 5 мм) за допълнителна
фиксация на металната капсула
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OHST / 1. Бедрена компонента с циментна фиксация.Технически характеристики: Бедрено стебло с циментна
фиксация тип „ Мюлер”, с ъгъл на шийка 135° и с конус на шийка 12/14. По вътрешната повърхност на шийката на
стеблото да няма ямка за избиване на стеблото за да не се отслаби неговата якост.Размери: 7: анодизирани стебла за
циментна фиксация с р/ри от 6.25; 7,5 ; 10 ; 11,25 ; 12,5 ; 13,75 ; 15. 2. Ацетабуларна компонента с циментна
фиксация. Технически характеристики: Ацетабуларна капсула с цимента фиксация– от полиетилен UHMWPE с
ренгенопозивен пръстен и сферично заключени нарези за циментното покритие. Вътрешен диаметър 32 mm., външен
диаметър от 44 до 60 през 2 mm.Специална хемисфера с метална нишка, по полюса на капсулата, от неръждаема
стомана, с цел улесняване позиционирането й, набраздени периферни канали за улесняване интеграцията на цимента,
като минималната дебелина на капсулата е 6 мм за осигуряване на качеството, гарантиращо минимално
износване.Разновидности: С оглед конкретните нужди на пациенти, моделът да предлага права и дисплазична 10°
капсула.Материал: UHMWPE Полиетилен. Размери: от Ø44 mm до Ø60 mm през 2 mm. 3. Феморална глава
Технически характеристики: Материал:Implant steel морзов конус 12/14. Размери: Ø32 мм, дължина къса /S/; средна
/M/, дълга /L/, екстра дълга /XL/, както и размер /XXL/.

F 13

2 740,00

1

Съпроизводители OHST и ProSpon / 1. Бедрена компонента с циментна фиксация.Технически характеристики:
Бедрено стебло с циментна фиксация тип „ Мюлер”, с ъгъл на шийка 135° и с конус на шийка 12/14. По вътрешната
повърхност на шийката на стеблото да няма ямка за избиване на стеблото за да не се отслаби неговата якост.Размери:
7: анодизирани стебла за циментна фиксация с р/ри от 6.25; 7,5 ; 10 ; 11,25 ; 12,5 ; 13,75 ; 15. 2. Хемипротезна
биартикуларна глава комплект състоящ се от външна метална капсула изработена от FeCrNiMnMoNbN по ISO 5832-9
и CoCrMo (ISO 5832-12) с размери 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 mm , вътрешна полиетиленова фложка с
диаметър 28 mm. и фабрично капсулована метална глава с вътрешен конус 12/14.

F 14

2 620,00

1

Съпроизводители OHST и Groupe Lepine / 1. Бедрена компонента с циментна фиксация.Технически
характеристики: Бедрено стебло с циментна фиксация тип „ Мюлер”, с ъгъл на шийка 135° и с конус на шийка 12/14.
По вътрешната повърхност на шийката на стеблото да няма ямка за избиване на стеблото за да не се отслаби неговата
якост.Размери: 7: анодизирани стебла за циментна фиксация с р/ри от 6.25; 7,5 ; 10 ; 11,25 ; 12,5 ; 13,75 ; 15. 2.
Ацетабуларна компонента - Прес-фит титаниева ацетабуларна капсула за безциментна фиксация с хидроксиапатитно
порьорзно покритие и с външен диаметър от 46 до 64 mm(през 2 мм). Наличие на 4 шипа по периферията на капсулата
за по добра фиксация. Винтово механично закрепване с 6,5 mm. титаниеви спонгиозни винтове. Ацетабуларната
метална титаниева капсула да има множество отвори за пласиране на спонгиозните винтове, както централно, така и
по периферията, както и 3 радиерно разположени процепа в долния полюс за осигуряване на пружинно съпротивление
и по-надеждна фиксация. 3. UHMWPE полиетиленова вложка / инлей / за „прес-фит” ацет. капсула с размери от 46
до 64 mm(през 2 мм) и 10 градусова антилуксационна стреха. Подходящи за 28 mm. бедрени глави. Освен
антилуксационната с 10º инклинация, вложката позволява pressfit закрепване към металната капсула при каквато и да е
произволна ротация на антилуксационната стреха. Подходящи за 28 mm. бедрени глави. Освен антилуксационната с
10º инклинация, вложката позволява pressfit закрепване към металната капсула при каквато и да е произволна ротация
на антилуксационната стреха.
4. Феморална глава Неръждаема стомана морзов конус 12/14 Ф 28 - четири
размера : - 3,5 ; 0 ; +3,5 ; +7
5. Титаниеви 6,5 мм спонгиозни винтове с дължини от 20 мм до 55 мм(през 5 мм) за
допълнителна фиксация на металната капсула

F 17

3 510,00

Стр. 5 от 6
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Система за хибридно
ендопротезиране
включващо бедрена
компонента (стебло
изцяло покрито с
титаниева плазма и
хидроксапатит ) и
ацетабуларна
компонента с
циментна фиксация.

1. Бедрена компонента - Изцяло покрита с двойно поресто покритие бедрено стебло (плазма
разпръснат титаниев прах и хидроксиапатит) за безциментна фиксация без яка, с типичната
Мюлерова форма и овален дистален край.- Основата на шийката на стеблото да е конусовидно
стеснена с оглед избягване на инпийджмънт и увеличаване на обема на движение.Издължена
полирана шийка стеснена в средния диаметър с размери, не повече от в предно-задния край 13мм и
в страничните краища 10мм.
- Морзов конус на шийката – 12/14 поемащи бедрени глави с диаметър 28, 32 mm.
- Размери на стеблата – 8 размера / 9,10,11,12,13,14,15,16 /: като за всеки размер стеблата са както
напречно, така и надлъжно оребрени за по добра безциментна фиксация.
2. Ацетабуларна
компонента с циментна фиксация. Технически характеристики: Ацетабуларна капсула с цимента
фиксация– от полиетилен UHMWPE с ренгенопозивен пръстен и сферично заключени нарези за
циментното покритие. Вътрешен диаметър 32 mm., външен диаметър от 44 до 60 през 2
mm..Специална хемисфера с метална нишка, по полюса на капсулата, от неръждаема стомана, с цел
улесняване позиционирането й, набраздени периферни канали за улесняване интеграцията на
цимента, като минималната дебелина на капсулата е 6 мм за осигуряване на качеството,
гарантиращо минимално износване.Разновидности: С оглед конкретните нужди на пациенти,
моделът трябва да предлага и дисплазична 10° капсула.Материал: UHMWPE Полиетилен. Размери:
от Ø44 mm до Ø60 mm през 2 mm. 3. Феморална глава Технически характеристики: Материал:
Implant steel морзов конус 12/14. Размери: Ø32 мм, дължина къса /S/; средна /M/, дълга /L/, екстра
дълга /XL/, както и размер /XXL/
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Безциментна протеза
със стебло покрито
изцяло с титаниева
плазма и
худриксапатит с Би артикуларна глава

1.Бедрена компонента - Изцяло покрита с двойно поресто покритие бедрено стебло (плазма
разпръснат титаниев прах и хидроксиапатит) за безциментна фиксация без яка, с типичната
Мюлерова форма и овален дистален край.- Основата на шийката на стеблото е конусовидно
стеснена с оглед избягване на инпийджмънт и увеличаване на обема на движение.2.Хемипротезна
биартикуларна глава: с вътрешен диаметър 28 mm.и нисък профил с външен диаметър 42, 44, 46,
48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 mm., изработена от FeCrNiMnMoNbN по ISO 5832-9 и CoCrMo (ISO
5832-12).

30

Стабилизираща плака Трохантерна плака с два извити фиксатора на трохантера „тип кука” с променлива дължина и
възможност за захващане със серклажи. Материал: CrCoMn-стомана.Размери: дължина 250 мм
за трохантер

бр

1

HEMC/ Трохантерна плака с два извити фиксатора на трохантера „тип кука” с променлива дължина и възможност за
захващане със серклажи. Материал: CrCoMn-стомана.Размери: дължина 250 мм

F 22

980,00
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Костен цимент с
нисък вискозитет и
равномерна фаза на
полимеризация

Костен цимент с нисък вискозитет и равномерна фаза на полимеризация -Стерилен комплект
включваш 40 гр. мономер на прах и 1 бр. ампула полимер – втвърдител.
Времето за поимеризация да е 10 мин., а максималната температура по време на полимеризацията
да е 61.1 градуса по Целзий

бр

1

Groupe Lepine / Костен цимент с нисък вискозитет и равномерна фаза на полимеризация -Стерилен комплект
включваш 40 гр. мономер на прах и 1 бр. ампула полимер – втвърдител.
Времето за поимеризация да е 10 мин., а максималната температура по време на полимеризацията да е 61.1 градуса по
Целзий

F 23

134,00

32

Костен цимент със
среден вискозитет и
равномерна фаза на
полимеризация

Костен цимент със среден вискозитет и равномерна фаза на полимеризация - Стерилен комплект
включваш 40 гр. мономер на прах и 1 бр. ампула полимер – втвърдител.
Времето за поимеризация да е 9 мин., а максималната температура по време на полимеризацията да
е 73.9 градуса по Целзий

бр

1

Groupe Lepine / Костен цимент със среден вискозитет и равномерна фаза на полимеризация - Стерилен комплект
включваш 40 гр. мономер на прах и 1 бр. ампула полимер – втвърдител.
Времето за поимеризация да е 9 мин., а максималната температура по време на полимеризацията да е 73.9 градуса по
Целзий

F 24

150,00

33

Шприц за костен
цимент с овална
Шприц за костен цимент с овална форма на накрайника
форма на накрайника

бр

1

Groupe Lepine / Шприц за костен цимент с овална форма на накрайника

F 27

125,00

1

Съпроизводители OHST и Groupe Lepine1. Бедрена компонента - Изцяло покрита с двойно поресто покритие бедрено
стебло (плазма разпръснат титаниев прах и хидроксиапатит) за безциментна фиксация без яка, с типичната Мюлерова
форма и овален дистален край.- Основата на шийката на стеблото да е конусовидно стеснена с оглед избягване на
инпийджмънт и увеличаване на обема на движение.Издължена полирана шийка стеснена в средния диаметър с
размери, не повече от в предно-задния край 13мм и в страничните краища 10мм.
- Морзов конус на шийката – 12/14 поемащи бедрени глави с диаметър 28, 32 mm.
- Размери на стеблата – 8 размера / 9,10,11,12,13,14,15,16 /: като за всеки размер стеблата са както напречно, така и
надлъжно оребрени за по добра безциментна фиксация.
2. Ацетабуларна компонента с циментна фиксация.
Технически характеристики: Ацетабуларна капсула с цимента фиксация– от полиетилен UHMWPE с ренгенопозивен
пръстен и сферично заключени нарези за циментното покритие. Вътрешен диаметър 32 mm., външен диаметър от 44
до 60 през 2 mm..Специална хемисфера с метална нишка, по полюса на капсулата, от неръждаема стомана, с цел
улесняване позиционирането й, набраздени периферни канали за улесняване интеграцията на цимента, като
минималната дебелина на капсулата е 6 мм за осигуряване на качеството, гарантиращо минимално
износване.Разновидности: С оглед конкретните нужди на пациенти, моделът трябва да предлага и дисплазична 10°
капсула.Материал: UHMWPE Полиетилен. Размери: от Ø44 mm до Ø60 mm през 2 mm. 3. Феморална глава
Технически характеристики: Материал: Implant steel морзов конус 12/14. Размери: Ø32 мм, дължина къса /S/; средна
/M/, дълга /L/, екстра дълга /XL/, както и размер /XXL/

F 19

4 610,00

бр

1

Съпроизводители Groupe Lepine и ProSpon / 1.Бедрена компонента - Изцяло покрита с двойно поресто покритие
бедрено стебло (плазма разпръснат титаниев прах и хидроксиапатит) за безциментна фиксация без яка, с типичната
Мюлерова форма и овален дистален край.- Основата на шийката на стеблото е конусовидно стеснена с оглед
избягване на инпийджмънт и увеличаване на обема на движение.2.Хемипротезна биартикуларна глава: с вътрешен
диаметър 28 mm.и нисък профил с външен диаметър 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 mm., изработена от
FeCrNiMnMoNbN по ISO 5832-9 и CoCrMo (ISO 5832-12).

F 21

3 600,00

бр

Обща сума :

188 604,00 лв
157 170,00

За възложител .:..........П..........

с ДДС
без ДДС

За изпълнител :

..............П............

Изп. Директор

.........П........
Гл. Счетоводител
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ДОГОВОР № 6
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА: ДОСТАВКИ НА МЕДИЦИНСКИ
КОНСУМАТИВИ И ИЗДЕЛИЯ И ЛАБОРАТОРНИ РЕАКТИВИ, УНП 00468-2019-0011
Днес, 12.05. 2020г. в гр. Монтана на основание чл.112 от Закона за обществените поръчки и
Решение № Р-6 от 14.04.2020г. на Изпълнителния директор на МБАЛ „Д-р Ст.Илиев” АД гр.Монтана
за извършено класиране и определяне на изпълнител, се сключи настоящия договор между:
МБАЛ „Д-р Стамен Илиев" АД, ЕИК: 111047073
с адрес: гр. Монтана, ул.Сирма войвода №4, тел.: 096 305150, факс: 096 307554, представлявано от
д-р Тодор Тодоров – Изпълнителен директор, наричано по-долу за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ” от
една страна,
и
Елит Медикал ООД , ЕИК: 130824861
с адрес: гр. София 1421, община Столична, район Лозенец, бул.„Арсеналски” 65, ет. 1, офис 1, тел.:
02 8696070, факс: 02 8652999, Електронна поща: info@elitmedical.com, представлявано от Красимир
Аспарухов Кирков, наричано по-долу за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ” от друга страна, за следното:
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
възлага, а
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ медицински консумативи и/или лабораторни реактиви, съгласно приложена
Спецификация - неразделна част от настоящия договор .
ІІ. ЦЕНИ И ОБЩА СТОЙНОСТ НА ДОСТАВКИТЕ ПО ДОГОВОРА
2.1. Единичната цена на стоките по т.1.1 е определена в лева, съгласно приложената Спецификация.
2.2. Общата стойност на доставката по договора е :
14 268,00 (четиринадесет хиляди двеста шестдесет и осем) лева с ДДС,
11 890,00 (единадесет хиляди осемстотин и деветдесет) лева без ДДС.
2.3. Цените са фиксирани и не подлежат на промяна през периода на изпълнение на договора, с
изключение при приложението на нормативните разпоредби.
2.4. Количествата на стоките от поръчката, посочени в приложената спецификация, са прогнозни и
ориентировъчни и не пораждат задължение за Възложителя да ги закупи в пълен обем, както и
възможност да заяви доставка на по-големи количества, съобразно нуждите на лечебното заведение.
ІІІ. УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
3.1. Плащането по настоящия договор се осъществява в български лева чрез банков превод от страна
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по посочената в т.15 банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ- отложено в
срок до 60 дни след съответната доставка и представяне на необходимите документи .
3.2. Заплащането на стоките се извършва след представяне на следните документи :
а/доставна фактура - оригинал;
б/ приемо-предавателен протокол;
в/ партиден сертификат за качество.
г/ заявка
3.3. В случай, че посочените в чл.3.2. документи са нередовни или не са комплектовани, същите се
връщат на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с приемо-предавателен протокол за изправяне на нередностите.Срокът
по т.3.1. за плащане на доставката, започва да тече от датата на представянето на документите в
изискуемия вид.
ІV. СРОК НА ДОСТАВЯНЕ
4.1. Доставката на стоките, предмет на настоящият договор се извършва периодично и в срок до 24
часа след всяка обикновенна писмена заявка предадена по електронен път и в срок до 6 часа след
всяка спешна заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
4.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да уведоми писменно или чрез факс ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за
предстоящето доставяне на стоките преди експедицията им.
V. МЯСТО НА ДОСТАВЯНЕ
5.1. Място на доставяне на стоките по този договор е до краен получател: МБАЛ „Д-р Стамен Илиев
АД гр.Монтана, ул.„Сирма войвода” №4 - болнична аптека и/или съгласно указанията на възложителя.
5.2. Рискът от случайното погиване и повреждане на стоките преминава върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от
момента на приемането й на мястото на доставяне с приемателно-предавателен протокол.
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VІ. ДАТА НА ДОСТАВЯНЕ
6.1. За дата на доставяне се счита датата, на която стоките са доставени в мястото на доставяне,
съгласно приемо-предавателен протокол.
VІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава :
7.1. Да достави стоките в договорения срок, придружени със сертификат за качество.
7.2. Да предаде стоките в съответния вид, количество и качество на мястото на доставяне.
7.3. След доставяне на стоките да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документите, изброени в т. 3.2. от
настоящия договор.
7.4. При подписването на договора да представи (чл.58 от ЗОП):
а) за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 - свидетелство за съдимост;
б) за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 - удостоверение от органите по приходите и
удостоверение от общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника;
в) за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 - удостоверение от органите на Изпълнителна
агенция "Главна инспекция по труда";
г) за обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 1 - удостоверение, издадено от Агенцията по
вписванията.
д) други документи – нормативно изискуеми към датата на сключване на договора.
е) гаранция за изпълнение в една от формите, определени в чл.111 от ЗОП, която се
освобождава до 30 дни след приключване на изпълнението на договора. Гаранцията е в размер на 2 %
от стойността на договора без ДДС и възлиза на
237,80 лв./словом : двеста тридесет и седем 0,80 /
VІІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава :
8.1. Да приеме стоките, предмет на настоящия договор, в деня на доставката, съответстващи по вид,
количество и качество на описанието в настоящия договор.
8.2. Да заплати доставените стоки в уговорения срок.
8.3. След изтичане на срока за изпълнение на договора да освободи гаранцията за изпълнение на
договора без да дължи лихви за периода, през който средствата са престояли законно при него.
8.4. Да осигури присъствието на свой представител при приемането на стоките, разполагащ с
надлежно пълномощно за подписване на приемателно-предавателен протокол.
ІХ. ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА СТОКИТЕ
9.1. Приемането на стоките се осъществява в присъствието на упълномощен представител на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
9.2. При приемането на стоките се подписва приемо-предавателен протокол, удостоверяващ
получаването на стоките, едновременно с представянето на разрешение за продажба, издадено от
ИАЛ.
Х. КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИИ И СРОК НА ГОДНОСТ
10.1. Качеството на стоките, предмет на настоящия договор, следва да отговаря на техническите
стандарти на производителя, което се удостоверява със сертификат за качество и произход, издаден от
компетентен орган в страната-производител.
10.2. Към датата на доставката срокът на годност на стоките, предмет на настоящия договор, следва да
бъде не по-малък от 70 % от срока на годност, обявен от производителя.
10.2.1. В случай на доставка на медицински консумативи и лабораторни реактиви с по-кратък от
договорения срок на годност, изпълнителя заплаща неустойка, както следва:
от 69.99% до 60% - 5% върху стойността на доставката;
от 59.99% до 50% - 10% върху стойността на доставката;
от 49.99% до 40% - 20% върху стойността на доставката;
от 39.99% до 30% - 30% върху стойността на доставката;
от 29.99% до 20% - 60% върху стойността на доставката;
под 20 % - 90% върху стойността на доставката.
10.2.2. Доставката на лекарствен продукт и/или медицинско изделие с по-малък от 40% от обявения от
производителя се извършва само с мотивирано решение на възложителя за конкретното количество,
определено от него.
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10.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да откаже приемането на стоките, ако в деня на пристигането и
приемането, те не отговарят на договореното с настоящия договор.
ХІ. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕТОЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ, РЕКЛАМАЦИИ
11.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да предяви рекламация пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за :
а/ количество и некомплектност на стоките или техническата документация / явни недостатъци /;
б/ качество / скрити недостатъци /:
- при доставяне на стока не от договорения вид, посочен в т.1.1;
- при констатиране на дефекти при употреба на стоката.
11.2. Рекламациите за явни недостатъци на стоките се правят в 14 дневен срок от датата на доставяне
със съответен протокол.
11.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е длъжен да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за установените дефекти
в 15-дневен срок от констатирането им.
11.4. В рекламациите се посочва номерът на договора, точното количество на получената стока,
основанието за рекламация и конкретното искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Към рекламацията се прилага
копие от сертификата за качество, получено заедно с другите дължими документи по договора.
11.5. В петдневен срок от получаване на рекламацията, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ следва да отговори на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено и конкретно дали приема рекламацията или я отхвърля.
11.6. При рекламации с явни недостатъци ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен в 5-дневен срок от получаване
на рекламацията за своя сметка и риск да достави на мястото на доставяне количеството липсващи в
доставката/некомплектни договорени стоки.
11.7. Изборът на посочените по-горе възможности да се върне съответната част от платеното или да
се доставят нови стоки принадлежи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ , като разходите и рисковете по новото
доставяне са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
11.8. Рекламираните стоки се съхраняват от съответния краен получател до уреждане на
рекламациите.
XII. ОТГОВОРНОСТ ПРИ ЗАБАВА, НЕУСТОЙКИ
12.1. За неизпълнение на задълженията си по настоящия договор,
Изпълнителя дължи неустойка в размер на 0.7 на ден, върху стойността на неизпълненото в
договорените срокове задължение , но не повече от 10% /десет процента/ от стойността на
неизпълнението, както и обезщетение за претърпените вреди в случаите, когато те надхвърлят
договорената неустойка. Сумата на неустойката, дължима от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, се
осигурява от гаранцията за изпълнение на договора.
12.2. Когато при наличие на рекламация, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не изпълни задълженията си по раздел ХІ
от настоящия договор в срок,същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 2 % от цената
на стоката в частта на рекламацията.
12.3. При виновна забава на една от страните, продължила повече от половината от срока за
изпълнение на съответното задължение, другата страна има право да развали договора едностранно с
30-дневно предизвестие.
12.4. В случай, че по отношение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ настъпят обстоятелства по чл.54, ал.1 и чл.55,
ал.1, т.1 и т.4 от ЗОП, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно настоящия договор,без
писмено предизвестие и без да дължи неустойки.
ХІІІ. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
13.1. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за понесени вреди и загуби, ако
последните са причинени в резултат на непреодолима сила.
13.2. Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора е била в забава, тя не
може да се позовава на непреодолима сила.
13.3. „Непреодолима сила“ по смисъла на договора е непредвидено и/или непредотвратимо събитие
от извънреден характер, възникнало след сключването на договора.
13.4. Страната, засегната от непреодолима сила е длъжна да предприеме всички действия с грижата
на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено
другата страна в двуседмичен срок от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се
дължи обещетение за настъпилите от това вреди.
13.5. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни
задължения се спира.
13.6. Не представлява „непреодолима сила” събитие, причинено по небрежност или чрез умишлено
действие на страните или на техни представители и/или служители, както и недостига на парични
средства на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
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ХІV. СПОРОВЕ
14.1. Възникналите през времетраенето на договора спорове и разногласия между страните се
решават чрез преговори между тях. Постигнатите договорености се оформят в писмена форма и се
превръщат в неразделна част от договора.
14.2. В случай на непостигане на договореност по предходния член, всички спорове, породени от
този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени от или отнасящи се до
неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване ще бъдат разрешавани според
българските материални и процесуални закони от компетентния съд по реда на ГПК.
ХV. СЪОБЩЕНИЯ
15.1. Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този договор са валидни, ако
са направени в писмена форма, подписани лично или от упълномощените представители .
15.2. За дата на съобщението се смята:
- датата на предаването – при ръчно предаване на съобщението;
- датата на пощенското клеймо на обр.разписка-при изпращане по пощата;
- датата на приемането – при изпращане по телефакс
15.3. За валидни адреси за приемане на съобщения, свързани с настоящия договор се смятат:
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ :
ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД
гр. Монтана 3400
ул. „Сирма войвода" № 4
ТБ: Интернешънъл Асет Банк АД
Сметка: BG71IABG74741001032600
BIC код на банката : IABGBGSF
тел.: 096 305150, факс: 096 307554
http://mbalmontana.com
E-mail : mbalmont@net-surf.net
При промяна на адреса, съответната страна е длъжна да уведоми другата в тридневен срок от
промяната.
ХVІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ
16.1. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи от този
договор на трети лица.
16.2. За неуредените въпроси в настоящия договор се прилага действащото българско
законодателство.
ХVІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
17.1. Договорът е за 18 месеца и влиза в сила от 12.05.2020 г. и важи до 12.11.2021 г.
17.2. Всяка от страните може да прекрати договора, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след
сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения, за което отправя писмено
уведомление до отсрещната страна.
17.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни в срок
повече от 3 (три) заявки на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
17.4. При съставянето на настоящия договор се представиха следните документи :
1. Решение на Изпълнителния директор № Р - 6 от 14.04.2020г. ;
2. Удостоверение за актуално съдебно състояние на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ;
3. Документи по т.7.4. от настоящия договор.
Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и
се подписа, както следва:

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Заличено обстоятелство
съгласно чл.36а, ал.3 от ЗОП

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Заличено обстоятелство
съгласно чл.36а, ал.3 от ЗОП

ИЗП.ДИРЕКТОР

Заличено обстоятелство
съгласно чл.36а, ал.3 от ЗОП
ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ
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Спецификация
към договор № 6 / 12.05. 2020г. за Доставки на медицински консумативи и изделия и лабораторни
реактиви, УНП 00468-2019-0011
възложител : МБАЛ Д-р Стамен Илиев АД - гр.Монтана
изпълнител : Елит Медикал ООД
Обособена позиция № 3 - Клинична лаборатория
№ по
ред

ном.
ед.

наименование / вид / изисквания

мярка

прогнозно к- Предложен продукт - производител,
во
описание

Предложена
разфасовка

Каталожен
номер

Ед. цена в лв. с
ДДС за единица
мярка

Ед. цена в лв. с
ДДС за
Обща стойност
предложена
в лв. с ДДС
разфасовка

Реактиви и консумативи за кръвно- газов анализатор Еasy Stat
19

1

Миещ разтвор

брой

10

2

Модул реактиви

брой

5

3

Електрод p CO2

брой

1

4

Електрод p O2

брой

1

5

Електрод pH

брой

1

6

Електрод Са

брой

1

7

Електрод Na

брой

1

8

Електрод K

брой

1

9

Референтен електрод

брой

1

10

Шлаух за помпата

брой

2

11

Модул клапани

брой

1

12

Модул сензори

брой

1

13

Пробоподавач

брой

1

14
15
16

Контролна кръв за КГА – 3
опак.
нива
Регистрираща хартия
брой
57mm
Капилярки - от по 200 бр.
опак.
в опаковка
Обща стойност за пореден № 19

2
50
20

Миещ разтво / Medica
брой
2118
Corporation
Касета с реактиви /Medica
брой
7101
Corporation
pCO2 електрод / Medica
брой
6202
Corporation
pO2 електрод / Medica
брой
6203
Corporation
pH електрод / Medica
брой
6201
Corporation
Са електрод / Medica
брой
7207
Corporation
Na електрод / Medica
брой
7205
Corporation
K електрод / Medica
брой
7206
Corporation
Референтен електрод
брой
6204
/Medica Corporation
Шлаух за помпата Medica
брой
6504
Corporation
Модул клапани / Medica
брой
6507
Corporation
Модул сензори / Medica
брой
7506
Corporation
Пробоподавач / Medica
брой
6306
Corporation
Контроли– 3 нива / Medica опаковка 3х
6303,
Corporation
10
6304, 6305
Термохартия / Medica
брой
6505
Corporation
Капилярки / Medica
опаковка
7303
Corporation
10х100

112,80

112,80

1 128,00

510,00

510,00

2 550,00

606,00

606,00

606,00

606,00

606,00

606,00

606,00

606,00

606,00

444,00

444,00

444,00

402,00

402,00

402,00

402,00

402,00

402,00

396,00

396,00

396,00

84,00

84,00

168,00

1 200,00

1 200,00

1 200,00

2 172,00

2 172,00

2 172,00

132,00

132,00

132,00

144,00

144,00

288,00

2,88

2,88

144,00

120,00

600,00

2 400,00
13 644,00

Обособена позиция № 6 - ЛТХ
1

T.S. Anti A

флакон

20

CE-Immundiagnostika GmbH /
Тест серум анти А

1x10 ml

Anti-A

7,20

7,20

144,00

2

T.S. Anti B

флакон

20

CE-Immundiagnostika GmbH /
Тест серум анти В

1x10 ml

Anti-B

7,20

7,20

144,00

3

T.S. Anti AB

флакон

20

CE-Immundiagnostika GmbH /
Тест серум анти АВ

1x10 ml

Anti-AB

7,20

7,20

144,00

20

CE-Immundiagnostika GmbH /
Тест серум анти D

1x10 ml

Anti-D

9,60

9,60

192,00

2

4

T.S.Anti D Rh

флакон

Обща стойност за пореден № 2

Обща сума :

624,00

14 268,00 лв
11 890,00

За възложител : ..............П............

с ДДС
без ДДС

За изпълнител : .............П............

Изп. Директор
..............П..........
Гл. Счетоводител

МКИЛР 2019 - Договор № 6
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ДОГОВОР № 7
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА: ДОСТАВКИ НА МЕДИЦИНСКИ
КОНСУМАТИВИ И ИЗДЕЛИЯ И ЛАБОРАТОРНИ РЕАКТИВИ, УНП 00468-2019-0011
Днес, 12.05. 2020г. в гр. Монтана на основание чл.112 от Закона за обществените поръчки и
Решение № Р-6 от 14.04.2020г. на Изпълнителния директор на МБАЛ „Д-р Ст.Илиев” АД гр.Монтана
за извършено класиране и определяне на изпълнител, се сключи настоящия договор между:
МБАЛ „Д-р Стамен Илиев" АД, ЕИК: 111047073
с адрес: гр. Монтана, ул.Сирма войвода №4, тел.: 096 305150, факс: 096 307554, представлявано от
д-р Тодор Тодоров – Изпълнителен директор, наричано по-долу за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ” от
една страна,
и
Ортомед Трейдинг ООД, ЕИК: 203698509
с адрес: гр. Пловдив 4004, ул. Павел Калпалчиев 43 – партер, тел/факс: 0889 899292,
trading.orthomed@gmail.com, представлявано от Методи Йорданов Тенчев, наричано по - долу за
краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ” от друга страна, за следното:
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
възлага, а
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ медицински консумативи и/или лабораторни реактиви, съгласно приложена
Спецификация - неразделна част от настоящия договор .
ІІ. ЦЕНИ И ОБЩА СТОЙНОСТ НА ДОСТАВКИТЕ ПО ДОГОВОРА
2.1. Единичната цена на стоките по т.1.1 е определена в лева, съгласно приложената Спецификация.
2.2. Общата стойност на доставката по договора е :
5 820,00 (пет хиляди осемстотин и двадесет) лева с ДДС,
4 850,00 (четири хиляди осемстотин и петдесет) лева без ДДС.
2.3. Цените са фиксирани и не подлежат на промяна през периода на изпълнение на договора, с
изключение при приложението на нормативните разпоредби.
2.4. Количествата на стоките от поръчката, посочени в приложената спецификация, са прогнозни и
ориентировъчни и не пораждат задължение за Възложителя да ги закупи в пълен обем, както и
възможност да заяви доставка на по-големи количества, съобразно нуждите на лечебното заведение.
ІІІ. УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
3.1. Плащането по настоящия договор се осъществява в български лева чрез банков превод от страна
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по посочената в т.15 банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ- отложено в
срок до 60 дни след съответната доставка и представяне на необходимите документи .
3.2. Заплащането на стоките се извършва след представяне на следните документи :
а/доставна фактура - оригинал;
б/ приемо-предавателен протокол;
в/ партиден сертификат за качество.
г/ заявка
3.3. В случай, че посочените в чл.3.2. документи са нередовни или не са комплектовани, същите се
връщат на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с приемо-предавателен протокол за изправяне на нередностите.Срокът
по т.3.1. за плащане на доставката, започва да тече от датата на представянето на документите в
изискуемия вид.
ІV. СРОК НА ДОСТАВЯНЕ
4.1. Доставката на стоките, предмет на настоящият договор се извършва периодично и в срок до 24
часа след всяка обикновенна писмена заявка предадена по електронен път и в срок до 6 часа след
всяка спешна заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
4.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да уведоми писменно или чрез факс ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за
предстоящето доставяне на стоките преди експедицията им.
V. МЯСТО НА ДОСТАВЯНЕ
5.1. Място на доставяне на стоките по този договор е до краен получател: МБАЛ „Д-р Стамен Илиев
АД гр.Монтана, ул.„Сирма войвода” №4 - болнична аптека и/или съгласно указанията на възложителя.
5.2. Рискът от случайното погиване и повреждане на стоките преминава върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от
момента на приемането й на мястото на доставяне с приемателно-предавателен протокол.
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VІ. ДАТА НА ДОСТАВЯНЕ
6.1. За дата на доставяне се счита датата, на която стоките са доставени в мястото на доставяне,
съгласно приемо-предавателен протокол.
VІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава :
7.1. Да достави стоките в договорения срок, придружени със сертификат за качество.
7.2. Да предаде стоките в съответния вид, количество и качество на мястото на доставяне.
7.3. След доставяне на стоките да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документите, изброени в т. 3.2. от
настоящия договор.
7.4. При подписването на договора да представи (чл.58 от ЗОП):
а) за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 - свидетелство за съдимост;
б) за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 - удостоверение от органите по приходите и
удостоверение от общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника;
в) за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 - удостоверение от органите на Изпълнителна
агенция "Главна инспекция по труда";
г) за обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 1 - удостоверение, издадено от Агенцията по
вписванията.
д) други документи – нормативно изискуеми към датата на сключване на договора.
е) гаранция за изпълнение в една от формите, определени в чл.111 от ЗОП, която се
освобождава до 30 дни след приключване на изпълнението на договора. Гаранцията е в размер на 2 %
от стойността на договора без ДДС и възлиза на
97,00 лв./словом : деветдесет и седем /
VІІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава :
8.1. Да приеме стоките, предмет на настоящия договор, в деня на доставката, съответстващи по вид,
количество и качество на описанието в настоящия договор.
8.2. Да заплати доставените стоки в уговорения срок.
8.3. След изтичане на срока за изпълнение на договора да освободи гаранцията за изпълнение на
договора без да дължи лихви за периода, през който средствата са престояли законно при него.
8.4. Да осигури присъствието на свой представител при приемането на стоките, разполагащ с
надлежно пълномощно за подписване на приемателно-предавателен протокол.
ІХ. ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА СТОКИТЕ
9.1. Приемането на стоките се осъществява в присъствието на упълномощен представител на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
9.2. При приемането на стоките се подписва приемо-предавателен протокол, удостоверяващ
получаването на стоките, едновременно с представянето на разрешение за продажба, издадено от
ИАЛ.
Х. КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИИ И СРОК НА ГОДНОСТ
10.1. Качеството на стоките, предмет на настоящия договор, следва да отговаря на техническите
стандарти на производителя, което се удостоверява със сертификат за качество и произход, издаден от
компетентен орган в страната-производител.
10.2. Към датата на доставката срокът на годност на стоките, предмет на настоящия договор, следва да
бъде не по-малък от 70 % от срока на годност, обявен от производителя.
10.2.1. В случай на доставка на медицински консумативи и лабораторни реактиви с по-кратък от
договорения срок на годност, изпълнителя заплаща неустойка, както следва:
от 69.99% до 60% - 5% върху стойността на доставката;
от 59.99% до 50% - 10% върху стойността на доставката;
от 49.99% до 40% - 20% върху стойността на доставката;
от 39.99% до 30% - 30% върху стойността на доставката;
от 29.99% до 20% - 60% върху стойността на доставката;
под 20 % - 90% върху стойността на доставката.
10.2.2. Доставката на лекарствен продукт и/или медицинско изделие с по-малък от 40% от обявения от
производителя се извършва само с мотивирано решение на възложителя за конкретното количество,
определено от него.
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10.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да откаже приемането на стоките, ако в деня на пристигането и
приемането, те не отговарят на договореното с настоящия договор.
ХІ. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕТОЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ, РЕКЛАМАЦИИ
11.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да предяви рекламация пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за :
а/ количество и некомплектност на стоките или техническата документация / явни недостатъци /;
б/ качество / скрити недостатъци /:
- при доставяне на стока не от договорения вид, посочен в т.1.1;
- при констатиране на дефекти при употреба на стоката.
11.2. Рекламациите за явни недостатъци на стоките се правят в 14 дневен срок от датата на доставяне
със съответен протокол.
11.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е длъжен да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за установените дефекти
в 15-дневен срок от констатирането им.
11.4. В рекламациите се посочва номерът на договора, точното количество на получената стока,
основанието за рекламация и конкретното искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Към рекламацията се прилага
копие от сертификата за качество, получено заедно с другите дължими документи по договора.
11.5. В петдневен срок от получаване на рекламацията, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ следва да отговори на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено и конкретно дали приема рекламацията или я отхвърля.
11.6. При рекламации с явни недостатъци ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен в 5-дневен срок от получаване
на рекламацията за своя сметка и риск да достави на мястото на доставяне количеството липсващи в
доставката/некомплектни договорени стоки.
11.7. Изборът на посочените по-горе възможности да се върне съответната част от платеното или да
се доставят нови стоки принадлежи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ , като разходите и рисковете по новото
доставяне са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
11.8. Рекламираните стоки се съхраняват от съответния краен получател до уреждане на
рекламациите.
XII. ОТГОВОРНОСТ ПРИ ЗАБАВА, НЕУСТОЙКИ
12.1. За неизпълнение на задълженията си по настоящия договор,
Изпълнителя дължи неустойка в размер на 0.7 на ден, върху стойността на неизпълненото в
договорените срокове задължение , но не повече от 10% /десет процента/ от стойността на
неизпълнението, както и обезщетение за претърпените вреди в случаите, когато те надхвърлят
договорената неустойка. Сумата на неустойката, дължима от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, се
осигурява от гаранцията за изпълнение на договора.
12.2. Когато при наличие на рекламация, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не изпълни задълженията си по раздел ХІ
от настоящия договор в срок,същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 2 % от цената
на стоката в частта на рекламацията.
12.3. При виновна забава на една от страните, продължила повече от половината от срока за
изпълнение на съответното задължение, другата страна има право да развали договора едностранно с
30-дневно предизвестие.
12.4. В случай, че по отношение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ настъпят обстоятелства по чл.54, ал.1 и чл.55,
ал.1, т.1 и т.4 от ЗОП, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно настоящия договор,без
писмено предизвестие и без да дължи неустойки.
ХІІІ. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
13.1. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за понесени вреди и загуби, ако
последните са причинени в резултат на непреодолима сила.
13.2. Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора е била в забава, тя не
може да се позовава на непреодолима сила.
13.3. „Непреодолима сила“ по смисъла на договора е непредвидено и/или непредотвратимо събитие
от извънреден характер, възникнало след сключването на договора.
13.4. Страната, засегната от непреодолима сила е длъжна да предприеме всички действия с грижата
на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено
другата страна в двуседмичен срок от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се
дължи обещетение за настъпилите от това вреди.
13.5. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни
задължения се спира.
13.6. Не представлява „непреодолима сила” събитие, причинено по небрежност или чрез умишлено
действие на страните или на техни представители и/или служители, както и недостига на парични
средства на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
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ХІV. СПОРОВЕ
14.1. Възникналите през времетраенето на договора спорове и разногласия между страните се
решават чрез преговори между тях. Постигнатите договорености се оформят в писмена форма и се
превръщат в неразделна част от договора.
14.2. В случай на непостигане на договореност по предходния член, всички спорове, породени от
този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени от или отнасящи се до
неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване ще бъдат разрешавани според
българските материални и процесуални закони от компетентния съд по реда на ГПК.
ХV. СЪОБЩЕНИЯ
15.1. Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този договор са валидни, ако
са направени в писмена форма, подписани лично или от упълномощените представители .
15.2. За дата на съобщението се смята:
- датата на предаването – при ръчно предаване на съобщението;
- датата на пощенското клеймо на обр.разписка-при изпращане по пощата;
- датата на приемането – при изпращане по телефакс
15.3. За валидни адреси за приемане на съобщения, свързани с настоящия договор се смятат:
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ :
ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД
гр. Монтана 3400
ул. „Сирма войвода" № 4
ТБ: Интернешънъл Асет Банк АД
Сметка: BG71IABG74741001032600
BIC код на банката : IABGBGSF
тел.: 096 305150, факс: 096 307554
http://mbalmontana.com
E-mail : mbalmont@net-surf.net
При промяна на адреса, съответната страна е длъжна да уведоми другата в тридневен срок от
промяната.
ХVІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ
16.1. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи от този
договор на трети лица.
16.2. За неуредените въпроси в настоящия договор се прилага действащото българско
законодателство.
ХVІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
17.1. Договорът е за 18 месеца и влиза в сила от 12.05.2020 г. и важи до 12.11.2021 г.
17.2. Всяка от страните може да прекрати договора, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след
сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения, за което отправя писмено
уведомление до отсрещната страна.
17.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни в срок
повече от 3 (три) заявки на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
17.4. При съставянето на настоящия договор се представиха следните документи :
1. Решение на Изпълнителния директор № Р - 6 от 14.04.2020г. ;
2. Удостоверение за актуално съдебно състояние на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ;
3. Документи по т.7.4. от настоящия договор.
Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и
се подписа, както следва:

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Заличено обстоятелство
съгласно чл.36а, ал.3 от ЗОП

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Заличено обстоятелство
съгласно чл.36а, ал.3 от ЗОП

ИЗП.ДИРЕКТОР

Заличено обстоятелство
съгласно чл.36а, ал.3 от ЗОП
ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ
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Спецификация
към договор № 7 / 12.05. 2020г. за Доставки на медицински консумативи и изделия и лабораторни реактиви, УНП 00468-2019-0011
възложител : МБАЛ Д-р Стамен Илиев АД - гр.Монтана
изпълнител : Ортомед Трейдинг ООД
Обособена позиция № 15 – Ендопротези
№ по
ред

36

Наименование

Технически характеристики

1. Метална глава
1.1. С конус за стебло 12/14
1.2.Външен диаметър Ф28
1.3. Размери малък : -3,5 среден : 0 и издължен +3,5 и двойно издължен : +7мм.
1.4.Произведени от стоманена сплав ISO 5832-1.
2.Ацетабуларна компонента . Биполарна глава, която да се състои от:
2.1. Външна метална капсула с външни размери от 42 мм до 58 мм ( през 2 мм ).
2.2. Материал : стоманена сплав, произведена според изискванията на ISO 5832-1 за металната
капсула
2.3. Вътрешната полиетиленова вложка с вътрешен диаметър за глава Ø 28
Еднополюсна протеза 2.4. Фабрично импактирана в металната капсула
с биполарна глава и
2.5. Материал : UHWMPE според ISO 5834-2
циментно полирано
2.6. Заключващ полиетиленов пръстен
стебло тип " Чарли" с 2.7.Биполарната капсула да се предлага стерилизирана от гама радиационни лъчи и да е за
еднократна употреба.
удължен офсет на
3. Бедрена компонента – бедрено стебло
шийката
3.1. Изцяло полирано стебло от стоманена сплав
3.2. Специфична яка, осигуряваща пресирането на цимента
3.3. Форма на яката в контактната площ, обла в медиално-латерална посока
3.4. Издължена полирана шийка ( удължен офсет на шийката )
3.5. Морзов конус на шийката – 12/14. Стапаловиден преход на конуса към проксималния край на
шийката
3.6. Размери на стеблата – 12 тип "Чарли" размера ( дължина на шийката спрямо дължина на
стеблото ) : 1S2 / 28 /105 , 2S1 / 32 /112 , 2S2 / 32 /114 , 2S3 /32 / 114 , 3S1 / 35 /122 , 3S2 / 35 / 123 ,
3S3 / 35 /124 , 4S1 / 39 /129 , 4S2 / 39 / 130 , 4S3 / 39 /130 , 5R1 / 47 /132 , 5R2 / 47 / 133
3.7. Материал : Hidroxygent Stainless Steel

МКИЛР 2019 - Договор № 7

мярка

прогнозн
о к-во

Предложен продукт - производител, описание

Каталожен
номер

Ед. цена в лв. с
ДДС за единица
мярка

A – 01

2910,00

Еднополюсна протеза с биполарна глава и циментно полирано стебло тип " Чарли" с удължен офсет
на шийката
Institution Cem UHL Bipolar - Groupe Lepine / Франция

бр

1

1. Метална глава
1.1. С конус за стебло 12/14
1.2.Външен диаметър Ф28
1.3. Размери малък : -3,5 среден : 0 и издължен +3,5 и двойно издължен : +7мм.
1.4.Произведени от стоманена сплав ISO 5832-1.
2.Ацетабуларна компонента . Биполарна глава, която се състои от:
2.1. Външна метална капсула с външни размери от 42 мм до 58 мм ( през 2 мм ).
2.2. Материал : стоманена сплав, произведена според изискванията на ISO 5832-1 за металната капсула
2.3. Вътрешната полиетиленова вложка с вътрешен диаметър за глава Ø 28
2.4. Фабрично импактирана в металната капсула
2.5. Материал : UHWMPE според ISO 5834-2
2.6. Заключващ полиетиленов пръстен
2.7.Биполарната капсула се предлага стерилизирана от гама радиационни лъчи и е за еднократна употреба.
3. Бедрена компонента – бедрено стебло
3.1. Изцяло полирано стебло от стоманена сплав
3.2. Специфична яка, осигуряваща пресирането на цимента
3.3. Форма на яката в контактната площ, обла в медиално-латерална посока
3.4. Издължена полирана шийка ( удължен офсет на шийката )
3.5. Морзов конус на шийката – 12/14. Стапаловиден преход на конуса към проксималния край на шийката
3.6. Размери на стеблата – 12 тип "Чарли" размера ( дължина на шийката спрямо дължина на стеблото ) : 1S2
/ 28 /105 , 2S1 / 32 /112 , 2S2 / 32 /114 , 2S3 /32 / 114 , 3S1 / 35 /122 , 3S2 / 35 / 123 , 3S3 / 35 /124 , 4S1 / 39
/129 , 4S2 / 39 / 130 , 4S3 / 39 /130 , 5R1 / 47 /132 , 5R2 / 47 / 133
3.7. Материал : Hidroxygent Stainless Steel
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Наименование

Технически характеристики

мярка

1. Метална глава
1.1 С конус за стебло 12/14
1.2. Външен диаметър Ф28
1.3. Размери малък : -3,5 среден : 0 и издължен +3,5 и двойно издължен : +7мм.
1.4. Произведени от стоманена сплав ISO 5832-1.
2.Ацетабуларна компонента
2.1. Полиетиленова kапсула с размери на вътрешния диаметър 28 мм
2.2. Размери от 44 мм до 60 мм ( през 2 мм )
2.3. Към капсулата може да се добави антилуксационна стреха, изработена допълнително.
Стрехата се прикрепя посредством три (3) кортикални винта, с размери Ф 2 мм и L 13,5 мм и
придава по-голяма първична стабилност.
2.4. Отговаряща за Ø 28 и 32 мм бедрена глава. Размери на стрехата : височина 7 мм и диам. (
Двуполюсна циментна външен съотнесен към вътрешен на главата ) : 46 / 32 , 49 / 32 , 51 / 32 и 54 / 32
протеза с циментно
2.5. В екваториалната област да има вграден рентгено-позитивен пръстен-маркер от стоманена
полирано стебло тип " сплав, произведена по спецификациите на ISO 5832-1
2.6. Четири меридиални канала, които да разделят полусферата на четири равни площи
Чарли" с удължен
2.7. Един полярен канал за по-добро захващане на цимента към капсулата
офсет на шийката и
2.8. Материал : UHMWPE ISO 5834-2
циментна капсула
3. Бедрена компонента – бедрено стебло
3.1. Изцяло полирано стебло от стоманена сплав
3.2. Специфична яка, осигуряваща пресирането на цимента
3.3.. Форма на яката в контактната площ, обла в медиално-латерална посока
3.4. Издължена полирана шийка ( удължен офсет на шийката, променящ се съответно на размера на
стеблото )
3.5. Морзов конус на шийката – 12/14. Стапаловиден преход на конуса към проксималния край на
шийката
3.6. Размери на стеблата – 12 тип "Чарли" ( дължина на шийката спрямо дължина на стеблото ) :
1S2 / 28 /105 , 2S1 / 32 /112 , 2S2 / 32 /114 , 2S3 /32 / 114 , 3S1 / 35 /122 , 3S2 / 35 / 123 , 3S3 / 35 /124
, 4S1 / 39 /129 , 4S2 / 39 / 130 , 4S3 / 39 /130 , 5R1 / 47 /132 , 5R2 / 47 / 133
3.7. Материал : Hidroxygent Stainless Steel

бр

прогнозн
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Обща сума :

Предложен продукт - производител, описание
Двуполюсна циментна протеза с циментно полирано стебло тип " Чарли" с удължен офсет на
шийката и циментна капсула
Institution Acet Cem - Groupe Lepine / Франция
1. Метална глава
1.1 С конус за стебло 12/14
1.2. Външен диаметър Ф28
1.3. Размери малък : -3,5 среден : 0 и издължен +3,5 и двойно издължен : +7мм.
1.4. Произведени от стоманена сплав ISO 5832-1.
2.Ацетабуларна компонента
2.1. Полиетиленова kапсула с размери на вътрешния диаметър 28 мм
2.2. Размери от 44 мм до 60 мм ( през 2 мм )
2.3. Към капсулата може да се добави антилуксационна стреха, изработена допълнително. Стрехата се
прикрепя посредством три (3) кортикални винта, с размери Ф 2 мм и L 13,5 мм и придава по-голяма
първична стабилност.
2.4. Отговаряща за Ø 28 и 32 мм бедрена глава. Размери на стрехата : височина 7 мм и диам. ( външен
съотнесен към вътрешен на главата ) : 46 / 32 , 49 / 32 , 51 / 32 и 54 / 32
2.5. В екваториалната област има вграден рентгено-позитивен пръстен-маркер от стоманена сплав,
произведена по спецификациите на ISO 5832-1
2.6. Четири меридиални канала, които разделят полусферата на четири равни площи
2.7. Един полярен канал за по-добро захващане на цимента към капсулата
2.8. Материал : UHMWPE ISO 5834-2
3. Бедрена компонента – бедрено стебло
3.1. Изцяло полирано стебло от стоманена сплав
3.2. Специфична яка, осигуряваща пресирането на цимента
3.3.. Форма на яката в контактната площ, обла в медиално-латерална посока
3.4. Издължена полирана шийка ( удължен офсет на шийката, променящ се съответно на размера на
стеблото )
3.5. Морзов конус на шийката – 12/14. Стапаловиден преход на конуса към проксималния край на шийката
3.6. Размери на стеблата – 12 тип "Чарли" ( дължина на шийката спрямо дължина на стеблото ) : 1S2 / 28
/105 , 2S1 / 32 /112 , 2S2 / 32 /114 , 2S3 /32 / 114 , 3S1 / 35 /122 , 3S2 / 35 / 123 , 3S3 / 35 /124 , 4S1 / 39 /129 ,
4S2 / 39 / 130 , 4S3 / 39 /130 , 5R1 / 47 /132 , 5R2 / 47 / 133
3.7. Материал : Hidroxygent Stainless Steel

Каталожен
номер

Ед. цена в лв. с
ДДС за единица
мярка

A – 02

2910,00

5 820,00 лв с ДДС
4 850,00 без ДДС

............П.............
За възложител
:

За изпълнител : ...........П..............

Изп. Директор
..........П............
Гл. Счетоводител
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ДОГОВОР № 8
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА: ДОСТАВКИ НА МЕДИЦИНСКИ
КОНСУМАТИВИ И ИЗДЕЛИЯ И ЛАБОРАТОРНИ РЕАКТИВИ, УНП 00468-2019-0011
Днес, 12.05. 2020г. в гр. Монтана на основание чл.112 от Закона за обществените поръчки и
Решение № Р-6 от 14.04.2020г. на Изпълнителния директор на МБАЛ „Д-р Ст.Илиев” АД гр.Монтана
за извършено класиране и определяне на изпълнител, се сключи настоящия договор между:
МБАЛ „Д-р Стамен Илиев" АД, ЕИК: 111047073
с адрес: гр. Монтана, ул.Сирма войвода №4, тел.: 096 305150, факс: 096 307554, представлявано от
д-р Тодор Тодоров – Изпълнителен директор, наричано по-долу за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ” от
една страна,
и
„БГ МЕД” ООД , ЕИК: 175366547
с адрес: гр.София 1504, община Столична, район Оборище, ул. „Асен Златаров” 10, тел./ факс: 02
9748944, maria.nikolova@bgmed-ltd.com , представлявано от Антон Боянов Андонов и Марта Велизар
Драгоева (заедно и поотделно), наричано по-долу за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ” от друга страна, за
следното:
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
възлага, а
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ медицински консумативи и/или лабораторни реактиви, съгласно приложена
Спецификация - неразделна част от настоящия договор .
ІІ. ЦЕНИ И ОБЩА СТОЙНОСТ НА ДОСТАВКИТЕ ПО ДОГОВОРА
2.1. Единичната цена на стоките по т.1.1 е определена в лева, съгласно приложената Спецификация.
2.2. Общата стойност на доставката по договора е :
22 816,20 (двадесет и две хиляди осемстотин и шестнадесет 0,20) лева с ДДС,
19 013,50 (деветнадесет хиляди и тринадесет 0,50) лева без ДДС.
2.3. Цените са фиксирани и не подлежат на промяна през периода на изпълнение на договора, с
изключение при приложението на нормативните разпоредби.
2.4. Количествата на стоките от поръчката, посочени в приложената спецификация, са прогнозни и
ориентировъчни и не пораждат задължение за Възложителя да ги закупи в пълен обем, както и
възможност да заяви доставка на по-големи количества, съобразно нуждите на лечебното заведение.
ІІІ. УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
3.1. Плащането по настоящия договор се осъществява в български лева чрез банков превод от страна
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по посочената в т.15 банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ- отложено в
срок до 60 дни след съответната доставка и представяне на необходимите документи .
3.2. Заплащането на стоките се извършва след представяне на следните документи :
а/доставна фактура - оригинал;
б/ приемо-предавателен протокол;
в/ партиден сертификат за качество.
г/ заявка
3.3. В случай, че посочените в чл.3.2. документи са нередовни или не са комплектовани, същите се
връщат на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с приемо-предавателен протокол за изправяне на нередностите.Срокът
по т.3.1. за плащане на доставката, започва да тече от датата на представянето на документите в
изискуемия вид.
ІV. СРОК НА ДОСТАВЯНЕ
4.1. Доставката на стоките, предмет на настоящият договор се извършва периодично и в срок до 24
часа след всяка обикновенна писмена заявка предадена по електронен път и в срок до 6 часа след
всяка спешна заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
4.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да уведоми писменно или чрез факс ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за
предстоящето доставяне на стоките преди експедицията им.
V. МЯСТО НА ДОСТАВЯНЕ
5.1. Място на доставяне на стоките по този договор е до краен получател: МБАЛ „Д-р Стамен Илиев
АД гр.Монтана, ул.„Сирма войвода” №4 - болнична аптека и/или съгласно указанията на възложителя.
5.2. Рискът от случайното погиване и повреждане на стоките преминава върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от
момента на приемането й на мястото на доставяне с приемателно-предавателен протокол.
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VІ. ДАТА НА ДОСТАВЯНЕ
6.1. За дата на доставяне се счита датата, на която стоките са доставени в мястото на доставяне,
съгласно приемо-предавателен протокол.
VІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава :
7.1. Да достави стоките в договорения срок, придружени със сертификат за качество.
7.2. Да предаде стоките в съответния вид, количество и качество на мястото на доставяне.
7.3. След доставяне на стоките да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документите, изброени в т. 3.2. от
настоящия договор.
7.4. При подписването на договора да представи (чл.58 от ЗОП):
а) за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 - свидетелство за съдимост;
б) за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 - удостоверение от органите по приходите и
удостоверение от общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника;
в) за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 - удостоверение от органите на Изпълнителна
агенция "Главна инспекция по труда";
г) за обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 1 - удостоверение, издадено от Агенцията по
вписванията.
д) други документи – нормативно изискуеми към датата на сключване на договора.
е) гаранция за изпълнение в една от формите, определени в чл.111 от ЗОП, която се
освобождава до 30 дни след приключване на изпълнението на договора. Гаранцията е в размер на 2 %
от стойността на договора без ДДС и възлиза на
380,27 лв./словом : триста и осемдесет 0,27 /
VІІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава :
8.1. Да приеме стоките, предмет на настоящия договор, в деня на доставката, съответстващи по вид,
количество и качество на описанието в настоящия договор.
8.2. Да заплати доставените стоки в уговорения срок.
8.3. След изтичане на срока за изпълнение на договора да освободи гаранцията за изпълнение на
договора без да дължи лихви за периода, през който средствата са престояли законно при него.
8.4. Да осигури присъствието на свой представител при приемането на стоките, разполагащ с
надлежно пълномощно за подписване на приемателно-предавателен протокол.
ІХ. ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА СТОКИТЕ
9.1. Приемането на стоките се осъществява в присъствието на упълномощен представител на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
9.2. При приемането на стоките се подписва приемо-предавателен протокол, удостоверяващ
получаването на стоките, едновременно с представянето на разрешение за продажба, издадено от
ИАЛ.
Х. КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИИ И СРОК НА ГОДНОСТ
10.1. Качеството на стоките, предмет на настоящия договор, следва да отговаря на техническите
стандарти на производителя, което се удостоверява със сертификат за качество и произход, издаден от
компетентен орган в страната-производител.
10.2. Към датата на доставката срокът на годност на стоките, предмет на настоящия договор, следва да
бъде не по-малък от 70 % от срока на годност, обявен от производителя.
10.2.1. В случай на доставка на медицински консумативи и лабораторни реактиви с по-кратък от
договорения срок на годност, изпълнителя заплаща неустойка, както следва:
от 69.99% до 60% - 5% върху стойността на доставката;
от 59.99% до 50% - 10% върху стойността на доставката;
от 49.99% до 40% - 20% върху стойността на доставката;
от 39.99% до 30% - 30% върху стойността на доставката;
от 29.99% до 20% - 60% върху стойността на доставката;
под 20 % - 90% върху стойността на доставката.
10.2.2. Доставката на лекарствен продукт и/или медицинско изделие с по-малък от 40% от обявения от
производителя се извършва само с мотивирано решение на възложителя за конкретното количество,
определено от него.
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10.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да откаже приемането на стоките, ако в деня на пристигането и
приемането, те не отговарят на договореното с настоящия договор.
ХІ. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕТОЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ, РЕКЛАМАЦИИ
11.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да предяви рекламация пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за :
а/ количество и некомплектност на стоките или техническата документация / явни недостатъци /;
б/ качество / скрити недостатъци /:
- при доставяне на стока не от договорения вид, посочен в т.1.1;
- при констатиране на дефекти при употреба на стоката.
11.2. Рекламациите за явни недостатъци на стоките се правят в 14 дневен срок от датата на доставяне
със съответен протокол.
11.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е длъжен да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за установените дефекти
в 15-дневен срок от констатирането им.
11.4. В рекламациите се посочва номерът на договора, точното количество на получената стока,
основанието за рекламация и конкретното искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Към рекламацията се прилага
копие от сертификата за качество, получено заедно с другите дължими документи по договора.
11.5. В петдневен срок от получаване на рекламацията, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ следва да отговори на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено и конкретно дали приема рекламацията или я отхвърля.
11.6. При рекламации с явни недостатъци ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен в 5-дневен срок от получаване
на рекламацията за своя сметка и риск да достави на мястото на доставяне количеството липсващи в
доставката/некомплектни договорени стоки.
11.7. Изборът на посочените по-горе възможности да се върне съответната част от платеното или да
се доставят нови стоки принадлежи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ , като разходите и рисковете по новото
доставяне са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
11.8. Рекламираните стоки се съхраняват от съответния краен получател до уреждане на
рекламациите.
XII. ОТГОВОРНОСТ ПРИ ЗАБАВА, НЕУСТОЙКИ
12.1. За неизпълнение на задълженията си по настоящия договор,
Изпълнителя дължи неустойка в размер на 0.7 на ден, върху стойността на неизпълненото в
договорените срокове задължение , но не повече от 10% /десет процента/ от стойността на
неизпълнението, както и обезщетение за претърпените вреди в случаите, когато те надхвърлят
договорената неустойка. Сумата на неустойката, дължима от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, се
осигурява от гаранцията за изпълнение на договора.
12.2. Когато при наличие на рекламация, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не изпълни задълженията си по раздел ХІ
от настоящия договор в срок,същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 2 % от цената
на стоката в частта на рекламацията.
12.3. При виновна забава на една от страните, продължила повече от половината от срока за
изпълнение на съответното задължение, другата страна има право да развали договора едностранно с
30-дневно предизвестие.
12.4. В случай, че по отношение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ настъпят обстоятелства по чл.54, ал.1 и чл.55,
ал.1, т.1 и т.4 от ЗОП, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно настоящия договор,без
писмено предизвестие и без да дължи неустойки.
ХІІІ. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
13.1. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за понесени вреди и загуби, ако
последните са причинени в резултат на непреодолима сила.
13.2. Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора е била в забава, тя не
може да се позовава на непреодолима сила.
13.3. „Непреодолима сила“ по смисъла на договора е непредвидено и/или непредотвратимо събитие
от извънреден характер, възникнало след сключването на договора.
13.4. Страната, засегната от непреодолима сила е длъжна да предприеме всички действия с грижата
на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено
другата страна в двуседмичен срок от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се
дължи обещетение за настъпилите от това вреди.
13.5. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни
задължения се спира.
13.6. Не представлява „непреодолима сила” събитие, причинено по небрежност или чрез умишлено
действие на страните или на техни представители и/или служители, както и недостига на парични
средства на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
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ХІV. СПОРОВЕ
14.1. Възникналите през времетраенето на договора спорове и разногласия между страните се
решават чрез преговори между тях. Постигнатите договорености се оформят в писмена форма и се
превръщат в неразделна част от договора.
14.2. В случай на непостигане на договореност по предходния член, всички спорове, породени от
този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени от или отнасящи се до
неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване ще бъдат разрешавани според
българските материални и процесуални закони от компетентния съд по реда на ГПК.
ХV. СЪОБЩЕНИЯ
15.1. Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този договор са валидни, ако
са направени в писмена форма, подписани лично или от упълномощените представители .
15.2. За дата на съобщението се смята:
- датата на предаването – при ръчно предаване на съобщението;
- датата на пощенското клеймо на обр.разписка-при изпращане по пощата;
- датата на приемането – при изпращане по телефакс
15.3. За валидни адреси за приемане на съобщения, свързани с настоящия договор се смятат:
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ :
ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД
гр. Монтана 3400
ул. „Сирма войвода" № 4
ТБ: Интернешънъл Асет Банк АД
Сметка: BG71IABG74741001032600
BIC код на банката : IABGBGSF
тел.: 096 305150, факс: 096 307554
http://mbalmontana.com
E-mail : mbalmont@net-surf.net
При промяна на адреса, съответната страна е длъжна да уведоми другата в тридневен срок от
промяната.
ХVІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ
16.1. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи от този
договор на трети лица.
16.2. За неуредените въпроси в настоящия договор се прилага действащото българско
законодателство.
ХVІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
17.1. Договорът е за 18 месеца и влиза в сила от 12.05.2020 г. и важи до 12.11.2021 г.
17.2. Всяка от страните може да прекрати договора, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след
сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения, за което отправя писмено
уведомление до отсрещната страна.
17.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни в срок
повече от 3 (три) заявки на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
17.4. При съставянето на настоящия договор се представиха следните документи :
1. Решение на Изпълнителния директор № Р - 6 от 14.04.2020г. ;
2. Удостоверение за актуално съдебно състояние на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ;
3. Документи по т.7.4. от настоящия договор.
Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и
се подписа, както следва:

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Заличено обстоятелство
съгласно чл.36а, ал.3 от ЗОП

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Заличено обстоятелство
съгласно чл.36а, ал.3 от ЗОП

ИЗП.ДИРЕКТОР

Заличено обстоятелство
съгласно чл.36а, ал.3 от ЗОП
ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ
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Спецификация
към договор № 8 / 12.05. 2020г. за Доставки на медицински консумативи и изделия и лабораторни
реактиви, УНП 00468-2019-0011
възложител : МБАЛ Д-р Стамен Илиев АД - гр.Монтана
изпълнител : БГ МЕД ООД
Обособена позиция № 1 - Медицински консумативи - общи
№ по ном.
ред
ед.

наименование / вид / изисквания

Глюкомер комплект

167

Тест ленти за глюкомер

168

мярка

прогнозно кво

Предложен
продукт производител,
описание

Предложена
разфасовка

Каталожен номер

оп

5

Roche, AccuChek performa
глюкомер

1 бр.

6987796045

18,00

18,00

90,00

50

Roche,
Accu-Chek
Performa тест
ленти

50 тестленти

6454011057

24,00

24,00

1 200,00

Предложен
продукт производител,
описание

Предложена
разфасовка

Каталожен номер

оп

Ед. цена в лв. Ед. цена в лв. с
с ДДС за
ДДС за
единица
предложена
мярка
разфасовка

Обща
стойност в
лв. с ДДС

Обособена позиция № 3 - Клинична лаборатория
№ по ном.
ред ед.

наименование / вид / изисквания

мярка

прогнозно
к-во

Ед. цена в лв. Ед. цена в лв. с
с ДДС за
ДДС за
единица
предложена
мярка
разфасовка

Обща
стойност в
лв. с ДДС

РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ ЗА ХЕМАТОЛОГИЧЕН АНАЛИЗАТОР
6

РЕАКТИВИ ЗА ХЕМАТОЛОГИЧЕН АНАЛИЗАТОР "СИСМЕКС КХ -21"
1

Целпак – туба 20 л.

туба

80

Norma

20 л

SX-10212

36,00

36,00

2 880,00

2

Строматолайзер - 3 х 500 в опаковка

опак.

40

Norma

3х500 мл

SX-20225

108,00

108,00

4 320,00

3

Депротеинизиращ разтвор - от 50 ml

опак.

6

Norma

100 мл

HC-70091

9,00

9,00

54,00

4

Целклийн - от 50 ml

опак.

10

Norma

100 мл

HC-70091

9,00

9,00

90,00

5

Регистрираща хартия 57mm

бр.

400

Norma

бр.

48156708

3,60

3,60

1 440,00

20 л
5л
5л
5л

SX-10212
SX-20265
SX-20255
SX-20275

36,00
72,00
108,00
122,50

36,00
72,00
108,00
122,50

2 880,00

Консумативи за хематологичен анализатор Sysmex XT 1800
6

Cellpack - туба 20л.

туба

80

7

Sulfolizer - SLS - 220A - 5л.

туба

18

8

Stromatolizer - FB - FBA-200A - 5л.

туба

18

9

Stromatolizer - 4DL - FBD-200A - 5л.
Stromatolizer - 4DS - FFS-800 - 3х42ml
в опаковка
Cellclean CL-50 - 50ml

туба

18

Norma
Norma
Norma
Norma

опак.

18

Norma

3х42ml

SX-80284

230,40

230,40

4 147,20

брой

30

Norma

100 мл

HC-70091

9,00

9,00

270,00

10
11

Обща стойност за пореден № 6

1 944,00
2 205,00

21 526,20

Обща сума :

За възложител :

1 296,00

...........П.............

22 816,20 лв

с ДДС

19 013,50

без ДДС

За изпълнител :

...........П...............

Изп. Директор
...........П.............
Гл. Счетоводител
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ДОГОВОР № 9
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА: ДОСТАВКИ НА МЕДИЦИНСКИ
КОНСУМАТИВИ И ИЗДЕЛИЯ И ЛАБОРАТОРНИ РЕАКТИВИ, УНП 00468-2019-0011
Днес, 12.05. 2020г. в гр. Монтана на основание чл.112 от Закона за обществените поръчки и
Решение № Р-6 от 14.04.2020г. на Изпълнителния директор на МБАЛ „Д-р Ст.Илиев” АД гр.Монтана
за извършено класиране и определяне на изпълнител, се сключи настоящия договор между:
МБАЛ „Д-р Стамен Илиев" АД, ЕИК: 111047073
с адрес: гр. Монтана, ул.Сирма войвода №4, тел.: 096 305150, факс: 096 307554, представлявано от
д-р Тодор Тодоров – Изпълнителен директор, наричано по-долу за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ” от
една страна,
и
Марвена Диагностика ЕООД , ЕИК: 200600292
с адрес: гр.София 1799, община Столична, ж.к. Младост 2, ул. „Свети Киприян” 44, тел/факс: 02
9748944, tenders@marvena-dx.com , представлявано от Надя Евстатиева Драгоева, наричано по-долу за
краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ” от друга страна, за следното:
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
възлага, а
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ медицински консумативи и/или лабораторни реактиви, съгласно приложена
Спецификация - неразделна част от настоящия договор .
ІІ. ЦЕНИ И ОБЩА СТОЙНОСТ НА ДОСТАВКИТЕ ПО ДОГОВОРА
2.1. Единичната цена на стоките по т.1.1 е определена в лева, съгласно приложената Спецификация.
2.2. Общата стойност на доставката по договора е :
236 818,11 (двеста тридесет и шест хиляди осемстотин и осемнадесет 0,11) лева с ДДС,
197 348,42 (сто деветдесет и седем триста четиридесет и осем 0,42) лева без ДДС.
2.3. Цените са фиксирани и не подлежат на промяна през периода на изпълнение на договора, с
изключение при приложението на нормативните разпоредби.
2.4. Количествата на стоките от поръчката, посочени в приложената спецификация, са прогнозни и
ориентировъчни и не пораждат задължение за Възложителя да ги закупи в пълен обем, както и
възможност да заяви доставка на по-големи количества, съобразно нуждите на лечебното заведение.
ІІІ. УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
3.1. Плащането по настоящия договор се осъществява в български лева чрез банков превод от страна
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по посочената в т.15 банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ- отложено в
срок до 60 дни след съответната доставка и представяне на необходимите документи .
3.2. Заплащането на стоките се извършва след представяне на следните документи :
а/доставна фактура - оригинал;
б/ приемо-предавателен протокол;
в/ партиден сертификат за качество.
г/ заявка
3.3. В случай, че посочените в чл.3.2. документи са нередовни или не са комплектовани, същите се
връщат на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с приемо-предавателен протокол за изправяне на нередностите.Срокът
по т.3.1. за плащане на доставката, започва да тече от датата на представянето на документите в
изискуемия вид.
ІV. СРОК НА ДОСТАВЯНЕ
4.1. Доставката на стоките, предмет на настоящият договор се извършва периодично и в срок до 24
часа след всяка обикновенна писмена заявка предадена по електронен път и в срок до 6 часа след
всяка спешна заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
4.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да уведоми писменно или чрез факс ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за
предстоящето доставяне на стоките преди експедицията им.
V. МЯСТО НА ДОСТАВЯНЕ
5.1. Място на доставяне на стоките по този договор е до краен получател: МБАЛ „Д-р Стамен Илиев
АД гр.Монтана, ул.„Сирма войвода” №4 - болнична аптека и/или съгласно указанията на възложителя.
5.2. Рискът от случайното погиване и повреждане на стоките преминава върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от
момента на приемането й на мястото на доставяне с приемателно-предавателен протокол.
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VІ. ДАТА НА ДОСТАВЯНЕ
6.1. За дата на доставяне се счита датата, на която стоките са доставени в мястото на доставяне,
съгласно приемо-предавателен протокол.
VІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава :
7.1. Да достави стоките в договорения срок, придружени със сертификат за качество.
7.2. Да предаде стоките в съответния вид, количество и качество на мястото на доставяне.
7.3. След доставяне на стоките да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документите, изброени в т. 3.2. от
настоящия договор.
7.4. При подписването на договора да представи (чл.58 от ЗОП):
а) за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 - свидетелство за съдимост;
б) за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 - удостоверение от органите по приходите и
удостоверение от общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника;
в) за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 - удостоверение от органите на Изпълнителна
агенция "Главна инспекция по труда";
г) за обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 1 - удостоверение, издадено от Агенцията по
вписванията.
д) други документи – нормативно изискуеми към датата на сключване на договора.
е) гаранция за изпълнение в една от формите, определени в чл.111 от ЗОП, която се
освобождава до 30 дни след приключване на изпълнението на договора. Гаранцията е в размер на 2 %
от стойността на договора без ДДС и възлиза на
3 946,97 лв./словом : три хиляди деветстотин четиридесет и шест 0,97 /
VІІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава :
8.1. Да приеме стоките, предмет на настоящия договор, в деня на доставката, съответстващи по вид,
количество и качество на описанието в настоящия договор.
8.2. Да заплати доставените стоки в уговорения срок.
8.3. След изтичане на срока за изпълнение на договора да освободи гаранцията за изпълнение на
договора без да дължи лихви за периода, през който средствата са престояли законно при него.
8.4. Да осигури присъствието на свой представител при приемането на стоките, разполагащ с
надлежно пълномощно за подписване на приемателно-предавателен протокол.
ІХ. ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА СТОКИТЕ
9.1. Приемането на стоките се осъществява в присъствието на упълномощен представител на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
9.2. При приемането на стоките се подписва приемо-предавателен протокол, удостоверяващ
получаването на стоките, едновременно с представянето на разрешение за продажба, издадено от
ИАЛ.
Х. КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИИ И СРОК НА ГОДНОСТ
10.1. Качеството на стоките, предмет на настоящия договор, следва да отговаря на техническите
стандарти на производителя, което се удостоверява със сертификат за качество и произход, издаден от
компетентен орган в страната-производител.
10.2. Към датата на доставката срокът на годност на стоките, предмет на настоящия договор, следва да
бъде не по-малък от 70 % от срока на годност, обявен от производителя.
10.2.1. В случай на доставка на медицински консумативи и лабораторни реактиви с по-кратък от
договорения срок на годност, изпълнителя заплаща неустойка, както следва:
от 69.99% до 60% - 5% върху стойността на доставката;
от 59.99% до 50% - 10% върху стойността на доставката;
от 49.99% до 40% - 20% върху стойността на доставката;
от 39.99% до 30% - 30% върху стойността на доставката;
от 29.99% до 20% - 60% върху стойността на доставката;
под 20 % - 90% върху стойността на доставката.
10.2.2. Доставката на лекарствен продукт и/или медицинско изделие с по-малък от 40% от обявения от
производителя се извършва само с мотивирано решение на възложителя за конкретното количество,
определено от него.
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10.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да откаже приемането на стоките, ако в деня на пристигането и
приемането, те не отговарят на договореното с настоящия договор.
ХІ. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕТОЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ, РЕКЛАМАЦИИ
11.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да предяви рекламация пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за :
а/ количество и некомплектност на стоките или техническата документация / явни недостатъци /;
б/ качество / скрити недостатъци /:
- при доставяне на стока не от договорения вид, посочен в т.1.1;
- при констатиране на дефекти при употреба на стоката.
11.2. Рекламациите за явни недостатъци на стоките се правят в 14 дневен срок от датата на доставяне
със съответен протокол.
11.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е длъжен да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за установените дефекти
в 15-дневен срок от констатирането им.
11.4. В рекламациите се посочва номерът на договора, точното количество на получената стока,
основанието за рекламация и конкретното искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Към рекламацията се прилага
копие от сертификата за качество, получено заедно с другите дължими документи по договора.
11.5. В петдневен срок от получаване на рекламацията, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ следва да отговори на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено и конкретно дали приема рекламацията или я отхвърля.
11.6. При рекламации с явни недостатъци ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен в 5-дневен срок от получаване
на рекламацията за своя сметка и риск да достави на мястото на доставяне количеството липсващи в
доставката/некомплектни договорени стоки.
11.7. Изборът на посочените по-горе възможности да се върне съответната част от платеното или да
се доставят нови стоки принадлежи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ , като разходите и рисковете по новото
доставяне са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
11.8. Рекламираните стоки се съхраняват от съответния краен получател до уреждане на
рекламациите.
XII. ОТГОВОРНОСТ ПРИ ЗАБАВА, НЕУСТОЙКИ
12.1. За неизпълнение на задълженията си по настоящия договор,
Изпълнителя дължи неустойка в размер на 0.7 на ден, върху стойността на неизпълненото в
договорените срокове задължение , но не повече от 10% /десет процента/ от стойността на
неизпълнението, както и обезщетение за претърпените вреди в случаите, когато те надхвърлят
договорената неустойка. Сумата на неустойката, дължима от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, се
осигурява от гаранцията за изпълнение на договора.
12.2. Когато при наличие на рекламация, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не изпълни задълженията си по раздел ХІ
от настоящия договор в срок,същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 2 % от цената
на стоката в частта на рекламацията.
12.3. При виновна забава на една от страните, продължила повече от половината от срока за
изпълнение на съответното задължение, другата страна има право да развали договора едностранно с
30-дневно предизвестие.
12.4. В случай, че по отношение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ настъпят обстоятелства по чл.54, ал.1 и чл.55,
ал.1, т.1 и т.4 от ЗОП, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно настоящия договор,без
писмено предизвестие и без да дължи неустойки.
ХІІІ. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
13.1. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за понесени вреди и загуби, ако
последните са причинени в резултат на непреодолима сила.
13.2. Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора е била в забава, тя не
може да се позовава на непреодолима сила.
13.3. „Непреодолима сила“ по смисъла на договора е непредвидено и/или непредотвратимо събитие
от извънреден характер, възникнало след сключването на договора.
13.4. Страната, засегната от непреодолима сила е длъжна да предприеме всички действия с грижата
на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено
другата страна в двуседмичен срок от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се
дължи обещетение за настъпилите от това вреди.
13.5. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни
задължения се спира.
13.6. Не представлява „непреодолима сила” събитие, причинено по небрежност или чрез умишлено
действие на страните или на техни представители и/или служители, както и недостига на парични
средства на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
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ХІV. СПОРОВЕ
14.1. Възникналите през времетраенето на договора спорове и разногласия между страните се
решават чрез преговори между тях. Постигнатите договорености се оформят в писмена форма и се
превръщат в неразделна част от договора.
14.2. В случай на непостигане на договореност по предходния член, всички спорове, породени от
този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени от или отнасящи се до
неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване ще бъдат разрешавани според
българските материални и процесуални закони от компетентния съд по реда на ГПК.
ХV. СЪОБЩЕНИЯ
15.1. Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този договор са валидни, ако
са направени в писмена форма, подписани лично или от упълномощените представители .
15.2. За дата на съобщението се смята:
- датата на предаването – при ръчно предаване на съобщението;
- датата на пощенското клеймо на обр.разписка-при изпращане по пощата;
- датата на приемането – при изпращане по телефакс
15.3. За валидни адреси за приемане на съобщения, свързани с настоящия договор се смятат:
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ :
ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД
гр. Монтана 3400
ул. „Сирма войвода" № 4
ТБ: Интернешънъл Асет Банк АД
Сметка: BG71IABG74741001032600
BIC код на банката : IABGBGSF
тел.: 096 305150, факс: 096 307554
http://mbalmontana.com
E-mail : mbalmont@net-surf.net
При промяна на адреса, съответната страна е длъжна да уведоми другата в тридневен срок от
промяната.
ХVІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ
16.1. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи от този
договор на трети лица.
16.2. За неуредените въпроси в настоящия договор се прилага действащото българско
законодателство.
ХVІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
17.1. Договорът е за 18 месеца и влиза в сила от 12.05.2020 г. и важи до 12.11.2021 г.
17.2. Всяка от страните може да прекрати договора, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след
сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения, за което отправя писмено
уведомление до отсрещната страна.
17.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни в срок
повече от 3 (три) заявки на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
17.4. При съставянето на настоящия договор се представиха следните документи :
1. Решение на Изпълнителния директор № Р - 6 от 14.04.2020г. ;
2. Удостоверение за актуално съдебно състояние на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ;
3. Документи по т.7.4. от настоящия договор.
Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и
се подписа, както следва:

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Заличено обстоятелство
съгласно чл.36а, ал.3 от ЗОП

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Заличено обстоятелство
съгласно чл.36а, ал.3 от ЗОП

ИЗП.ДИРЕКТОР

Заличено обстоятелство
съгласно чл.36а, ал.3 от ЗОП
ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ
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Спецификация
към договор № 9 / 12.05. 2020г. за Доставки на медицински консумативи и изделия и лабораторни реактиви,
УНП 00468-2019-0011
възложител : МБАЛ Д-р Стамен Илиев АД - гр.Монтана
изпълнител : Марвена Диагностика EООД
Обособена позиция № 3 - Клинична лаборатория
№ по
ред

ном.
ед.

наименование / вид / изисквания

мярка

прогноз
но к-во

Предложен продукт - производител,
описание

Предложена
разфасовка

Ед. цена в Ед. цена в лв.
Обща
Каталожен лв. с ДДС за
с ДДС за
стойност в
номер
единица
предложена
лв. с ДДС
мярка
разфасовка

Реактиви и консумативи за кръвно- газов анализатор Ciba Corning 248
1

Миещ разтвор

брой

50

Siemens, BG/ISE Миещ и
4 бр. х 450
кондициониращ пакет 4х450мл
мл. в оп.
RL248

2436114

80,00

320,00

4 000,00

2

Буфери – 6.8 и 7.3

брой

46

Siemens, BG/ISE БУФЕРИ 4х90мл/4х3
3788731
6.8/7.3 4х90мл/4х370мл RL248
70мл

115,00

460,01

5 290,12

3

Електрод p CO2

брой

3

Siemens, BG/ISE PCO2
ЕЛЕКТРОД RL348/248

1 бр.

2671199

1 500,00

1 500,00

4 500,00

4

Електрод p O2

брой

3

Siemens, Ready Sensor, pO2

1 бр.

6462640

1 500,00

1 500,00

4 500,00

5

Електрод pH

брой

2

Siemens, Ready Sensor, pH

1 бр.

7173251

1 090,91

1 090,91

2 181,82

540,00

540,00

1 080,00

17

6

Референтен електрод

брой

2

Siemens, BG/ISE
РЕФЕРЕНТЕН ЕЛЕКТРОД
RL248/348

1 бр.

9388182
(1032994
7)

7

Помпена касета за М 248

брой

4

Siemens, КИТ ШЛАУХИ ЗА
ПОМПА НА ПРОБА И
РЕАКТИВ, 248

1 бр.

10311662

430,00

430,00

1 720,00

8

Контролна кръв за КГА – 3 нива
опак.
- от по 30 бр. флакони

5

2017464,
Siemens, BG/ISE Контрол
Rapid QC ниво 1, ниво 2 и ниво 30 х 2,5 мл. 7519905,
3 30амп.х2.5мл
7182730

445,73

445,73

2 228,65

9

Калиев хлорид за референтен
електрод - 4бр. в опаковка

опак.

10

10

Разтвор за рН-електрод - 4бр. в
опаковка

опак.

10

11
12
13
14

Капилярки - от по 200 бр. в
опак.
опаковка
бутилк
Газови бутилки slope gas
а
бутилк
Газови бутилки calibration gas
а
Регистрираща хартия 57mm

брой

Siemens, BG/ISE Пълнещ
разтвор за референтен
електрод 4х5мл RL348/248
Siemens, BG/ISE Пълнещ
разтвор за рН електрод 3x3мл
RL348/248

4 x 5 мл.

2563698

66,30

66,30

663,00

3 х 3 мл.

6386650

66,30

66,30

663,00

20

Siemens, КАПИЛЯРКИ

200 бр.

4557

56,56

56,56

1 131,20

2

Siemens,slope gas

1 бр.

9356302

998,00

998,00

1 996,00

2

Siemens, calibration gas

1 бр.

4212531

998,00

998,00

1 996,00

100

Siemens, ТЕРМОРОЛКA

1 бр.

1,59E+09

5,00

5,00

500,00

Обща стойност за пореден № 17

32 449,79

Имунологичен анализатор "Immulite 1000"
20
1

IMMUL/1000 КАПАЧКИ ЗА
ПРОБНИ КУПИЧКИ 1000бр.

опак.

3

2

IMMUL/1000 СA 19-9 (GI-MA)
100T

брой

3

3

IMMUL/1000 СЕА 100T

брой

3

брой

2

брой

2

4

5

IMMUL/1000 СA 125 (OM-MA)
100T
IMMUL/1000 СA 15-3 (BR-MA)
100T

Siemens, IMMUL/1000
КАПАЧКИ ЗА ПРОБНИ
КУПИЧКИ 1000бр.
Siemens, IMMUL/1000 СA 19-9
(GI-MA) 100T
Siemens, IMMUL/1000 СЕА
100T
Siemens, IMMUL/1000 СA 125
(OM-MA) 100T
Siemens, IMMUL/1000 СA 15-3
(BR-MA) 100T
Siemens, IMMUL/1000 АFP
100T

1000бр.

6604470

103,27

103,27

309,81

100 теста

6602141

847,91

847,91

2 543,73

100 теста

6601390

594,67

594,67

1 784,01

100 теста

6602915

547,73

547,73

1 095,46

100 теста

6601358

847,91

847,91

1 695,82

100 теста

6601234

488,47

488,47

976,94

6

IMMUL/1000 АFP 100T

брой

2

7

IMMUL/1000 ОБЩ PSA 100T

брой

5

Siemens, IMMUL/1000 ОБЩ
PSA 100T

100 теста

6603121

525,90

525,90

2 629,50

8

IMMUL/1000 СВОБОДЕН T3
100T

брой

2

Siemens, IMMUL/1000
СВОБОДЕН T3 100T

100 теста

6601994

392,26

392,26

784,52

9

IMMUL/1000 СВОБОДЕН T4
100T

брой

5

Siemens, IMMUL/1000
СВОБОДЕН T4 100T

100 теста

6601978

328,58

328,58

1 642,90

10

IMMUL/1000 ТSH 3-та
генерация 100T

брой

8

Siemens, IMMUL/1000 ТSH 3та генерация 100T

100 теста

6603644

265,43

265,43

2 123,44
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№ по
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ном.
ед.

наименование / вид / изисквания

мярка

прогноз
но к-во

Предложен продукт - производител,
описание

Предложена
разфасовка

Siemens, BRC/ LC
IMMUNOASSAY PLUS
12 х 5 мл.
CONTROL /TRILEVEL/
12X5ML
Siemens, BRC/ LC TUMOR
MARKER CONTROL LEVEL 1 6 х 2 мл.
6X2ML
Siemens, BRC/ LC TUMOR
MARKER CONTROL LEVEL 2 6 х 2 мл.
6X2ML
Siemens, BRC/ LC TUMOR
MARKER CONTROL LEVEL 3 6 х 2 мл.
6X2ML

11

BRC/ LC IMMUNOASSAY
PLUS CONTROL /TRILEVEL/
12X5ML

опак.

6

12

BRC/ LC TUMOR MARKER
CONTROL LEVEL 1 6X2ML

опак.

6

13

BRC/ LC TUMOR MARKER
CONTROL LEVEL 2 6X2ML

опак.

6

14

BRC/ LC TUMOR MARKER
CONTROL LEVEL 3 6X2ML

опак.

6

15

IMMUL/1000 ДИЛУЕНТ ЗА
AFP 1х25мл

брой

1

Siemens, IMMUL/1000
ДИЛУЕНТ ЗА AFP 1х25мл

16

IMMUL/1000 ДИЛУЕНТ ЗА
TSH 3-та генерация 1х25мл

брой

1

17

IMMUL/1000 ДИЛУЕНТ ЗА СА
19-9 (GI-MA) 1х25мл

брой

18

IMMUL/1000 ДИЛУЕНТ ЗА
СЕА 1х25мл

19

Ед. цена в Ед. цена в лв.
Обща
Каталожен лв. с ДДС за
с ДДС за
стойност в
номер
единица
предложена
лв. с ДДС
мярка
разфасовка

370

928,65

928,65

5 571,90

367

1 019,83

1 019,83

6 118,98

368

1 019,83

1 019,83

6 118,98

369

1 019,83

1 019,83

6 118,98

1х25мл

6654109

70,41

70,41

70,41

Siemens, IMMUL/1000
ДИЛУЕНТ ЗА TSH 3-та
генерация 1х25мл

1х25мл

6655245

70,41

70,41

70,41

1

Siemens, IMMUL/1000
ДИЛУЕНТ ЗА СА 19-9 (GIMA) 1х25мл

1х25мл

6653757

70,41

70,41

70,41

брой

1

Siemens, IMMUL/1000
ДИЛУЕНТ ЗА СЕА 1х25мл

1х25мл

6654168

70,41

70,41

70,41

IMMUL/1000 ДИЛУЕНТ ЗА СА
125 (OM-MA) 1х25мл

брой

1

1х25мл

6654907

70,41

70,41

70,41

20

IMMUL/1000 ДИЛУЕНТ ЗА СА
15-3 (BR-MA) 1х25мл

брой

1

1х25мл

6654141

70,41

70,41

70,41

21

IMMUL/1000 ПРОУБ
КЛИЙНИНГ 1х100мл

опак.

6

Siemens, IMMUL/1000 ПРОУБ
КЛИЙНИНГ 1х100мл

1х100мл

10385332

61,61

61,61

369,66

22

IMMUL/1000 ПРОУБ УОШ
2х100мл

опак.

6

Siemens, IMMUL/1000 ПРОУБ
УОШ 2х100мл

2х100мл

10385393

98,57

98,57

591,42

23

IMMUL/1000
ХЕМИЛУМИНЕСЦЕНТЕН
СУБСТРАТ 2х105мл/2х500T

опак.

6

Siemens, IMMUL/1000
2х105мл/2х
ХЕМИЛУМИНЕСЦЕНТЕН
6604489
500T
СУБСТРАТ 2х105мл/2х500T

592,62

592,62

3 555,72

24

IMMUL/1000 ПРОБНИ
КУПИЧКИ 1000бр. LSCP

опак.

4

Siemens, IMMUL/1000
ПРОБНИ КУПИЧКИ 1000бр.
LSCP

96,80

96,80

387,20

Siemens, IMMUL/1000
ДИЛУЕНТ ЗА СА 125 (OMMA) 1х25мл
Siemens, IMMUL/1000
ДИЛУЕНТ ЗА СА 15-3 (BRMA) 1х25мл

1000бр.

6604322

Обща стойност за пореден № 20

44 841,43

Консумативи за Thrombolyzer compact

25

1

Биохимичен анализатор Dimension Xpand, производство на Siemens
Healthcare Diagnostics Products GmbH, Германия
Siemens, DIM/ ТОТАЛ
Общ белтък
оп.
15
ПРОТЕИН 480T

2

Албумин

3

Калибратор
протеин

4

480 теста

DF73

31,29

31,29

469,35

оп.

12

Siemens, ALB - Albumin

480 теста

DF13

35,20

35,20

422,40

оп.

1

Siemens, ALB/TP Calibrator

2х3х2 мл.

DC31

118,91

118,91

118,91

Урея

оп.

30

Siemens, DIM/ УРЕЯ 480T

480 теста

DF21

37,16

37,16

1 114,80

5

Креатинин

оп.

30

480 теста

DF33B

33,25

33,25

997,50

6

Пикочна киселина

оп.

12

480 теста

DF77

60,63

60,63

727,56

7

Калций

оп.

12

Siemens, DIM/ КАЛЦИЙ 480T

480 теста

DF23A

50,85

50,85

610,20

8

Глюкоза

оп.

15

Siemens, DIM/ ГЛЮКОЗА
1440T

1440 теста

DF40

115,39

115,39

1 730,85

албумин/тотал

Siemens, DIM/ КРЕАТИНИН
480T
Siemens, DIM/ ПИКОЧНА
КИСЕЛИНА 480T

9

CHEM калибратор I

оп.

1

Siemens, CHEM I Calibrator

2х3х2 мл.

DC18C

42,40

42,40

42,40

10

АСАТ

оп.

30

Siemens, DIM/ АСАТ 360T

360 теста

DF41A

43,03

43,03

1 290,90

11

ГГТП

оп.

15

Siemens, DIM/ ГГТ 288T

288 теста

DF45A

51,63

51,63

774,45

240 теста

DF17A

129,08

129,08

1 936,20

240 теста

DF143

92,50

92,50

3 700,00

12

Алфа амилаза

оп.

15

Siemens, DIM/ АМИЛАЗА
240T

13

АЛАТ

оп.

40

Siemens, DIM/ АЛАТ 240T
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разфасовка

Siemens, Enzyme Calibrator 2
(ALTI)
Siemens, DIM/ АЛКАЛНА
ФОСФАТАЗА 360T

2х3х1,5 мл.

DC143

66,00

66,00

66,00

360 теста

DF150

37,94

37,94

455,28

1

Siemens, ALPI Calibrator

2х3х1,5 мл.

DC150

180,00

180,00

180,00

2

Siemens, DIM/ ЛДХ 480Т

480 теста

DF54

80,19

80,19

160,38

оп.

1

Siemens, Enzyme Calibrator 1

2 x 3 x 2 мл.

DC35

161,79

161,79

161,79

СК

оп.

9

480 теста

DF38

96,23

96,23

866,07

20

СК- MB

оп.

12

120 теста

DF32

84,10

84,10

1 009,20

21

СК/СК-МВ-калибратор

оп.

1

Siemens, CKI/MBI Calibrator

2х3х2 мл.

DC32

115,12

115,12

115,12

22

Серумно желязо

оп.

12

Siemens, DIM/ ЖЕЛЯЗО 240T

240 теста

DF85

44,98

44,98

539,76

23

Серумно желязо калибратор

оп.

1

Siemens, CKI/MBI Calibrator

2х3х2 мл.

DC85

38,26

38,26

38,26

24

ЖСК

оп.

12

Siemens, DIM/ ЖСК 240T

240 теста

DF84

82,14

82,14

985,68

25

ЖСК калибратор

оп.

1

2х3х1 мл.

DC84

65,76

65,76

65,76

26

Общ билирубин

оп.

15

Siemens, IBCT -Ironbind. Capac.
- Calibrator
Siemens, DIM/ БИЛИРУБИН
ТОТАЛ 480T

480 теста

DF167

52,81

52,81

792,15

27

Директен билирубин

оп.

15

Siemens, DIM/ БИЛИРУБИН
ДИРЕКТЕН 320T

320 теста

DF125

48,90

48,90

733,50

28

Калибратор
тотал/директ

оп.

1

Siemens, TBI/DBI Calibrator

2х3х1 мл.

DC167

81,01

81,01

81,01

29

Общ холестерол

оп.

12

Siemens, DIM/ ХОЛЕСТЕРОЛ
480T

480 теста

DF27

64,54

64,54

774,48

30

Общ холестерол калибратор

оп.

1

Siemens, CHOL Calibrator

2х3х1 мл.

DC16

64,31

64,31

64,31

240 теста

DF48B

160,38

160,38

1 924,56

14

Алат калибратор

оп.

1

15

АФ

оп.

12

16

АФ калибратор

оп.

17

ЛДХ

оп.

18

ЛДХ калибратор

19

билирубин

Siemens, DIM/ КРЕАТИН
КИНАЗА 480Т
Siemens, DIM/ КРЕАТИН
КИНАЗА МВ 120Т

31

HDL холестерол

оп.

12

Siemens, DIM/ ХДЛ
ХОЛЕСТЕРОЛ 240Т

32

Калибратор за HDL – хол.

оп.

1

Siemens, AHDL Calibrator

2х3х1 мл.

DC48B

87,70

87,70

87,70

120 теста

DF131

152,55

152,55

152,55

33

LDL холестерол

оп.

1

Siemens, ALDL-LDL
Cholesterol

34

Калибратор за LDL – хол.

оп.

1

Siemens, ALDL Calibrator

2х3х2 мл.

DC131

177,08

177,08

177,08

480 теста

DF69A

129,08

129,08

1 548,96

35

Tриглицериди

оп.

12

Siemens, DIM/
ТРИГЛИЦЕРИДИ 480T

36

Фосфор

оп.

12

Siemens, DIM/ ФОСФОР 480T

480 теста

DF61A

30,51

30,51

366,12

37

Магнезий

оп.

1

Siemens, MG - Magnesia

120 теста

DF57

26,60

26,60

26,60

38

Chem калибратор II

оп.

1

Siemens, DIM/ КАЛИБРАТОР
2х3х1,2 мл.
2 (Mg,P,триг) 2х3х1,2мл

DC20

50,73

50,73

50,73

39

CRP

оп.

40

Siemens, DIM/ С РЕАКТИВЕН
ПРОТЕИН 120T /широк
диапазон

120 теста

DF34

66,50

66,50

2 660,00

40

CRP – калибратор

оп.

3

Siemens, DIM/ С РЕАКТИВЕН
ПРОТЕИН КАЛИБРАТОР
2х5х1мл/ш. Диапазон

2х5х1 мл.

DC34

247,80

247,80

743,40

41

Hb A1 C с калибратор

оп.

5

Siemens, HA1C - Glycated
hemoglobin, incl. calibrator

120 теста

DF105A

821,45

821,45

4 107,25

42

Ig A -

оп.

1

Siemens, IgA - Immunglobulin A

120 теста

DF74

262,08

262,08

262,08

43

Ig G -

оп.

1

Siemens, IgG - Immunglobulin G

120 теста

DF76

332,49

332,49

332,49

44

Ig M -

оп.

1

Siemens, IgM - Immunglobulin M

120 теста

DF81

356,78

356,78

356,78

45

Калибратор протеини

оп.

1

2х5х1,5 мл.

DC51

386,51

386,51

386,51

46

Калибратор имуноглобулини

оп.

1

2х5х1,5 мл.

DC51

386,51

386,51

386,51

47

Реактив за микроалбумин

оп.

4

80 теста

DF114

70,41

70,41

281,64

48

Микроалбумин калибратор

оп.

1

Siemens, MALB - Calibrator

2х5х1 мл.

DC114

194,80

194,80

194,80

49

Enzym калибратор

оп.

1

Siemens, Enzyme Calibrator 1

2х3х2 мл.

DC35

161,79

161,79

161,79
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Siemens, Special Protein
Calibrator
(IgA,IgG,IgM,C3,C4,TRNF)
Siemens, Special Protein
Calibrator
(IgA,IgG,IgM,C3,C4,TRNF)
Siemens, MALB - Microalbumin
(Albumin in urine)

Стр 3 oт 5

№ по
ред

ном.
ед.

наименование / вид / изисквания

Ед. цена в Ед. цена в лв.
Обща
Каталожен лв. с ДДС за
с ДДС за
стойност в
номер
единица
предложена
лв. с ДДС
мярка
разфасовка

мярка

прогноз
но к-во

Предложен продукт - производител,
описание

Предложена
разфасовка

Siemens, Enzyme verifier
Siemens, BRC/ LC ASSAYED
CHEMISTRY CONTROL
LEVEL 1 12X5ML
Siemens, BRC/ LC ASSAYED
CHEMISTRY CONTROL
LEVEL 2 12X5ML

2х3х2 мл.

DC19

137,57

137,57

137,57

12х5 мл.

C3105

475,20

475,20

4 752,00

12х5 мл.

C3155

475,20

475,20

4 752,00

6х3 мл.

180

624,00

624,00

2 496,00

6х0,5 мл.

740

413,74

413,74

1 654,96

12 000 бр.

D828

316,22

316,22

7 589,28

50

Верификатор ензими

оп.

1

51

Контролни
серуми
патологичен-човешки произход

оп.

10

52

Контролни серуми - нормален
човешки произход

оп.

10

53

Контролни
CKMB

оп.

4

54

Контролни материали гликиран
хемоглобин

оп.

4

55

Кювети

оп.

24

56

DIM/ QL ДИЛУЕНТ ЗА ПРОБИ
6х500мл

оп.

4

Siemens, DIM/ QL ДИЛУЕНТ
ЗА ПРОБИ 6х500мл

6х500 мл.

S635

242,37

242,37

969,48

57

DIM/ QL МУЛТИСЕНЗОР
Na/K/Cl 4бр.

оп.

5

Siemens, DIM/ QL
МУЛТИСЕНЗОР Na/K/Cl 4бр.

4 бр.

S600

245,26

245,26

1 226,30

58

DIM/ QL ПРОВЕРИТЕЛ ЗА
ДИЛУЕНТИ 1х60мл

оп.

1

S640

327,05

327,05

327,05

59

DIM/ QL ПРОМИВАЩ
РАЗТВОР 3х1000мл

оп.

10

S630

276,90

276,90

2 769,00

оп.

10

D105

98,11

98,11

981,10

оп.

10

S620

276,90

276,90

2 769,00

оп.

10

S625

276,90

276,90

2 769,00

бр

1 000

Siemens, Printer paper

1 бр. = 10 бр.

D829

5,25

52,50

5 250,00

бр.

12 000

Siemens, DIM/ СЕРУМНИ
ЧАШКИ С КАПАЧЕ 1,5мл
1000бр

1000 бр.

DSC4

0,06

62,13

745,44

опак.

6

Siemens, Диафрагма

3 бр./опак.

10455823

132,41

132,41

794,46

2

Siemens, ЛАМПА - *B* SVSP,
ДИМЕНШЪН

1 брой

10456305

690,42

690,42

1 380,84

60
61
62
63

материали-

СRP,

DIM/ QL СОЛЕВИ РАЗТВОР
3х150мл
DIM/ QL СТАНДАРТ А
3х1000мл
DIM/ QL СТАНДАРТ В
3х300мл
Регистрираща хартия

64

Серумни чашки с капаче 1,5мл.

65

Диафрагма

66

Лампи

бр.

Siemens, BRC/ LQ CARDIAC
MARKERS PLUS CONTROL
/TRILEVEL/ 6X3ML
Siemens, BRC/ DIABETES
CONTROL 6X0,5ml /BILEVEL/
Siemens, DIM/ КЮВЕТИ
12000бр.

Siemens, Quicklyte Check
1х60 мл.
solution
Siemens, DIM/ QL
ПРОМИВАЩ РАЗТВОР
3х1000 мл.
3х1000мл
Siemens, DIM/ QL СОЛЕВИ
3х150 мл.
РАЗТВОР 3х150мл
Siemens, DIM/ QL СТАНДАРТ
3х1000 мл.
А 3х1000мл
Siemens, DIM/ QL СТАНДАРТ
3х300 мл.
В 3х300мл

Обща стойност за пореден № 25

76 595,30

Кръвно газов анализатор RAPIDlab 348 EX
27

1

BG/ISE ХЕМАТОКРИТ QC
НИВО А 30амп.х2.5мл

опак.

4

Siemens, RapidQC HCT Level A

30амп.х2.5м
л

4116087

534,87

534,87

2 139,48

2

BG/ISE Контрол Rapid QC ниво
1 30амп.х2.5мл

опак.

4

Siemens, BG/ISE Контрол
30амп.х2.5м
Rapid QC ниво 1 30амп.х2.5мл
л

2017464

445,73

445,73

1 782,92

3

BG/ISE Контрол Rapid QC ниво
2 30амп.х2.5мл

опак.

4

Siemens, BG/ISE Контрол
30амп.х2.5м
Rapid QC ниво 2 30амп.х2.5мл
л

7519905

445,73

445,73

1 782,92

4

BG/ISE Контрол Rapid QC ниво
3 30амп.х2.5мл

опак.

4

Siemens, BG/ISE Контрол
30амп.х2.5м
Rapid QC ниво 3 30амп.х2.5мл
л

7182730

445,73

445,73

1 782,92

опак.

4

Siemens, Hkt SLOPE Standard
RL 348EX

10амп.х2мл

6990590

167,11

167,11

668,44

бр.

4

Siemens, Ready Sensor, pO2

1 брой

6462640

1 500,00

1 500,00

6 000,00

бр.

4

Siemens, Ready Sensor, pH

1 брой

7173251

1 090,91

1 090,91

4 363,64

бр.

4

Siemens, BG/ISE
РЕФЕРЕНТЕН ЕЛЕКТРОД С
КАСЕТА RL248/348

1 брой

5719400

1 008,00

1 008,00

4 032,00

бр.

4

Siemens, Ready Sensor, Na+

1 брой

9463893

1 173,50

1 173,50

4 694,00

бр.

4

1 брой

8001888

1 172,68

1 172,68

4 690,72

бр.

4

1 брой

2671199

1 500,00

1 500,00

6 000,00

5
6
7

8

9
10
11

BG/ISE ХЕМАТОКРИТ
СЛОУП 10амп.х2мл RL348
BG/ISE pO2 ЕЛЕКТРОД
RL348/248
BG/ISE pH ЕЛЕКТРОД
RL348/248
BG/ISE РЕФЕРЕНТЕН
ЕЛЕКТРОД С КАСЕТА
RL248/348
BG/ISE НАТРИЕВ ЕЛЕКТРОД
RL348
BG/ISE КАЛИЕВ ЕЛЕКТРОД
RL348
BG/ISE PCO2 ЕЛЕКТРОД
RL348/248
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Siemens, BG/ISE КАЛИЕВ
ЕЛЕКТРОД RL348
Siemens, BG/ISE PCO2
ЕЛЕКТРОД RL348/248

Стр 4 oт 5

№ по
ред

ном.
ед.

12

13

14

наименование / вид / изисквания

BG/ISE Пълнещ разтвор за рН
електрод 3x3мл RL348/248
BG/ISE КАСЕТА ЗА
РЕФЕРЕНТЕН ЕЛЕКТРОД
RL348/248
BG/ISE Пълнещ разтвор за
NA/K/Cа/Cl електрод 3x3мл
RL348

Ед. цена в Ед. цена в лв.
Обща
Каталожен лв. с ДДС за
с ДДС за
стойност в
номер
единица
предложена
лв. с ДДС
мярка
разфасовка

мярка

прогноз
но к-во

Предложен продукт - производител,
описание

Предложена
разфасовка

опак.

10

Siemens, BG/ISE Пълнещ
разтвор за рН електрод 3x3мл
RL348/248

3x3мл

6386650

66,30

66,30

663,00

опак.

4

Siemens, Ready Sensor,
Reference KCI-cassette

1 брой

4273425

952,38

952,38

3 809,52

опак.

10

Siemens, BG/ISE Пълнещ
разтвор за NA/K/Cа/Cl
електрод 3x3мл RL348

3x3мл

8999595

79,56

79,56

795,60

1410308

460,01

460,01

9 200,20

1 брой

6553743

1 197,50

1 197,50

4 790,00

4х450мл

2490356

320,00

320,00

6 400,00

1 брой

9388182

540,00

540,00

2 160,00

6081574

534,88

534,88

5 348,80

384192

308,63

308,63

3 086,30

15

BG/ISE БУФЕРИ 6.8/7.3
4х90мл/4х370мл RL348

опак.

20

16

BG/ISE ХЕМАТОКРИТ
ЕЛЕКТРОД RL348

бр.

4

17

BG/ISE Миещ и кондициониращ
опак.
пакет 4х450мл RL348

20

Siemens, BG/ISE БУФЕРИ
4х90мл/4х37
6.8/7.3 4х90мл/4х370мл RL348
0мл
Siemens, BG/ISE
ХЕМАТОКРИТ ЕЛЕКТРОД
RL348
Siemens, BG/ISE Миещ и
кондициониращ пакет 4х450мл
RL348
Siemens, Ready Sensor,
Reference Internal electrode

BG/ISE РЕФЕРЕНТЕН
ЕЛЕКТРОД RL248/348
BG/ISE ХЕМАТОКРИТ QC
НИВО В 30амп.х2.5мл
BG/ISE Пакет газови касети
2бр./оп. RL348

опак.

10

опак.

10

21

BG/ISE КАПИЛЯРКИ 100бр.
ЛИТ.ХЕПАРИН 140mkl

опак.

30

Siemens, BG/ISE КАПИЛЯРКИ
100бр. ЛИТ.ХЕПАРИН 140mkl

100бр.

4526

27,15

27,15

814,50

22

BG/ISE Пълнещ разтвор за
референтен електрод 4х5мл
RL348/248

опак.

10

Siemens, Electrodes fill solution,
Reference (4 solution )

4х5мл

2563698

66,30

66,30

663,00

23

BG/ISE ТЕРМОРОЛКA

опак.

25

Siemens, BG/ISE
ТЕРМОРОЛКA

1 брой

1,585E+09

5,00

5,00

125,00

24

МАНДРЕН ЗА ПОЧИСТВАНЕ
НА СЪСИРЕЦИ, РАПИДЛАБ
348

опак.

10

Siemens, МАНДРЕН ЗА
ПОЧИСТВАНЕ НА
СЪСИРЕЦИ, РАПИДЛАБ 348

1 брой

7110136

26,36

26,36

263,60

25

ШЛАУХИ ЗА ШИШЕТА,
РАПИДЛАБ 348

опак.

1

Siemens, Tubing kit - bottle

комплект

6865362

227,04

227,04

227,04

26

BG/ISE БЪРКАЛКИ ЗА
КАПИЛЯРКИ 500бр.

опак.

5

Siemens, BG/ISE БЪРКАЛКИ
500бр./ опак.
ЗА КАПИЛЯРКИ 500бр.

8004

76,25

76,25

381,25

27

ИГЛА И ШЛАУХ КОМПЛ.,
РАПИДЛАБ 348

опак.

1

Siemens, Probe and tubing kit

комплект

1880878

273,80

273,80

273,80

28

BG/ISE КАПАЧКИ ЗА
опак.
КАПИЛЯРКИ 500БР. 2,0-2,4mm

12

500бр.

8168

100,33

100,33

1 203,96

29

КИТ ШЛАУХИ ЗА ПОМПА НА
опак.
ПРОБА И РЕАКТИВ, 348

6

кит

4814094

430,00

430,00

2 580,00

30

BG/ISE ХЛОРЕН ЕЛЕКТРОД
RL348

2

1 брой

9497305

1 104,49

1 104,49

2 208,98

18
19
20

бр.

опак.

4

30амп.х2.5м
Siemens, RapidQC HCT Level B
л
Siemens, BG/ISE Пакет газови
2бр./оп.
касети 2бр./оп. RL348

Siemens, BG/ISE КАПАЧКИ
ЗА КАПИЛЯРКИ 500БР. 2,02,4mm
Siemens, КИТ ШЛАУХИ ЗА
ПОМПА НА ПРОБА И
РЕАКТИВ, 348
Siemens, Ready Sensor, Cl-

Обща стойност за пореден № 27

82 931,59

Обща сума :

236 818,11 лв
197 348,42

За възложител :

..............П................

с ДДС
без ДДС

За изпълнител :

............П...........

Изп. Директор

.............П................
Гл. Счетоводител
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Стр 5 oт 5

ДОГОВОР № 10
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА: ДОСТАВКИ НА МЕДИЦИНСКИ
КОНСУМАТИВИ И ИЗДЕЛИЯ И ЛАБОРАТОРНИ РЕАКТИВИ, УНП 00468-2019-0011
Днес, 12.05. 2020г. в гр. Монтана на основание чл.112 от Закона за обществените поръчки и
Решение № Р-6 от 14.04.2020г. на Изпълнителния директор на МБАЛ „Д-р Ст.Илиев” АД гр.Монтана
за извършено класиране и определяне на изпълнител, се сключи настоящия договор между:
МБАЛ „Д-р Стамен Илиев" АД, ЕИК: 111047073
с адрес: гр. Монтана, ул.Сирма войвода №4, тел.: 096 305150, факс: 096 307554, представлявано от
д-р Тодор Тодоров – Изпълнителен директор, наричано по-долу за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ” от
една страна,
и
Екос Медика ООД , ЕИК : 831029075
с адрес: гр. София 1618, район Витоша, ж.к. Павлово, ул. Голям Братан № 8, тел.: 02\9516866, факс:
02\9516866, Електронна поща: ecosmedica@ecosmedica.com, представлявано от Елка Алексиева
Илиева и Гергана Николаева Шейкова (заедно и поотделно), наричано
по-долу за краткост
„ИЗПЪЛНИТЕЛ” от друга страна, за следното:
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
възлага, а
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ медицински консумативи и/или лабораторни реактиви, съгласно приложена
Спецификация - неразделна част от настоящия договор .
ІІ. ЦЕНИ И ОБЩА СТОЙНОСТ НА ДОСТАВКИТЕ ПО ДОГОВОРА
2.1. Единичната цена на стоките по т.1.1 е определена в лева, съгласно приложената Спецификация.
2.2. Общата стойност на доставката по договора е :
16 583,90 (шестнадесет хиляди петстотин осемдесет и три 0,90) лева с ДДС,
13 819,92 (тринадесет хиляди осемстотин и деветнадесет 0,92) лева без ДДС.
2.3. Цените са фиксирани и не подлежат на промяна през периода на изпълнение на договора, с
изключение при приложението на нормативните разпоредби.
2.4. Количествата на стоките от поръчката, посочени в приложената спецификация, са прогнозни и
ориентировъчни и не пораждат задължение за Възложителя да ги закупи в пълен обем, както и
възможност да заяви доставка на по-големи количества, съобразно нуждите на лечебното заведение.
ІІІ. УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
3.1. Плащането по настоящия договор се осъществява в български лева чрез банков превод от страна
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по посочената в т.15 банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ- отложено в
срок до 60 дни след съответната доставка и представяне на необходимите документи .
3.2. Заплащането на стоките се извършва след представяне на следните документи :
а/доставна фактура - оригинал;
б/ приемо-предавателен протокол;
в/ партиден сертификат за качество.
г/ заявка
3.3. В случай, че посочените в чл.3.2. документи са нередовни или не са комплектовани, същите се
връщат на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с приемо-предавателен протокол за изправяне на нередностите.Срокът
по т.3.1. за плащане на доставката, започва да тече от датата на представянето на документите в
изискуемия вид.
ІV. СРОК НА ДОСТАВЯНЕ
4.1. Доставката на стоките, предмет на настоящият договор се извършва периодично и в срок до 24
часа след всяка обикновенна писмена заявка предадена по електронен път и в срок до 6 часа след
всяка спешна заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
4.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да уведоми писменно или чрез факс ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за
предстоящето доставяне на стоките преди експедицията им.
V. МЯСТО НА ДОСТАВЯНЕ
5.1. Място на доставяне на стоките по този договор е до краен получател: МБАЛ „Д-р Стамен Илиев
АД гр.Монтана, ул.„Сирма войвода” №4 - болнична аптека и/или съгласно указанията на възложителя.
5.2. Рискът от случайното погиване и повреждане на стоките преминава върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от
момента на приемането й на мястото на доставяне с приемателно-предавателен протокол.
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VІ. ДАТА НА ДОСТАВЯНЕ
6.1. За дата на доставяне се счита датата, на която стоките са доставени в мястото на доставяне,
съгласно приемо-предавателен протокол.
VІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава :
7.1. Да достави стоките в договорения срок, придружени със сертификат за качество.
7.2. Да предаде стоките в съответния вид, количество и качество на мястото на доставяне.
7.3. След доставяне на стоките да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документите, изброени в т. 3.2. от
настоящия договор.
7.4. При подписването на договора да представи (чл.58 от ЗОП):
а) за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 - свидетелство за съдимост;
б) за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 - удостоверение от органите по приходите и
удостоверение от общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника;
в) за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 - удостоверение от органите на Изпълнителна
агенция "Главна инспекция по труда";
г) за обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 1 - удостоверение, издадено от Агенцията по
вписванията.
д) други документи – нормативно изискуеми към датата на сключване на договора.
е) гаранция за изпълнение в една от формите, определени в чл.111 от ЗОП, която се
освобождава до 30 дни след приключване на изпълнението на договора. Гаранцията е в размер на 2 %
от стойността на договора без ДДС и възлиза на
276,40 лв./словом : двеста седемдесет и шест 0,40 /
VІІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава :
8.1. Да приеме стоките, предмет на настоящия договор, в деня на доставката, съответстващи по вид,
количество и качество на описанието в настоящия договор.
8.2. Да заплати доставените стоки в уговорения срок.
8.3. След изтичане на срока за изпълнение на договора да освободи гаранцията за изпълнение на
договора без да дължи лихви за периода, през който средствата са престояли законно при него.
8.4. Да осигури присъствието на свой представител при приемането на стоките, разполагащ с
надлежно пълномощно за подписване на приемателно-предавателен протокол.
ІХ. ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА СТОКИТЕ
9.1. Приемането на стоките се осъществява в присъствието на упълномощен представител на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
9.2. При приемането на стоките се подписва приемо-предавателен протокол, удостоверяващ
получаването на стоките, едновременно с представянето на разрешение за продажба, издадено от
ИАЛ.
Х. КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИИ И СРОК НА ГОДНОСТ
10.1. Качеството на стоките, предмет на настоящия договор, следва да отговаря на техническите
стандарти на производителя, което се удостоверява със сертификат за качество и произход, издаден от
компетентен орган в страната-производител.
10.2. Към датата на доставката срокът на годност на стоките, предмет на настоящия договор, следва да
бъде не по-малък от 70 % от срока на годност, обявен от производителя.
10.2.1. В случай на доставка на медицински консумативи и лабораторни реактиви с по-кратък от
договорения срок на годност, изпълнителя заплаща неустойка, както следва:
от 69.99% до 60% - 5% върху стойността на доставката;
от 59.99% до 50% - 10% върху стойността на доставката;
от 49.99% до 40% - 20% върху стойността на доставката;
от 39.99% до 30% - 30% върху стойността на доставката;
от 29.99% до 20% - 60% върху стойността на доставката;
под 20 % - 90% върху стойността на доставката.
10.2.2. Доставката на лекарствен продукт и/или медицинско изделие с по-малък от 40% от обявения от
производителя се извършва само с мотивирано решение на възложителя за конкретното количество,
определено от него.
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10.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да откаже приемането на стоките, ако в деня на пристигането и
приемането, те не отговарят на договореното с настоящия договор.
ХІ. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕТОЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ, РЕКЛАМАЦИИ
11.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да предяви рекламация пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за :
а/ количество и некомплектност на стоките или техническата документация / явни недостатъци /;
б/ качество / скрити недостатъци /:
- при доставяне на стока не от договорения вид, посочен в т.1.1;
- при констатиране на дефекти при употреба на стоката.
11.2. Рекламациите за явни недостатъци на стоките се правят в 14 дневен срок от датата на доставяне
със съответен протокол.
11.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е длъжен да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за установените дефекти
в 15-дневен срок от констатирането им.
11.4. В рекламациите се посочва номерът на договора, точното количество на получената стока,
основанието за рекламация и конкретното искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Към рекламацията се прилага
копие от сертификата за качество, получено заедно с другите дължими документи по договора.
11.5. В петдневен срок от получаване на рекламацията, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ следва да отговори на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено и конкретно дали приема рекламацията или я отхвърля.
11.6. При рекламации с явни недостатъци ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен в 5-дневен срок от получаване
на рекламацията за своя сметка и риск да достави на мястото на доставяне количеството липсващи в
доставката/некомплектни договорени стоки.
11.7. Изборът на посочените по-горе възможности да се върне съответната част от платеното или да
се доставят нови стоки принадлежи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ , като разходите и рисковете по новото
доставяне са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
11.8. Рекламираните стоки се съхраняват от съответния краен получател до уреждане на
рекламациите.
XII. ОТГОВОРНОСТ ПРИ ЗАБАВА, НЕУСТОЙКИ
12.1. За неизпълнение на задълженията си по настоящия договор,
Изпълнителя дължи неустойка в размер на 0.7 на ден, върху стойността на неизпълненото в
договорените срокове задължение , но не повече от 10% /десет процента/ от стойността на
неизпълнението, както и обезщетение за претърпените вреди в случаите, когато те надхвърлят
договорената неустойка. Сумата на неустойката, дължима от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, се
осигурява от гаранцията за изпълнение на договора.
12.2. Когато при наличие на рекламация, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не изпълни задълженията си по раздел ХІ
от настоящия договор в срок,същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 2 % от цената
на стоката в частта на рекламацията.
12.3. При виновна забава на една от страните, продължила повече от половината от срока за
изпълнение на съответното задължение, другата страна има право да развали договора едностранно с
30-дневно предизвестие.
12.4. В случай, че по отношение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ настъпят обстоятелства по чл.54, ал.1 и чл.55,
ал.1, т.1 и т.4 от ЗОП, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно настоящия договор,без
писмено предизвестие и без да дължи неустойки.
ХІІІ. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
13.1. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за понесени вреди и загуби, ако
последните са причинени в резултат на непреодолима сила.
13.2. Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора е била в забава, тя не
може да се позовава на непреодолима сила.
13.3. „Непреодолима сила“ по смисъла на договора е непредвидено и/или непредотвратимо събитие
от извънреден характер, възникнало след сключването на договора.
13.4. Страната, засегната от непреодолима сила е длъжна да предприеме всички действия с грижата
на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено
другата страна в двуседмичен срок от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се
дължи обещетение за настъпилите от това вреди.
13.5. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни
задължения се спира.
13.6. Не представлява „непреодолима сила” събитие, причинено по небрежност или чрез умишлено
действие на страните или на техни представители и/или служители, както и недостига на парични
средства на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
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ХІV. СПОРОВЕ
14.1. Възникналите през времетраенето на договора спорове и разногласия между страните се
решават чрез преговори между тях. Постигнатите договорености се оформят в писмена форма и се
превръщат в неразделна част от договора.
14.2. В случай на непостигане на договореност по предходния член, всички спорове, породени от
този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени от или отнасящи се до
неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване ще бъдат разрешавани според
българските материални и процесуални закони от компетентния съд по реда на ГПК.
ХV. СЪОБЩЕНИЯ
15.1. Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този договор са валидни, ако
са направени в писмена форма, подписани лично или от упълномощените представители .
15.2. За дата на съобщението се смята:
- датата на предаването – при ръчно предаване на съобщението;
- датата на пощенското клеймо на обр.разписка-при изпращане по пощата;
- датата на приемането – при изпращане по телефакс
15.3. За валидни адреси за приемане на съобщения, свързани с настоящия договор се смятат:
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ :
ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД
гр. Монтана 3400
ул. „Сирма войвода" № 4
ТБ: Интернешънъл Асет Банк АД
Сметка: BG71IABG74741001032600
BIC код на банката : IABGBGSF
тел.: 096 305150, факс: 096 307554
http://mbalmontana.com
E-mail : mbalmont@net-surf.net
При промяна на адреса, съответната страна е длъжна да уведоми другата в тридневен срок от
промяната.
ХVІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ
16.1. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи от този
договор на трети лица.
16.2. За неуредените въпроси в настоящия договор се прилага действащото българско
законодателство.
ХVІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
17.1. Договорът е за 18 месеца и влиза в сила от 12.05.2020 г. и важи до 12.11.2021 г.
17.2. Всяка от страните може да прекрати договора, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след
сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения, за което отправя писмено
уведомление до отсрещната страна.
17.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни в срок
повече от 3 (три) заявки на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
17.4. При съставянето на настоящия договор се представиха следните документи :
1. Решение на Изпълнителния директор № Р - 6 от 14.04.2020г. ;
2. Удостоверение за актуално съдебно състояние на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ;
3. Документи по т.7.4. от настоящия договор.
Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и
се подписа, както следва:

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Заличено обстоятелство
съгласно чл.36а, ал.3 от ЗОП

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Заличено обстоятелство
съгласно чл.36а, ал.3 от ЗОП

ИЗП.ДИРЕКТОР

Заличено обстоятелство
съгласно чл.36а, ал.3 от ЗОП
ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ
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Спецификация
към договор № 10 / 12.05. 2020г. за Доставки на медицински консумативи и изделия и лабораторни
реактиви, УНП 00468-2019-0011
възложител : МБАЛ Д-р Стамен Илиев АД - гр.Монтана
изпълнител : Екос Медика ООД
Обособена позиция № 10 - ХИРУРГИЯ
№
по
ред

1

наименование / вид / изисквания

Лапароскопски консумативи:
троакари 5мм

Хирургично -платно за
херниопластика 11 полипропиленово - ЕС
сертификат Е-30-00103-08;
размер - 15/15см
Еднократни съшиватели модел
13 YH (Circular Stapler); размер
26мм
Еднократни съшиватели модел
14 YH (Circular Stapler); размер
29мм
Линеарни съшиватели - размер
15 30мм; - височина на скобата
3,8мм и 4,5мм

Линеарни съшиватели - размер
16 60мм; - височина на скобата
3,8мм и 4,5мм
Кръгов ушивател за еднократна
употреба , сгъваща се глава,
правоъгъно сечение на скобите,
18
33мм диаметър на главата, 4,8
мм височина на скобите размери
33мм
Циркулярен ушивател. Диаметър
на клипса-0.30 височина на
19 клипса 4.8 брой клипси 20
вътрешен диаметър на рязане 16
Размер 25,5 мм
Циркулярен ушивател. Диаметър
на клипса-0.30 височина на
20 клипса 5.3 брой клипси 26
вътрешен диаметър на рязане 22
Размер 31,5 мм

Предложена
разфасовка

Каталожен
номер

Ед. цена в лв. с
ДДС за
единица мярка

Ед. цена в лв.
с ДДС за
предложена
разфасовка

Обща
стойност в
лв. с ДДС

ENDOPATH Excel ETHICON Endo
Surgery LLC лапароскопски
дилатиращ троакар 5 мм

2бр/оп

K5LT

136,78

273,56

683,90

PROLENE Mesh ETHICON LLC
Полипропиленово хирургично
платно за херниопластика 15/15 см

1бр/оп

PMM1

280,00

280,00

2 800,00

1бр/оп

CDH25P

990,00

990,00

1 980,00

1бр/оп

CDH29P

990,00

990,00

1 980,00

5

PROXIMATE reloadable stapler
ETHICON Endo Surgery LLC
Линеарен съшивател 30мм, височина
на отворената скоба 2,5 - 5,0мм

1бр/оп

TL30

320,00

320,00

1 600,00

5

PROXIMATE reloadable stapler
ETHICON Endo Surgery LLC
Линеарен съшивател 60мм, височина
на отворената скоба 2,5 - 5,0мм

1бр/оп

TL60

320,00

320,00

1 600,00

1бр/оп

CDH33A

990,00

990,00

1 980,00

1бр/оп

CDH25P

990,00

990,00

1 980,00

1бр/оп

CDH31P

990,00

990,00

1 980,00

мярка

прогноз
но к-во

бр

5

бр

10

бр

2

бр

2

бр

бр

бр

2

бр

2

бр

2

Обща сума :

Предложен продукт - производител, описание

ECHELON Circular powered
Stapler
ETHICON Endo surgery LLC
ECHELON Circular powered
Stapler
ETHICON Endo Surgery LLC

PROXIMATE curved intralluminal
stapler
ETHICON Endo surgery LLC
Еднократен кръгов съшивател, 33мм,
височина на отворената скоба 2,5 5,0мм
ECHELON Circular powered
Stapler
ETHICON Endo surgery LLC
Еднократен кръгов съшивател, 25мм,
височина на отворената скоба 2,5 ECHELON Circular powered
Stapler
ETHICON Endo surgery LLC
Еднократен кръгов съшивател, 31мм,
височина на отворената скоба 2,5 -

16 583,90 лв
13 819,92

За възложител :

...........П...........

с ДДС
без ДДС

За изпълнител : ...........П..............

Изп. Директор
...........П............
Гл. Счетоводител
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ДОГОВОР № 11
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА: ДОСТАВКИ НА МЕДИЦИНСКИ
КОНСУМАТИВИ И ИЗДЕЛИЯ И ЛАБОРАТОРНИ РЕАКТИВИ, УНП 00468-2019-0011
Днес, 12.05. 2020г. в гр. Монтана на основание чл.112 от Закона за обществените поръчки и
Решение № Р-6 от 14.04.2020г. на Изпълнителния директор на МБАЛ „Д-р Ст.Илиев” АД гр.Монтана
за извършено класиране и определяне на изпълнител, се сключи настоящия договор между:
МБАЛ „Д-р Стамен Илиев" АД, ЕИК: 111047073
с адрес: гр. Монтана, ул.Сирма войвода №4, тел.: 096 305150, факс: 096 307554, представлявано от
д-р Тодор Тодоров – Изпълнителен директор, наричано по-долу за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ” от
една страна,
и
Медитех ООД , ЕИК : 131392221
с адрес: гр. София 1606, район Красно село, ул.Ами Буе № 52, ет. 1, ап. 1, тел.: 9516866; 9516832,
факс: 9516866, Електронна поща: meditech@meditech-bg.com , представлявано от Николай Димитров
Шейков и Елка Алексиева Илиева (заедно и поотделно), наричано
по - долу за краткост
„ИЗПЪЛНИТЕЛ” от друга страна, за следното :
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
възлага, а
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ медицински консумативи и/или лабораторни реактиви, съгласно приложена
Спецификация - неразделна част от настоящия договор .
ІІ. ЦЕНИ И ОБЩА СТОЙНОСТ НА ДОСТАВКИТЕ ПО ДОГОВОРА
2.1. Единичната цена на стоките по т.1.1 е определена в лева, съгласно приложената Спецификация.
2.2. Общата стойност на доставката по договора е :
6 390,11 (шест хиляди триста и деветдесет 0,11) лева с ДДС,
5 325,09 (пет хиляди триста двадесет и пет 0,09) лева без ДДС.
2.3. Цените са фиксирани и не подлежат на промяна през периода на изпълнение на договора, с
изключение при приложението на нормативните разпоредби.
2.4. Количествата на стоките от поръчката, посочени в приложената спецификация, са прогнозни и
ориентировъчни и не пораждат задължение за Възложителя да ги закупи в пълен обем, както и
възможност да заяви доставка на по-големи количества, съобразно нуждите на лечебното заведение.
ІІІ. УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
3.1. Плащането по настоящия договор се осъществява в български лева чрез банков превод от страна
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по посочената в т.15 банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ- отложено в
срок до 60 дни след съответната доставка и представяне на необходимите документи .
3.2. Заплащането на стоките се извършва след представяне на следните документи :
а/доставна фактура - оригинал;
б/ приемо-предавателен протокол;
в/ партиден сертификат за качество.
г/ заявка
3.3. В случай, че посочените в чл.3.2. документи са нередовни или не са комплектовани, същите се
връщат на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с приемо-предавателен протокол за изправяне на нередностите.Срокът
по т.3.1. за плащане на доставката, започва да тече от датата на представянето на документите в
изискуемия вид.
ІV. СРОК НА ДОСТАВЯНЕ
4.1. Доставката на стоките, предмет на настоящият договор се извършва периодично и в срок до 24
часа след всяка обикновенна писмена заявка предадена по електронен път и в срок до 6 часа след
всяка спешна заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
4.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да уведоми писменно или чрез факс ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за
предстоящето доставяне на стоките преди експедицията им.
V. МЯСТО НА ДОСТАВЯНЕ
5.1. Място на доставяне на стоките по този договор е до краен получател: МБАЛ „Д-р Стамен Илиев
АД гр.Монтана, ул.„Сирма войвода” №4 - болнична аптека и/или съгласно указанията на възложителя.
5.2. Рискът от случайното погиване и повреждане на стоките преминава върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от
момента на приемането й на мястото на доставяне с приемателно-предавателен протокол.
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VІ. ДАТА НА ДОСТАВЯНЕ
6.1. За дата на доставяне се счита датата, на която стоките са доставени в мястото на доставяне,
съгласно приемо-предавателен протокол.
VІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава :
7.1. Да достави стоките в договорения срок, придружени със сертификат за качество.
7.2. Да предаде стоките в съответния вид, количество и качество на мястото на доставяне.
7.3. След доставяне на стоките да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документите, изброени в т. 3.2. от
настоящия договор.
7.4. При подписването на договора да представи (чл.58 от ЗОП):
а) за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 - свидетелство за съдимост;
б) за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 - удостоверение от органите по приходите и
удостоверение от общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника;
в) за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 - удостоверение от органите на Изпълнителна
агенция "Главна инспекция по труда";
г) за обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 1 - удостоверение, издадено от Агенцията по
вписванията.
д) други документи – нормативно изискуеми към датата на сключване на договора.
е) гаранция за изпълнение в една от формите, определени в чл.111 от ЗОП, която се
освобождава до 30 дни след приключване на изпълнението на договора. Гаранцията е в размер на 2 %
от стойността на договора без ДДС и възлиза на
106,50 лв./словом : сто и шест 0,50 /
VІІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава :
8.1. Да приеме стоките, предмет на настоящия договор, в деня на доставката, съответстващи по вид,
количество и качество на описанието в настоящия договор.
8.2. Да заплати доставените стоки в уговорения срок.
8.3. След изтичане на срока за изпълнение на договора да освободи гаранцията за изпълнение на
договора без да дължи лихви за периода, през който средствата са престояли законно при него.
8.4. Да осигури присъствието на свой представител при приемането на стоките, разполагащ с
надлежно пълномощно за подписване на приемателно-предавателен протокол.
ІХ. ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА СТОКИТЕ
9.1. Приемането на стоките се осъществява в присъствието на упълномощен представител на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
9.2. При приемането на стоките се подписва приемо-предавателен протокол, удостоверяващ
получаването на стоките, едновременно с представянето на разрешение за продажба, издадено от
ИАЛ.
Х. КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИИ И СРОК НА ГОДНОСТ
10.1. Качеството на стоките, предмет на настоящия договор, следва да отговаря на техническите
стандарти на производителя, което се удостоверява със сертификат за качество и произход, издаден от
компетентен орган в страната-производител.
10.2. Към датата на доставката срокът на годност на стоките, предмет на настоящия договор, следва да
бъде не по-малък от 70 % от срока на годност, обявен от производителя.
10.2.1. В случай на доставка на медицински консумативи и лабораторни реактиви с по-кратък от
договорения срок на годност, изпълнителя заплаща неустойка, както следва:
от 69.99% до 60% - 5% върху стойността на доставката;
от 59.99% до 50% - 10% върху стойността на доставката;
от 49.99% до 40% - 20% върху стойността на доставката;
от 39.99% до 30% - 30% върху стойността на доставката;
от 29.99% до 20% - 60% върху стойността на доставката;
под 20 % - 90% върху стойността на доставката.
10.2.2. Доставката на лекарствен продукт и/или медицинско изделие с по-малък от 40% от обявения от
производителя се извършва само с мотивирано решение на възложителя за конкретното количество,
определено от него.
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10.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да откаже приемането на стоките, ако в деня на пристигането и
приемането, те не отговарят на договореното с настоящия договор.
ХІ. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕТОЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ, РЕКЛАМАЦИИ
11.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да предяви рекламация пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за :
а/ количество и некомплектност на стоките или техническата документация / явни недостатъци /;
б/ качество / скрити недостатъци /:
- при доставяне на стока не от договорения вид, посочен в т.1.1;
- при констатиране на дефекти при употреба на стоката.
11.2. Рекламациите за явни недостатъци на стоките се правят в 14 дневен срок от датата на доставяне
със съответен протокол.
11.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е длъжен да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за установените дефекти
в 15-дневен срок от констатирането им.
11.4. В рекламациите се посочва номерът на договора, точното количество на получената стока,
основанието за рекламация и конкретното искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Към рекламацията се прилага
копие от сертификата за качество, получено заедно с другите дължими документи по договора.
11.5. В петдневен срок от получаване на рекламацията, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ следва да отговори на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено и конкретно дали приема рекламацията или я отхвърля.
11.6. При рекламации с явни недостатъци ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен в 5-дневен срок от получаване
на рекламацията за своя сметка и риск да достави на мястото на доставяне количеството липсващи в
доставката/некомплектни договорени стоки.
11.7. Изборът на посочените по-горе възможности да се върне съответната част от платеното или да
се доставят нови стоки принадлежи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ , като разходите и рисковете по новото
доставяне са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
11.8. Рекламираните стоки се съхраняват от съответния краен получател до уреждане на
рекламациите.
XII. ОТГОВОРНОСТ ПРИ ЗАБАВА, НЕУСТОЙКИ
12.1. За неизпълнение на задълженията си по настоящия договор,
Изпълнителя дължи неустойка в размер на 0.7 на ден, върху стойността на неизпълненото в
договорените срокове задължение , но не повече от 10% /десет процента/ от стойността на
неизпълнението, както и обезщетение за претърпените вреди в случаите, когато те надхвърлят
договорената неустойка. Сумата на неустойката, дължима от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, се
осигурява от гаранцията за изпълнение на договора.
12.2. Когато при наличие на рекламация, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не изпълни задълженията си по раздел ХІ
от настоящия договор в срок,същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 2 % от цената
на стоката в частта на рекламацията.
12.3. При виновна забава на една от страните, продължила повече от половината от срока за
изпълнение на съответното задължение, другата страна има право да развали договора едностранно с
30-дневно предизвестие.
12.4. В случай, че по отношение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ настъпят обстоятелства по чл.54, ал.1 и чл.55,
ал.1, т.1 и т.4 от ЗОП, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно настоящия договор,без
писмено предизвестие и без да дължи неустойки.
ХІІІ. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
13.1. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за понесени вреди и загуби, ако
последните са причинени в резултат на непреодолима сила.
13.2. Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора е била в забава, тя не
може да се позовава на непреодолима сила.
13.3. „Непреодолима сила“ по смисъла на договора е непредвидено и/или непредотвратимо събитие
от извънреден характер, възникнало след сключването на договора.
13.4. Страната, засегната от непреодолима сила е длъжна да предприеме всички действия с грижата
на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено
другата страна в двуседмичен срок от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се
дължи обещетение за настъпилите от това вреди.
13.5. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни
задължения се спира.
13.6. Не представлява „непреодолима сила” събитие, причинено по небрежност или чрез умишлено
действие на страните или на техни представители и/или служители, както и недостига на парични
средства на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
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ХІV. СПОРОВЕ
14.1. Възникналите през времетраенето на договора спорове и разногласия между страните се
решават чрез преговори между тях. Постигнатите договорености се оформят в писмена форма и се
превръщат в неразделна част от договора.
14.2. В случай на непостигане на договореност по предходния член, всички спорове, породени от
този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени от или отнасящи се до
неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване ще бъдат разрешавани според
българските материални и процесуални закони от компетентния съд по реда на ГПК.
ХV. СЪОБЩЕНИЯ
15.1. Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този договор са валидни, ако
са направени в писмена форма, подписани лично или от упълномощените представители .
15.2. За дата на съобщението се смята:
- датата на предаването – при ръчно предаване на съобщението;
- датата на пощенското клеймо на обр.разписка-при изпращане по пощата;
- датата на приемането – при изпращане по телефакс
15.3. За валидни адреси за приемане на съобщения, свързани с настоящия договор се смятат:
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ :
ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД
гр. Монтана 3400
ул. „Сирма войвода" № 4
ТБ: Интернешънъл Асет Банк АД
Сметка: BG71IABG74741001032600
BIC код на банката : IABGBGSF
тел.: 096 305150, факс: 096 307554
http://mbalmontana.com
E-mail : mbalmont@net-surf.net
При промяна на адреса, съответната страна е длъжна да уведоми другата в тридневен срок от
промяната.
ХVІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ
16.1. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи от този
договор на трети лица.
16.2. За неуредените въпроси в настоящия договор се прилага действащото българско
законодателство.
ХVІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
17.1. Договорът е за 18 месеца и влиза в сила от 12.05.2020 г. и важи до 12.11.2021 г.
17.2. Всяка от страните може да прекрати договора, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след
сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения, за което отправя писмено
уведомление до отсрещната страна.
17.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни в срок
повече от 3 (три) заявки на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
17.4. При съставянето на настоящия договор се представиха следните документи :
1. Решение на Изпълнителния директор № Р - 6 от 14.04.2020г. ;
2. Удостоверение за актуално съдебно състояние на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ;
3. Документи по т.7.4. от настоящия договор.
Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и
се подписа, както следва:

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Заличено обстоятелство
съгласно чл.36а, ал.3 от ЗОП

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Заличено обстоятелство
съгласно чл.36а, ал.3 от ЗОП

ИЗП.ДИРЕКТОР

Заличено обстоятелство
съгласно чл.36а, ал.3 от ЗОП
ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ
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Спецификация
към договор № 11 / 12.05. 2020г. за Доставки на медицински консумативи и изделия и лабораторни
реактиви, УНП 00468-2019-0011
възложител : МБАЛ Д-р Стамен Илиев АД - гр.Монтана
изпълнител : Медитех ООД
Обособена позиция № 8 – Стерилизация
№
ном.
по
наименование / вид / изисквания
ед.
ред

прогн
мярка озно к- Предложен продукт - производител, описание
во

1

Гладко фолио за стерилизация
с индикаторна лента за пара
под налягане 7,5 см./ 200 м.

ролка

15

2

Гладко фолио за стерилизация
с индикаторна лента за пара
под налягане 15 см./ 200 м.

ролка

20

3

Гладко фолио за стерилизация
с индикаторна лента за пара
под налягане 25 см./ 200 м.

ролка

8

4

Нагънато фолио за
стерилизация с индикаторна
ролка
лента за пара под налягане 10 ´
5 см./ 100 м.

32

5

Нагънато фолио за
стерилизация с индикаторна
ролка
лента за пара под налягане 15 ´
5 см./ 100 м.

30

6

Нагънато фолио за
стерилизация с индикаторна
ролка
лента за пара под налягане 25 ´
6,5 см./ 100 м.

24

1

Flat reels for Steam, Gas and
Formaldehyde sterilization
SOGEVA S.r.l.
Гладко фолио за стерилизация с
индикаторна лента за пара под
налягане 7,5 см./ 200 м.
Flat reels for Steam, Gas and
Formaldehyde sterilization
SOGEVA S.r.l.
Гладко фолио за стерилизация с
индикаторна лента за пара под
налягане 15 см./ 200 м.
Flat reels for Steam, Gas and
Formaldehyde sterilization
SOGEVA S.r.l.
Гладко фолио за стерилизация с
индикаторна лента за пара под
налягане 25 см./ 200 м.
Gussetted reels for Steam, Gas and
Formaldehyde sterilization
SOGEVA S.r.l.
Нагънато фолио за стерилизация с
индикаторна лента за пара под
налягане 10x5 см./ 100 м.
Gussetted reels for Steam, Gas and
Formaldehyde sterilization
SOGEVA S.r.l.
Нагънато фолио за стерилизация с
индикаторна лента за пара под
налягане 15x5 см./ 100 м.
Gussetted reels for Steam, Gas and
Formaldehyde sterilization
SOGEVA S.r.l.
Нагънато фолио за стерилизация с
индикаторна лента за пара под
налягане 25x6,5 см./ 100 м.

Предложена
разфасовка

Каталожен номер

Ед. цена в Ед. цена в лв.
Обща
лв. с ДДС за
с ДДС за
стойност в
единица
предложена
лв. с ДДС
мярка
разфасовка

ролка

RSOGFCE75

22,15

22,15

332,25

ролка

RSOGFCE150

44,20

44,20

884,00

ролка

RSOGFCE250

73,78

73,78

590,24

ролка

RSSOGFCE100

28,43

28,43

909,76

ролка

RSSOGFCE150

42,67

42,67

######

ролка

RSSOGFCE250

99,74

99,74

######

Обща стойност за пореден № 1

6 390,11
Обща сума:

6 390,11 лв
5 325,09

За възложител :

.........П.........

с ДДС
без ДДС

За изпълнител :

.........П.............

Изп. Директор
.........П...........
Гл. Счетоводител
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ДОГОВОР № 12
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА: ДОСТАВКИ НА МЕДИЦИНСКИ
КОНСУМАТИВИ И ИЗДЕЛИЯ И ЛАБОРАТОРНИ РЕАКТИВИ, УНП 00468-2019-0011
Днес, 22.05. 2020г. в гр. Монтана на основание чл.112 от Закона за обществените поръчки и
Решение № Р-6 от 14.04.2020г. на Изпълнителния директор на МБАЛ „Д-р Ст.Илиев” АД гр.Монтана
за извършено класиране и определяне на изпълнител, се сключи настоящия договор между:
МБАЛ „Д-р Стамен Илиев" АД, ЕИК: 111047073
с адрес: гр. Монтана, ул.Сирма войвода №4, тел.: 096 305150, факс: 096 307554, представлявано от
д-р Тодор Тодоров – Изпълнителен директор, наричано по-долу за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ” от
една страна,
и
Гамидор България ООД , ЕИК : 831426123
с адрес: гр. София 1142, район Средец, ул. 13-ти Март № 11, ет. 1, тел.: 9814737, факс: 9633087,
office@gamidor.bg , представлявано от Якоб Офер, наричано по-долу за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ”
от друга страна, за следното :
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
възлага, а
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ медицински консумативи и/или лабораторни реактиви, съгласно приложена
Спецификация - неразделна част от настоящия договор .
ІІ. ЦЕНИ И ОБЩА СТОЙНОСТ НА ДОСТАВКИТЕ ПО ДОГОВОРА
2.1. Единичната цена на стоките по т.1.1 е определена в лева, съгласно приложената Спецификация.
2.2. Общата стойност на доставката по договора е :
750,00 (седемстотин и петдесет) лева с ДДС,
625,00 (шестстотин двадесет и пет) лева без ДДС.
2.3. Цените са фиксирани и не подлежат на промяна през периода на изпълнение на договора, с
изключение при приложението на нормативните разпоредби.
2.4. Количествата на стоките от поръчката, посочени в приложената спецификация, са прогнозни и
ориентировъчни и не пораждат задължение за Възложителя да ги закупи в пълен обем, както и
възможност да заяви доставка на по-големи количества, съобразно нуждите на лечебното заведение.
ІІІ. УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
3.1. Плащането по настоящия договор се осъществява в български лева чрез банков превод от страна
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по посочената в т.15 банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ- отложено в
срок до 60 дни след съответната доставка и представяне на необходимите документи .
3.2. Заплащането на стоките се извършва след представяне на следните документи :
а/доставна фактура - оригинал;
б/ приемо-предавателен протокол;
в/ партиден сертификат за качество.
г/ заявка
3.3. В случай, че посочените в чл.3.2. документи са нередовни или не са комплектовани, същите се
връщат на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с приемо-предавателен протокол за изправяне на нередностите.Срокът
по т.3.1. за плащане на доставката, започва да тече от датата на представянето на документите в
изискуемия вид.
ІV. СРОК НА ДОСТАВЯНЕ
4.1. Доставката на стоките, предмет на настоящият договор се извършва периодично и в срок до 24
часа след всяка обикновенна писмена заявка предадена по електронен път и в срок до 6 часа след
всяка спешна заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
4.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да уведоми писменно или чрез факс ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за
предстоящето доставяне на стоките преди експедицията им.
V. МЯСТО НА ДОСТАВЯНЕ
5.1. Място на доставяне на стоките по този договор е до краен получател: МБАЛ „Д-р Стамен Илиев
АД гр.Монтана, ул.„Сирма войвода” №4 - болнична аптека и/или съгласно указанията на възложителя.
5.2. Рискът от случайното погиване и повреждане на стоките преминава върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от
момента на приемането й на мястото на доставяне с приемателно-предавателен протокол.

1

VІ. ДАТА НА ДОСТАВЯНЕ
6.1. За дата на доставяне се счита датата, на която стоките са доставени в мястото на доставяне,
съгласно приемо-предавателен протокол.
VІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава :
7.1. Да достави стоките в договорения срок, придружени със сертификат за качество.
7.2. Да предаде стоките в съответния вид, количество и качество на мястото на доставяне.
7.3. След доставяне на стоките да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документите, изброени в т. 3.2. от
настоящия договор.
7.4. При подписването на договора да представи (чл.58 от ЗОП):
а) за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 - свидетелство за съдимост;
б) за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 - удостоверение от органите по приходите и
удостоверение от общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника;
в) за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 - удостоверение от органите на Изпълнителна
агенция "Главна инспекция по труда";
г) за обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 1 - удостоверение, издадено от Агенцията по
вписванията.
д) други документи – нормативно изискуеми към датата на сключване на договора.
е) гаранция за изпълнение в една от формите, определени в чл.111 от ЗОП, която се
освобождава до 30 дни след приключване на изпълнението на договора. Гаранцията е в размер на 2 %
от стойността на договора без ДДС и възлиза на
12,50 лв./словом : дванадесет 0,50 /
VІІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава :
8.1. Да приеме стоките, предмет на настоящия договор, в деня на доставката, съответстващи по вид,
количество и качество на описанието в настоящия договор.
8.2. Да заплати доставените стоки в уговорения срок.
8.3. След изтичане на срока за изпълнение на договора да освободи гаранцията за изпълнение на
договора без да дължи лихви за периода, през който средствата са престояли законно при него.
8.4. Да осигури присъствието на свой представител при приемането на стоките, разполагащ с
надлежно пълномощно за подписване на приемателно-предавателен протокол.
ІХ. ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА СТОКИТЕ
9.1. Приемането на стоките се осъществява в присъствието на упълномощен представител на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
9.2. При приемането на стоките се подписва приемо-предавателен протокол, удостоверяващ
получаването на стоките, едновременно с представянето на разрешение за продажба, издадено от
ИАЛ.
Х. КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИИ И СРОК НА ГОДНОСТ
10.1. Качеството на стоките, предмет на настоящия договор, следва да отговаря на техническите
стандарти на производителя, което се удостоверява със сертификат за качество и произход, издаден от
компетентен орган в страната-производител.
10.2. Към датата на доставката срокът на годност на стоките, предмет на настоящия договор, следва да
бъде не по-малък от 70 % от срока на годност, обявен от производителя.
10.2.1. В случай на доставка на медицински консумативи и лабораторни реактиви с по-кратък от
договорения срок на годност, изпълнителя заплаща неустойка, както следва:
от 69.99% до 60% - 5% върху стойността на доставката;
от 59.99% до 50% - 10% върху стойността на доставката;
от 49.99% до 40% - 20% върху стойността на доставката;
от 39.99% до 30% - 30% върху стойността на доставката;
от 29.99% до 20% - 60% върху стойността на доставката;
под 20 % - 90% върху стойността на доставката.
10.2.2. Доставката на лекарствен продукт и/или медицинско изделие с по-малък от 40% от обявения от
производителя се извършва само с мотивирано решение на възложителя за конкретното количество,
определено от него.
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10.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да откаже приемането на стоките, ако в деня на пристигането и
приемането, те не отговарят на договореното с настоящия договор.
ХІ. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕТОЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ, РЕКЛАМАЦИИ
11.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да предяви рекламация пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за :
а/ количество и некомплектност на стоките или техническата документация / явни недостатъци /;
б/ качество / скрити недостатъци /:
- при доставяне на стока не от договорения вид, посочен в т.1.1;
- при констатиране на дефекти при употреба на стоката.
11.2. Рекламациите за явни недостатъци на стоките се правят в 14 дневен срок от датата на доставяне
със съответен протокол.
11.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е длъжен да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за установените дефекти
в 15-дневен срок от констатирането им.
11.4. В рекламациите се посочва номерът на договора, точното количество на получената стока,
основанието за рекламация и конкретното искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Към рекламацията се прилага
копие от сертификата за качество, получено заедно с другите дължими документи по договора.
11.5. В петдневен срок от получаване на рекламацията, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ следва да отговори на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено и конкретно дали приема рекламацията или я отхвърля.
11.6. При рекламации с явни недостатъци ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен в 5-дневен срок от получаване
на рекламацията за своя сметка и риск да достави на мястото на доставяне количеството липсващи в
доставката/некомплектни договорени стоки.
11.7. Изборът на посочените по-горе възможности да се върне съответната част от платеното или да
се доставят нови стоки принадлежи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ , като разходите и рисковете по новото
доставяне са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
11.8. Рекламираните стоки се съхраняват от съответния краен получател до уреждане на
рекламациите.
XII. ОТГОВОРНОСТ ПРИ ЗАБАВА, НЕУСТОЙКИ
12.1. За неизпълнение на задълженията си по настоящия договор,
Изпълнителя дължи неустойка в размер на 0.7 на ден, върху стойността на неизпълненото в
договорените срокове задължение , но не повече от 10% /десет процента/ от стойността на
неизпълнението, както и обезщетение за претърпените вреди в случаите, когато те надхвърлят
договорената неустойка. Сумата на неустойката, дължима от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, се
осигурява от гаранцията за изпълнение на договора.
12.2. Когато при наличие на рекламация, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не изпълни задълженията си по раздел ХІ
от настоящия договор в срок,същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 2 % от цената
на стоката в частта на рекламацията.
12.3. При виновна забава на една от страните, продължила повече от половината от срока за
изпълнение на съответното задължение, другата страна има право да развали договора едностранно с
30-дневно предизвестие.
12.4. В случай, че по отношение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ настъпят обстоятелства по чл.54, ал.1 и чл.55,
ал.1, т.1 и т.4 от ЗОП, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно настоящия договор,без
писмено предизвестие и без да дължи неустойки.
ХІІІ. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
13.1. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за понесени вреди и загуби, ако
последните са причинени в резултат на непреодолима сила.
13.2. Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора е била в забава, тя не
може да се позовава на непреодолима сила.
13.3. „Непреодолима сила“ по смисъла на договора е непредвидено и/или непредотвратимо събитие
от извънреден характер, възникнало след сключването на договора.
13.4. Страната, засегната от непреодолима сила е длъжна да предприеме всички действия с грижата
на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено
другата страна в двуседмичен срок от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се
дължи обещетение за настъпилите от това вреди.
13.5. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни
задължения се спира.
13.6. Не представлява „непреодолима сила” събитие, причинено по небрежност или чрез умишлено
действие на страните или на техни представители и/или служители, както и недостига на парични
средства на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
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ХІV. СПОРОВЕ
14.1. Възникналите през времетраенето на договора спорове и разногласия между страните се
решават чрез преговори между тях. Постигнатите договорености се оформят в писмена форма и се
превръщат в неразделна част от договора.
14.2. В случай на непостигане на договореност по предходния член, всички спорове, породени от
този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени от или отнасящи се до
неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване ще бъдат разрешавани според
българските материални и процесуални закони от компетентния съд по реда на ГПК.
ХV. СЪОБЩЕНИЯ
15.1. Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този договор са валидни, ако
са направени в писмена форма, подписани лично или от упълномощените представители .
15.2. За дата на съобщението се смята:
- датата на предаването – при ръчно предаване на съобщението;
- датата на пощенското клеймо на обр.разписка-при изпращане по пощата;
- датата на приемането – при изпращане по телефакс
15.3. За валидни адреси за приемане на съобщения, свързани с настоящия договор се смятат:
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ :
ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД
гр. Монтана 3400
ул. „Сирма войвода" № 4
ТБ: Интернешънъл Асет Банк АД
Сметка: BG71IABG74741001032600
BIC код на банката : IABGBGSF
тел.: 096 305150, факс: 096 307554
http://mbalmontana.com
E-mail : mbalmont@net-surf.net
При промяна на адреса, съответната страна е длъжна да уведоми другата в тридневен срок от
промяната.
ХVІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ
16.1. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи от този
договор на трети лица.
16.2. За неуредените въпроси в настоящия договор се прилага действащото българско
законодателство.
ХVІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
17.1. Договорът е за 18 месеца и влиза в сила от 22.05.2020 г. и важи до 22.11.2021 г.
17.2. Всяка от страните може да прекрати договора, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след
сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения, за което отправя писмено
уведомление до отсрещната страна.
17.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни в срок
повече от 3 (три) заявки на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
17.4. При съставянето на настоящия договор се представиха следните документи :
1. Решение на Изпълнителния директор № Р - 6 от 14.04.2020г. ;
2. Удостоверение за актуално съдебно състояние на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ;
3. Документи по т.7.4. от настоящия договор.
Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и
се подписа, както следва:

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Заличено обстоятелство
съгласно чл.36а, ал.3 от ЗОП

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Заличено обстоятелство
съгласно чл.36а, ал.3 от ЗОП

ИЗП.ДИРЕКТОР

Заличено обстоятелство
съгласно чл.36а, ал.3 от ЗОП
ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ
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Спецификация
към договор № 12 / 22.05. 2020г. за Доставки на медицински консумативи и изделия и лабораторни
реактиви, УНП 00468-2019-0011
възложител : МБАЛ Д-р Стамен Илиев АД - гр.Монтана
изпълнител : Гамидор България ООД

Обособена позиция № 4 - Микробиологична лаборатория

№ по
ред

6

ном.
ед.

наименование / вид / изисквания

CMV IgG - опаковка до 96 бр.

мярка

опак

Обща сума :

прогнозно
к-во

Предложен продукт производител,
описание

Предложена
разфасовка

Каталожен
номер

Ед. цена в лв. с
ДДС за
единица мярка

Ед. цена в лв. с
ДДС за
предложена
разфасовка

Обща
стойност в
лв. с ДДС

5

EIAgen
CYTOMEGAL
OVIRUS IgG
KIT;
Adaltis/Италия

96 т

91004

150,00

150,00

750,00

750,00 лв
625,00

За възложител :

.............П............

с ДДС
без ДДС

За изпълнител :

............П..............

Изп. Директор
...........П...........
Гл. Счетоводител
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ДОГОВОР № 13
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА: ДОСТАВКИ НА МЕДИЦИНСКИ
КОНСУМАТИВИ И ИЗДЕЛИЯ И ЛАБОРАТОРНИ РЕАКТИВИ, УНП 00468-2019-0011
Днес, 18.05. 2020г. в гр. Монтана на основание чл.112 от Закона за обществените поръчки и
Решение № Р-6 от 14.04.2020г. на Изпълнителния директор на МБАЛ „Д-р Ст.Илиев” АД гр.Монтана
за извършено класиране и определяне на изпълнител, се сключи настоящия договор между:
МБАЛ „Д-р Стамен Илиев" АД, ЕИК: 111047073
с адрес: гр. Монтана, ул.Сирма войвода №4, тел.: 096 305150, факс: 096 307554, представлявано от
д-р Тодор Тодоров – Изпълнителен директор, наричано по-долу за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ” от
една страна,
и
Ди Ем Джи Клиник ЕООД , ЕИК: 131246570
с адрес: гр. София 1606, район Красно село, ул.Ивайло № 31А, ет. 2, ап. 7, тел.: 0878508001, факс: 02
9520924, Електронна поща: dmgclinic@abv.bg , представлявано от Даниела Василева Клисурска,
наричано по-долу за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ” от друга страна, за следното :
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
възлага, а
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ медицински консумативи и/или лабораторни реактиви, съгласно приложена
Спецификация - неразделна част от настоящия договор .
ІІ. ЦЕНИ И ОБЩА СТОЙНОСТ НА ДОСТАВКИТЕ ПО ДОГОВОРА
2.1. Единичната цена на стоките по т.1.1 е определена в лева, съгласно приложената Спецификация.
2.2. Общата стойност на доставката по договора е :
11 287,50 (единадесет хиляди двеста осемдесет и седем 0,50) лева с ДДС,
9 406,25 (девет хиляди четиристотин и шест 0,25) лева без ДДС.
2.3. Цените са фиксирани и не подлежат на промяна през периода на изпълнение на договора, с
изключение при приложението на нормативните разпоредби.
2.4. Количествата на стоките от поръчката, посочени в приложената спецификация, са прогнозни и
ориентировъчни и не пораждат задължение за Възложителя да ги закупи в пълен обем, както и
възможност да заяви доставка на по-големи количества, съобразно нуждите на лечебното заведение.
ІІІ. УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
3.1. Плащането по настоящия договор се осъществява в български лева чрез банков превод от страна
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по посочената в т.15 банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ- отложено в
срок до 60 дни след съответната доставка и представяне на необходимите документи .
3.2. Заплащането на стоките се извършва след представяне на следните документи :
а/доставна фактура - оригинал;
б/ приемо-предавателен протокол;
в/ партиден сертификат за качество.
г/ заявка
3.3. В случай, че посочените в чл.3.2. документи са нередовни или не са комплектовани, същите се
връщат на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с приемо-предавателен протокол за изправяне на нередностите.Срокът
по т.3.1. за плащане на доставката, започва да тече от датата на представянето на документите в
изискуемия вид.
ІV. СРОК НА ДОСТАВЯНЕ
4.1. Доставката на стоките, предмет на настоящият договор се извършва периодично и в срок до 24
часа след всяка обикновенна писмена заявка предадена по електронен път и в срок до 6 часа след
всяка спешна заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
4.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да уведоми писменно или чрез факс ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за
предстоящето доставяне на стоките преди експедицията им.
V. МЯСТО НА ДОСТАВЯНЕ
5.1. Място на доставяне на стоките по този договор е до краен получател: МБАЛ „Д-р Стамен Илиев
АД гр.Монтана, ул.„Сирма войвода” №4 - болнична аптека и/или съгласно указанията на възложителя.
5.2. Рискът от случайното погиване и повреждане на стоките преминава върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от
момента на приемането й на мястото на доставяне с приемателно-предавателен протокол.
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VІ. ДАТА НА ДОСТАВЯНЕ
6.1. За дата на доставяне се счита датата, на която стоките са доставени в мястото на доставяне,
съгласно приемо-предавателен протокол.
VІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава :
7.1. Да достави стоките в договорения срок, придружени със сертификат за качество.
7.2. Да предаде стоките в съответния вид, количество и качество на мястото на доставяне.
7.3. След доставяне на стоките да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документите, изброени в т. 3.2. от
настоящия договор.
7.4. При подписването на договора да представи (чл.58 от ЗОП):
а) за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 - свидетелство за съдимост;
б) за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 - удостоверение от органите по приходите и
удостоверение от общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника;
в) за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 - удостоверение от органите на Изпълнителна
агенция "Главна инспекция по труда";
г) за обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 1 - удостоверение, издадено от Агенцията по
вписванията.
д) други документи – нормативно изискуеми към датата на сключване на договора.
е) гаранция за изпълнение в една от формите, определени в чл.111 от ЗОП, която се
освобождава до 30 дни след приключване на изпълнението на договора. Гаранцията е в размер на 2 %
от стойността на договора без ДДС и възлиза на
188,13 лв./словом : .................................. /
VІІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава :
8.1. Да приеме стоките, предмет на настоящия договор, в деня на доставката, съответстващи по вид,
количество и качество на описанието в настоящия договор.
8.2. Да заплати доставените стоки в уговорения срок.
8.3. След изтичане на срока за изпълнение на договора да освободи гаранцията за изпълнение на
договора без да дължи лихви за периода, през който средствата са престояли законно при него.
8.4. Да осигури присъствието на свой представител при приемането на стоките, разполагащ с
надлежно пълномощно за подписване на приемателно-предавателен протокол.
ІХ. ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА СТОКИТЕ
9.1. Приемането на стоките се осъществява в присъствието на упълномощен представител на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
9.2. При приемането на стоките се подписва приемо-предавателен протокол, удостоверяващ
получаването на стоките, едновременно с представянето на разрешение за продажба, издадено от
ИАЛ.
Х. КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИИ И СРОК НА ГОДНОСТ
10.1. Качеството на стоките, предмет на настоящия договор, следва да отговаря на техническите
стандарти на производителя, което се удостоверява със сертификат за качество и произход, издаден от
компетентен орган в страната-производител.
10.2. Към датата на доставката срокът на годност на стоките, предмет на настоящия договор, следва да
бъде не по-малък от 70 % от срока на годност, обявен от производителя.
10.2.1. В случай на доставка на медицински консумативи и лабораторни реактиви с по-кратък от
договорения срок на годност, изпълнителя заплаща неустойка, както следва:
от 69.99% до 60% - 5% върху стойността на доставката;
от 59.99% до 50% - 10% върху стойността на доставката;
от 49.99% до 40% - 20% върху стойността на доставката;
от 39.99% до 30% - 30% върху стойността на доставката;
от 29.99% до 20% - 60% върху стойността на доставката;
под 20 % - 90% върху стойността на доставката.
10.2.2. Доставката на лекарствен продукт и/или медицинско изделие с по-малък от 40% от обявения от
производителя се извършва само с мотивирано решение на възложителя за конкретното количество,
определено от него.
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10.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да откаже приемането на стоките, ако в деня на пристигането и
приемането, те не отговарят на договореното с настоящия договор.
ХІ. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕТОЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ, РЕКЛАМАЦИИ
11.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да предяви рекламация пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за :
а/ количество и некомплектност на стоките или техническата документация / явни недостатъци /;
б/ качество / скрити недостатъци /:
- при доставяне на стока не от договорения вид, посочен в т.1.1;
- при констатиране на дефекти при употреба на стоката.
11.2. Рекламациите за явни недостатъци на стоките се правят в 14 дневен срок от датата на доставяне
със съответен протокол.
11.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е длъжен да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за установените дефекти
в 15-дневен срок от констатирането им.
11.4. В рекламациите се посочва номерът на договора, точното количество на получената стока,
основанието за рекламация и конкретното искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Към рекламацията се прилага
копие от сертификата за качество, получено заедно с другите дължими документи по договора.
11.5. В петдневен срок от получаване на рекламацията, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ следва да отговори на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено и конкретно дали приема рекламацията или я отхвърля.
11.6. При рекламации с явни недостатъци ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен в 5-дневен срок от получаване
на рекламацията за своя сметка и риск да достави на мястото на доставяне количеството липсващи в
доставката/некомплектни договорени стоки.
11.7. Изборът на посочените по-горе възможности да се върне съответната част от платеното или да
се доставят нови стоки принадлежи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ , като разходите и рисковете по новото
доставяне са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
11.8. Рекламираните стоки се съхраняват от съответния краен получател до уреждане на
рекламациите.
XII. ОТГОВОРНОСТ ПРИ ЗАБАВА, НЕУСТОЙКИ
12.1. За неизпълнение на задълженията си по настоящия договор,
Изпълнителя дължи неустойка в размер на 0.7 на ден, върху стойността на неизпълненото в
договорените срокове задължение , но не повече от 10% /десет процента/ от стойността на
неизпълнението, както и обезщетение за претърпените вреди в случаите, когато те надхвърлят
договорената неустойка. Сумата на неустойката, дължима от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, се
осигурява от гаранцията за изпълнение на договора.
12.2. Когато при наличие на рекламация, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не изпълни задълженията си по раздел ХІ
от настоящия договор в срок,същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 2 % от цената
на стоката в частта на рекламацията.
12.3. При виновна забава на една от страните, продължила повече от половината от срока за
изпълнение на съответното задължение, другата страна има право да развали договора едностранно с
30-дневно предизвестие.
12.4. В случай, че по отношение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ настъпят обстоятелства по чл.54, ал.1 и чл.55,
ал.1, т.1 и т.4 от ЗОП, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно настоящия договор,без
писмено предизвестие и без да дължи неустойки.
ХІІІ. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
13.1. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за понесени вреди и загуби, ако
последните са причинени в резултат на непреодолима сила.
13.2. Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора е била в забава, тя не
може да се позовава на непреодолима сила.
13.3. „Непреодолима сила“ по смисъла на договора е непредвидено и/или непредотвратимо събитие
от извънреден характер, възникнало след сключването на договора.
13.4. Страната, засегната от непреодолима сила е длъжна да предприеме всички действия с грижата
на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено
другата страна в двуседмичен срок от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се
дължи обещетение за настъпилите от това вреди.
13.5. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни
задължения се спира.
13.6. Не представлява „непреодолима сила” събитие, причинено по небрежност или чрез умишлено
действие на страните или на техни представители и/или служители, както и недостига на парични
средства на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
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ХІV. СПОРОВЕ
14.1. Възникналите през времетраенето на договора спорове и разногласия между страните се
решават чрез преговори между тях. Постигнатите договорености се оформят в писмена форма и се
превръщат в неразделна част от договора.
14.2. В случай на непостигане на договореност по предходния член, всички спорове, породени от
този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени от или отнасящи се до
неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване ще бъдат разрешавани според
българските материални и процесуални закони от компетентния съд по реда на ГПК.
ХV. СЪОБЩЕНИЯ
15.1. Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този договор са валидни, ако
са направени в писмена форма, подписани лично или от упълномощените представители .
15.2. За дата на съобщението се смята:
- датата на предаването – при ръчно предаване на съобщението;
- датата на пощенското клеймо на обр.разписка-при изпращане по пощата;
- датата на приемането – при изпращане по телефакс
15.3. За валидни адреси за приемане на съобщения, свързани с настоящия договор се смятат:
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ :
ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД
гр. Монтана 3400
ул. „Сирма войвода" № 4
ТБ: Интернешънъл Асет Банк АД
Сметка: BG71IABG74741001032600
BIC код на банката : IABGBGSF
тел.: 096 305150, факс: 096 307554
http://mbalmontana.com
E-mail : mbalmont@net-surf.net
При промяна на адреса, съответната страна е длъжна да уведоми другата в тридневен срок от
промяната.
ХVІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ
16.1. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи от този
договор на трети лица.
16.2. За неуредените въпроси в настоящия договор се прилага действащото българско
законодателство.
ХVІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
17.1. Договорът е за 18 месеца и влиза в сила от 18.05.2020 г. и важи до 18.11.2021 г.
17.2. Всяка от страните може да прекрати договора, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след
сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения, за което отправя писмено
уведомление до отсрещната страна.
17.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни в срок
повече от 3 (три) заявки на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
17.4. При съставянето на настоящия договор се представиха следните документи :
1. Решение на Изпълнителния директор № Р - 6 от 14.04.2020г. ;
2. Удостоверение за актуално съдебно състояние на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ;
3. Документи по т.7.4. от настоящия договор.
Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и
се подписа, както следва:

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Заличено обстоятелство
съгласно чл.36а, ал.3 от ЗОП

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Заличено обстоятелство
съгласно чл.36а, ал.3 от ЗОП

ИЗП.ДИРЕКТОР

Заличено обстоятелство
съгласно чл.36а, ал.3 от ЗОП
ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ
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Спецификация
към договор № 13 / 18.05. 2020г. за Доставки на медицински консумативи и изделия и лабораторни
реактиви, УНП 00468-2019-0011
възложител : МБАЛ Д-р Стамен Илиев АД - гр.Монтана
изпълнител : Ди Eм Джи Клиник ЕООД
Обособена позиция № 5 - ПАО
№ по ном.
ред
ед.

наименование / вид / изисквания

мярка

прогно
зно к- Предложен продукт - производител, описание
во

1

Синтетично лепило за включване в
хистологията и цитологията бързосъхнещо

опак.

24

Синтетично лепило Био Маунт - 500
мл/ оп., Bio Optica

2

Разтвор за просветляване с Длимонин

литър

40

Ксилол “Х-фрии“ - 5 л./оп., Bio
Optica

5

Предложена
разфасовка

0,5
5

Каталожен
номер

05BMHM5
00
061305Q

Ед. цена в Ед. цена в лв.
Обща
лв. с ДДС
с ДДС за
стойност в лв.
за единица предложена
с ДДС
мярка
разфасовка

54,00

54,00

1 296,00

14,34

71,70

573,60

Обща стойност за пореден № 5

1 869,60

1

Архиватор за парафинови блокчета брой
метален за 800 блокчета

10

Архиватор за 800 блокчета, 1 бр/оп,
Bio Optica

1

03-B900 189,00

189,00

1 890,00

2

Архиватор за стъкла - метален,
сразделители за отделните стъкла за 3 000 стъкла

3

Архиватор за 5000 препарата, 1
бр/оп, Bio Optica

1

03-5000195,00
14

195,00

585,00

9

брой

Обща стойност за пореден № 9
1

10
2

2 475,00

Стандартна биопсична касета 40/26/7 мм
Биопсична касета с малки размери
на отворите под 1мм

брой 6 000 Касета Био, 1500 бр/оп., Bio Optica

1500

07-71** 0,0795

119,25

477,00

Касета Биопсична, 1500 бр/оп., Bio
250
Optica

250

07-72**

37,50

37,50

брой

0,15

Обща стойност за пореден № 10

1

13

2
3
4

514,50

Микротомни ножчета нисък профил подходящи за Микротом Thermo-SCIENTIFIC
за рутинна обработка - опаковка 50
опак. 12
бр.
за супер тънко рязане - опаковка 50
опак. 12
бр.
за твърди материали - опаковка 50
опак. 12
бр.
за крио рязане - опаковка 20 бр.

опак.

2

Микротомни ножчета R 35, 50 бр/оп.
pfm Medical / FEATHER
Микротомни ножчета S 35, 50 бр/оп.
pfm Medical / FEATHER
Микротомни ножчета N 35, 50
бр/оп. pfm Medical / FEATHER
Микротомни ножчета C 35, 50 бр/оп.
pfm Medical / FEATHER

1

2,1E+08 166,80

166,80

2 001,60

1

2,1E+08 166,80

166,80

2 001,60

1

2,1E+08 166,80

166,80

2 001,60

1

2,1E+08 166,80

166,80

333,60

1

0510012/L

Обща стойност за пореден № 13
20

Пикрофуксин за Ван Гизон

6 338,40
литър

1

Обща сума:

Пикрофуксин за Ван Гизон, Bio
Optica

11 287,50 лв
9 406,25

За възложител :

.......П.........

90,00

90,00

90,00

с ДДС
без ДДС

За изпълнител : ........П...........

Изп. Директор

.......П.........
Гл. Счетоводител

МКИЛР 2019 - Договор № 13
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ДОГОВОР № 14
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА: ДОСТАВКИ НА МЕДИЦИНСКИ
КОНСУМАТИВИ И ИЗДЕЛИЯ И ЛАБОРАТОРНИ РЕАКТИВИ, УНП 00468-2019-0011
Днес, 12.05 2020г. в гр. Монтана на основание чл.112 от Закона за обществените поръчки и
Решение № Р-6 от 14.04.2020г. на Изпълнителния директор на МБАЛ „Д-р Ст.Илиев” АД гр.Монтана
за извършено класиране и определяне на изпълнител, се сключи настоящия договор между:
МБАЛ „Д-р Стамен Илиев" АД, ЕИК: 111047073
с адрес: гр. Монтана, ул.Сирма войвода №4, тел.: 096 305150, факс: 096 307554, представлявано от
д-р Тодор Тодоров – Изпълнителен директор, наричано по-долу за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ” от
една страна,
и
Медисофтис ЕООД , ЕИК : 201217980
с адрес: гр. Сливен 8800, кв. Младост, бл. 2, ап. 81, тел.: 044 684139, 0877 906004, Електронна поща:
fm_vasileva@mail.bg , представлявано от Иванка Калева Василева, наричано по-долу за краткост
„ИЗПЪЛНИТЕЛ” от друга страна, за следното:
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
възлага, а
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ медицински консумативи и/или лабораторни реактиви, съгласно приложена
Спецификация - неразделна част от настоящия договор .
ІІ. ЦЕНИ И ОБЩА СТОЙНОСТ НА ДОСТАВКИТЕ ПО ДОГОВОРА
2.1. Единичната цена на стоките по т.1.1 е определена в лева, съгласно приложената Спецификация.
2.2. Общата стойност на доставката по договора е :
12 792,00 (дванадесет хиляди седемстотин деветдесет и два) лева с ДДС,
10 660,00 (десет хиляди шестстотин и шестдесет) лева без ДДС.
2.3. Цените са фиксирани и не подлежат на промяна през периода на изпълнение на договора, с
изключение при приложението на нормативните разпоредби.
2.4. Количествата на стоките от поръчката, посочени в приложената спецификация, са прогнозни и
ориентировъчни и не пораждат задължение за Възложителя да ги закупи в пълен обем, както и
възможност да заяви доставка на по-големи количества, съобразно нуждите на лечебното заведение.
ІІІ. УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
3.1. Плащането по настоящия договор се осъществява в български лева чрез банков превод от страна
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по посочената в т.15 банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ- отложено в
срок до 60 дни след съответната доставка и представяне на необходимите документи .
3.2. Заплащането на стоките се извършва след представяне на следните документи :
а/доставна фактура - оригинал;
б/ приемо-предавателен протокол;
в/ партиден сертификат за качество.
г/ заявка
3.3. В случай, че посочените в чл.3.2. документи са нередовни или не са комплектовани, същите се
връщат на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с приемо-предавателен протокол за изправяне на нередностите.Срокът
по т.3.1. за плащане на доставката, започва да тече от датата на представянето на документите в
изискуемия вид.
ІV. СРОК НА ДОСТАВЯНЕ
4.1. Доставката на стоките, предмет на настоящият договор се извършва периодично и в срок до 24
часа след всяка обикновенна писмена заявка предадена по електронен път и в срок до 6 часа след
всяка спешна заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
4.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да уведоми писменно или чрез факс ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за
предстоящето доставяне на стоките преди експедицията им.
V. МЯСТО НА ДОСТАВЯНЕ
5.1. Място на доставяне на стоките по този договор е до краен получател: МБАЛ „Д-р Стамен Илиев
АД гр.Монтана, ул.„Сирма войвода” №4 - болнична аптека и/или съгласно указанията на възложителя.
5.2. Рискът от случайното погиване и повреждане на стоките преминава върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от
момента на приемането й на мястото на доставяне с приемателно-предавателен протокол.
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VІ. ДАТА НА ДОСТАВЯНЕ
6.1. За дата на доставяне се счита датата, на която стоките са доставени в мястото на доставяне,
съгласно приемо-предавателен протокол.
VІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава :
7.1. Да достави стоките в договорения срок, придружени със сертификат за качество.
7.2. Да предаде стоките в съответния вид, количество и качество на мястото на доставяне.
7.3. След доставяне на стоките да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документите, изброени в т. 3.2. от
настоящия договор.
7.4. При подписването на договора да представи (чл.58 от ЗОП):
а) за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 - свидетелство за съдимост;
б) за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 - удостоверение от органите по приходите и
удостоверение от общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника;
в) за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 - удостоверение от органите на Изпълнителна
агенция "Главна инспекция по труда";
г) за обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 1 - удостоверение, издадено от Агенцията по
вписванията.
д) други документи – нормативно изискуеми към датата на сключване на договора.
е) гаранция за изпълнение в една от формите, определени в чл.111 от ЗОП, която се
освобождава до 30 дни след приключване на изпълнението на договора. Гаранцията е в размер на 2 %
от стойността на договора без ДДС и възлиза на
213,20 лв./словом : двеста и тринадесет 0,20 /
VІІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава :
8.1. Да приеме стоките, предмет на настоящия договор, в деня на доставката, съответстващи по вид,
количество и качество на описанието в настоящия договор.
8.2. Да заплати доставените стоки в уговорения срок.
8.3. След изтичане на срока за изпълнение на договора да освободи гаранцията за изпълнение на
договора без да дължи лихви за периода, през който средствата са престояли законно при него.
8.4. Да осигури присъствието на свой представител при приемането на стоките, разполагащ с
надлежно пълномощно за подписване на приемателно-предавателен протокол.
ІХ. ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА СТОКИТЕ
9.1. Приемането на стоките се осъществява в присъствието на упълномощен представител на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
9.2. При приемането на стоките се подписва приемо-предавателен протокол, удостоверяващ
получаването на стоките, едновременно с представянето на разрешение за продажба, издадено от
ИАЛ.
Х. КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИИ И СРОК НА ГОДНОСТ
10.1. Качеството на стоките, предмет на настоящия договор, следва да отговаря на техническите
стандарти на производителя, което се удостоверява със сертификат за качество и произход, издаден от
компетентен орган в страната-производител.
10.2. Към датата на доставката срокът на годност на стоките, предмет на настоящия договор, следва да
бъде не по-малък от 70 % от срока на годност, обявен от производителя.
10.2.1. В случай на доставка на медицински консумативи и лабораторни реактиви с по-кратък от
договорения срок на годност, изпълнителя заплаща неустойка, както следва:
от 69.99% до 60% - 5% върху стойността на доставката;
от 59.99% до 50% - 10% върху стойността на доставката;
от 49.99% до 40% - 20% върху стойността на доставката;
от 39.99% до 30% - 30% върху стойността на доставката;
от 29.99% до 20% - 60% върху стойността на доставката;
под 20 % - 90% върху стойността на доставката.
10.2.2. Доставката на лекарствен продукт и/или медицинско изделие с по-малък от 40% от обявения от
производителя се извършва само с мотивирано решение на възложителя за конкретното количество,
определено от него.
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10.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да откаже приемането на стоките, ако в деня на пристигането и
приемането, те не отговарят на договореното с настоящия договор.
ХІ. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕТОЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ, РЕКЛАМАЦИИ
11.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да предяви рекламация пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за :
а/ количество и некомплектност на стоките или техническата документация / явни недостатъци /;
б/ качество / скрити недостатъци /:
- при доставяне на стока не от договорения вид, посочен в т.1.1;
- при констатиране на дефекти при употреба на стоката.
11.2. Рекламациите за явни недостатъци на стоките се правят в 14 дневен срок от датата на доставяне
със съответен протокол.
11.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е длъжен да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за установените дефекти
в 15-дневен срок от констатирането им.
11.4. В рекламациите се посочва номерът на договора, точното количество на получената стока,
основанието за рекламация и конкретното искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Към рекламацията се прилага
копие от сертификата за качество, получено заедно с другите дължими документи по договора.
11.5. В петдневен срок от получаване на рекламацията, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ следва да отговори на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено и конкретно дали приема рекламацията или я отхвърля.
11.6. При рекламации с явни недостатъци ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен в 5-дневен срок от получаване
на рекламацията за своя сметка и риск да достави на мястото на доставяне количеството липсващи в
доставката/некомплектни договорени стоки.
11.7. Изборът на посочените по-горе възможности да се върне съответната част от платеното или да
се доставят нови стоки принадлежи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ , като разходите и рисковете по новото
доставяне са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
11.8. Рекламираните стоки се съхраняват от съответния краен получател до уреждане на
рекламациите.
XII. ОТГОВОРНОСТ ПРИ ЗАБАВА, НЕУСТОЙКИ
12.1. За неизпълнение на задълженията си по настоящия договор,
Изпълнителя дължи неустойка в размер на 0.7 на ден, върху стойността на неизпълненото в
договорените срокове задължение , но не повече от 10% /десет процента/ от стойността на
неизпълнението, както и обезщетение за претърпените вреди в случаите, когато те надхвърлят
договорената неустойка. Сумата на неустойката, дължима от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, се
осигурява от гаранцията за изпълнение на договора.
12.2. Когато при наличие на рекламация, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не изпълни задълженията си по раздел ХІ
от настоящия договор в срок,същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 2 % от цената
на стоката в частта на рекламацията.
12.3. При виновна забава на една от страните, продължила повече от половината от срока за
изпълнение на съответното задължение, другата страна има право да развали договора едностранно с
30-дневно предизвестие.
12.4. В случай, че по отношение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ настъпят обстоятелства по чл.54, ал.1 и чл.55,
ал.1, т.1 и т.4 от ЗОП, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно настоящия договор,без
писмено предизвестие и без да дължи неустойки.
ХІІІ. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
13.1. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за понесени вреди и загуби, ако
последните са причинени в резултат на непреодолима сила.
13.2. Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора е била в забава, тя не
може да се позовава на непреодолима сила.
13.3. „Непреодолима сила“ по смисъла на договора е непредвидено и/или непредотвратимо събитие
от извънреден характер, възникнало след сключването на договора.
13.4. Страната, засегната от непреодолима сила е длъжна да предприеме всички действия с грижата
на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено
другата страна в двуседмичен срок от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се
дължи обещетение за настъпилите от това вреди.
13.5. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни
задължения се спира.
13.6. Не представлява „непреодолима сила” събитие, причинено по небрежност или чрез умишлено
действие на страните или на техни представители и/или служители, както и недостига на парични
средства на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
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ХІV. СПОРОВЕ
14.1. Възникналите през времетраенето на договора спорове и разногласия между страните се
решават чрез преговори между тях. Постигнатите договорености се оформят в писмена форма и се
превръщат в неразделна част от договора.
14.2. В случай на непостигане на договореност по предходния член, всички спорове, породени от
този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени от или отнасящи се до
неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване ще бъдат разрешавани според
българските материални и процесуални закони от компетентния съд по реда на ГПК.
ХV. СЪОБЩЕНИЯ
15.1. Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този договор са валидни, ако
са направени в писмена форма, подписани лично или от упълномощените представители .
15.2. За дата на съобщението се смята:
- датата на предаването – при ръчно предаване на съобщението;
- датата на пощенското клеймо на обр.разписка-при изпращане по пощата;
- датата на приемането – при изпращане по телефакс
15.3. За валидни адреси за приемане на съобщения, свързани с настоящия договор се смятат:
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ :
ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД
гр. Монтана 3400
ул. „Сирма войвода" № 4
ТБ: Интернешънъл Асет Банк АД
Сметка: BG71IABG74741001032600
BIC код на банката : IABGBGSF
тел.: 096 305150, факс: 096 307554
http://mbalmontana.com
E-mail : mbalmont@net-surf.net
При промяна на адреса, съответната страна е длъжна да уведоми другата в тридневен срок от
промяната.
ХVІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ
16.1. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи от този
договор на трети лица.
16.2. За неуредените въпроси в настоящия договор се прилага действащото българско
законодателство.
ХVІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
17.1. Договорът е за 18 месеца и влиза в сила от 12.05.2020 г. и важи до 12.11.2021 г.
17.2. Всяка от страните може да прекрати договора, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след
сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения, за което отправя писмено
уведомление до отсрещната страна.
17.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни в срок
повече от 3 (три) заявки на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
17.4. При съставянето на настоящия договор се представиха следните документи :
1. Решение на Изпълнителния директор № Р - 6 от 14.04.2020г. ;
2. Удостоверение за актуално съдебно състояние на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ;
3. Документи по т.7.4. от настоящия договор.
Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и
се подписа, както следва:

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Заличено обстоятелство
съгласно чл.36а, ал.3 от ЗОП

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Заличено обстоятелство
съгласно чл.36а, ал.3 от ЗОП

ИЗП.ДИРЕКТОР

Заличено обстоятелство
съгласно чл.36а, ал.3 от ЗОП
ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ
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Спецификация
към договор № 14 / 12.05. 2020г. за Доставки на медицински консумативи и изделия и
лабораторни реактиви, УНП 00468-2019-0011
възложител : МБАЛ Д-р Стамен Илиев АД - гр.Монтана
изпълнител : Медисофтис ЕООД
Обособена позиция № 7 – Образна диагностика

№ по ном.
ред ед.

наименование / вид / изисквания

мярка

1

Комплект от 2бр. спринцовки от
200ml и удължител за инжекторна
система EMPOWER CTA на
ACIST

брой

2

Трипътник съвместим с № по ред
2.1

брой

прогнозно Предложен продукт - производител, Предложена
описание
разфасовка
к-во

Каталожен
номер

Ед. цена в Ед. цена в лв. с
лв. с ДДС
ДДС за
Обща стойност
за единица предложена
в лв. с ДДС
мярка
разфасовка

260

Комплект от 2 бр
спринцовки за високо
налягане 200 мл и
удължител съвместими с
инжекторна система
EMPOWER CTA Shenzen
Ant Medical Devices Co.Ltd

50

400101

38,40

1 920,00

9 984,00

260

Трипътник/ У - конектор/
съвместим с № пор ред 2.1
Shenzen Ant Medical Devices
Co.Ltd

50

600133

10,80

540,00

2 808,00

2

Обща стойност за пореден № 2

12 792,00

Обща сума :

12 792,00 лв
10 660,00

За възложител :

............П............

с ДДС
без ДДС

За изпълнител : .........П..........

Изп. Директор
..........П............
Гл. Счетоводител

МКИЛР 2019 - Договор № 14

Стр 1 oт 1

ДОГОВОР № 15
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА: ДОСТАВКИ НА МЕДИЦИНСКИ
КОНСУМАТИВИ И ИЗДЕЛИЯ И ЛАБОРАТОРНИ РЕАКТИВИ, УНП 00468-2019-0011
Днес, 12.05. 2020г. в гр. Монтана на основание чл.112 от Закона за обществените поръчки и
Решение № Р-6 от 14.04.2020г. на Изпълнителния директор на МБАЛ „Д-р Ст.Илиев” АД гр.Монтана
за извършено класиране и определяне на изпълнител, се сключи настоящия договор между:
МБАЛ „Д-р Стамен Илиев" АД, ЕИК: 111047073
с адрес: гр. Монтана, ул.Сирма войвода №4, тел.: 096 305150, факс: 096 307554, представлявано от
д-р Тодор Тодоров – Изпълнителен директор, наричано по-долу за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ” от
една страна,
и
Медиклим ЕООД , ЕИК : 204844550
с адрес: гр. София 1517, район Подуяне, ул.Бесарабия №108В, ет. 1, тел: 02 4522930, факс 02 4518887,
office@mediclim.bg , представлявано от Анда Чупе и Мирча Чупе (заедно), наричано по-долу за
краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ” от друга страна, за следното:
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
възлага, а
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ медицински консумативи и/или лабораторни реактиви, съгласно приложена
Спецификация - неразделна част от настоящия договор .
ІІ. ЦЕНИ И ОБЩА СТОЙНОСТ НА ДОСТАВКИТЕ ПО ДОГОВОРА
2.1. Единичната цена на стоките по т.1.1 е определена в лева, съгласно приложената Спецификация.
2.2. Общата стойност на доставката по договора е :
8 304,00 (осем хиляди триста и четири) лева с ДДС,
6 920,00 (шест хиляди деветстотин и двадесет) лева без ДДС.
2.3. Цените са фиксирани и не подлежат на промяна през периода на изпълнение на договора, с
изключение при приложението на нормативните разпоредби.
2.4. Количествата на стоките от поръчката, посочени в приложената спецификация, са прогнозни и
ориентировъчни и не пораждат задължение за Възложителя да ги закупи в пълен обем, както и
възможност да заяви доставка на по-големи количества, съобразно нуждите на лечебното заведение.
ІІІ. УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
3.1. Плащането по настоящия договор се осъществява в български лева чрез банков превод от страна
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по посочената в т.15 банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ- отложено в
срок до 60 дни след съответната доставка и представяне на необходимите документи .
3.2. Заплащането на стоките се извършва след представяне на следните документи :
а/доставна фактура - оригинал;
б/ приемо-предавателен протокол;
в/ партиден сертификат за качество.
г/ заявка
3.3. В случай, че посочените в чл.3.2. документи са нередовни или не са комплектовани, същите се
връщат на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с приемо-предавателен протокол за изправяне на нередностите.Срокът
по т.3.1. за плащане на доставката, започва да тече от датата на представянето на документите в
изискуемия вид.
ІV. СРОК НА ДОСТАВЯНЕ
4.1. Доставката на стоките, предмет на настоящият договор се извършва периодично и в срок до 24
часа след всяка обикновенна писмена заявка предадена по електронен път и в срок до 6 часа след
всяка спешна заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
4.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да уведоми писменно или чрез факс ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за
предстоящето доставяне на стоките преди експедицията им.
V. МЯСТО НА ДОСТАВЯНЕ
5.1. Място на доставяне на стоките по този договор е до краен получател: МБАЛ „Д-р Стамен Илиев
АД гр.Монтана, ул.„Сирма войвода” №4 - болнична аптека и/или съгласно указанията на възложителя.
5.2. Рискът от случайното погиване и повреждане на стоките преминава върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от
момента на приемането й на мястото на доставяне с приемателно-предавателен протокол.
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VІ. ДАТА НА ДОСТАВЯНЕ
6.1. За дата на доставяне се счита датата, на която стоките са доставени в мястото на доставяне,
съгласно приемо-предавателен протокол.
VІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава :
7.1. Да достави стоките в договорения срок, придружени със сертификат за качество.
7.2. Да предаде стоките в съответния вид, количество и качество на мястото на доставяне.
7.3. След доставяне на стоките да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документите, изброени в т. 3.2. от
настоящия договор.
7.4. При подписването на договора да представи (чл.58 от ЗОП):
а) за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 - свидетелство за съдимост;
б) за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 - удостоверение от органите по приходите и
удостоверение от общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника;
в) за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 - удостоверение от органите на Изпълнителна
агенция "Главна инспекция по труда";
г) за обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 1 - удостоверение, издадено от Агенцията по
вписванията.
д) други документи – нормативно изискуеми към датата на сключване на договора.
е) гаранция за изпълнение в една от формите, определени в чл.111 от ЗОП, която се
освобождава до 30 дни след приключване на изпълнението на договора. Гаранцията е в размер на 2 %
от стойността на договора без ДДС и възлиза на
138,40 лв./словом : сто тридесет и осем 0,40 /
VІІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава :
8.1. Да приеме стоките, предмет на настоящия договор, в деня на доставката, съответстващи по вид,
количество и качество на описанието в настоящия договор.
8.2. Да заплати доставените стоки в уговорения срок.
8.3. След изтичане на срока за изпълнение на договора да освободи гаранцията за изпълнение на
договора без да дължи лихви за периода, през който средствата са престояли законно при него.
8.4. Да осигури присъствието на свой представител при приемането на стоките, разполагащ с
надлежно пълномощно за подписване на приемателно-предавателен протокол.
ІХ. ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА СТОКИТЕ
9.1. Приемането на стоките се осъществява в присъствието на упълномощен представител на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
9.2. При приемането на стоките се подписва приемо-предавателен протокол, удостоверяващ
получаването на стоките, едновременно с представянето на разрешение за продажба, издадено от
ИАЛ.
Х. КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИИ И СРОК НА ГОДНОСТ
10.1. Качеството на стоките, предмет на настоящия договор, следва да отговаря на техническите
стандарти на производителя, което се удостоверява със сертификат за качество и произход, издаден от
компетентен орган в страната-производител.
10.2. Към датата на доставката срокът на годност на стоките, предмет на настоящия договор, следва да
бъде не по-малък от 70 % от срока на годност, обявен от производителя.
10.2.1. В случай на доставка на медицински консумативи и лабораторни реактиви с по-кратък от
договорения срок на годност, изпълнителя заплаща неустойка, както следва:
от 69.99% до 60% - 5% върху стойността на доставката;
от 59.99% до 50% - 10% върху стойността на доставката;
от 49.99% до 40% - 20% върху стойността на доставката;
от 39.99% до 30% - 30% върху стойността на доставката;
от 29.99% до 20% - 60% върху стойността на доставката;
под 20 % - 90% върху стойността на доставката.
10.2.2. Доставката на лекарствен продукт и/или медицинско изделие с по-малък от 40% от обявения от
производителя се извършва само с мотивирано решение на възложителя за конкретното количество,
определено от него.
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10.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да откаже приемането на стоките, ако в деня на пристигането и
приемането, те не отговарят на договореното с настоящия договор.
ХІ. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕТОЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ, РЕКЛАМАЦИИ
11.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да предяви рекламация пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за :
а/ количество и некомплектност на стоките или техническата документация / явни недостатъци /;
б/ качество / скрити недостатъци /:
- при доставяне на стока не от договорения вид, посочен в т.1.1;
- при констатиране на дефекти при употреба на стоката.
11.2. Рекламациите за явни недостатъци на стоките се правят в 14 дневен срок от датата на доставяне
със съответен протокол.
11.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е длъжен да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за установените дефекти
в 15-дневен срок от констатирането им.
11.4. В рекламациите се посочва номерът на договора, точното количество на получената стока,
основанието за рекламация и конкретното искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Към рекламацията се прилага
копие от сертификата за качество, получено заедно с другите дължими документи по договора.
11.5. В петдневен срок от получаване на рекламацията, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ следва да отговори на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено и конкретно дали приема рекламацията или я отхвърля.
11.6. При рекламации с явни недостатъци ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен в 5-дневен срок от получаване
на рекламацията за своя сметка и риск да достави на мястото на доставяне количеството липсващи в
доставката/некомплектни договорени стоки.
11.7. Изборът на посочените по-горе възможности да се върне съответната част от платеното или да
се доставят нови стоки принадлежи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ , като разходите и рисковете по новото
доставяне са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
11.8. Рекламираните стоки се съхраняват от съответния краен получател до уреждане на
рекламациите.
XII. ОТГОВОРНОСТ ПРИ ЗАБАВА, НЕУСТОЙКИ
12.1. За неизпълнение на задълженията си по настоящия договор,
Изпълнителя дължи неустойка в размер на 0.7 на ден, върху стойността на неизпълненото в
договорените срокове задължение , но не повече от 10% /десет процента/ от стойността на
неизпълнението, както и обезщетение за претърпените вреди в случаите, когато те надхвърлят
договорената неустойка. Сумата на неустойката, дължима от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, се
осигурява от гаранцията за изпълнение на договора.
12.2. Когато при наличие на рекламация, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не изпълни задълженията си по раздел ХІ
от настоящия договор в срок,същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 2 % от цената
на стоката в частта на рекламацията.
12.3. При виновна забава на една от страните, продължила повече от половината от срока за
изпълнение на съответното задължение, другата страна има право да развали договора едностранно с
30-дневно предизвестие.
12.4. В случай, че по отношение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ настъпят обстоятелства по чл.54, ал.1 и чл.55,
ал.1, т.1 и т.4 от ЗОП, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно настоящия договор,без
писмено предизвестие и без да дължи неустойки.
ХІІІ. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
13.1. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за понесени вреди и загуби, ако
последните са причинени в резултат на непреодолима сила.
13.2. Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора е била в забава, тя не
може да се позовава на непреодолима сила.
13.3. „Непреодолима сила“ по смисъла на договора е непредвидено и/или непредотвратимо събитие
от извънреден характер, възникнало след сключването на договора.
13.4. Страната, засегната от непреодолима сила е длъжна да предприеме всички действия с грижата
на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено
другата страна в двуседмичен срок от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се
дължи обещетение за настъпилите от това вреди.
13.5. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни
задължения се спира.
13.6. Не представлява „непреодолима сила” събитие, причинено по небрежност или чрез умишлено
действие на страните или на техни представители и/или служители, както и недостига на парични
средства на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
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ХІV. СПОРОВЕ
14.1. Възникналите през времетраенето на договора спорове и разногласия между страните се
решават чрез преговори между тях. Постигнатите договорености се оформят в писмена форма и се
превръщат в неразделна част от договора.
14.2. В случай на непостигане на договореност по предходния член, всички спорове, породени от
този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени от или отнасящи се до
неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване ще бъдат разрешавани според
българските материални и процесуални закони от компетентния съд по реда на ГПК.
ХV. СЪОБЩЕНИЯ
15.1. Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този договор са валидни, ако
са направени в писмена форма, подписани лично или от упълномощените представители .
15.2. За дата на съобщението се смята:
- датата на предаването – при ръчно предаване на съобщението;
- датата на пощенското клеймо на обр.разписка-при изпращане по пощата;
- датата на приемането – при изпращане по телефакс
15.3. За валидни адреси за приемане на съобщения, свързани с настоящия договор се смятат:
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ :
ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД
гр. Монтана 3400
ул. „Сирма войвода" № 4
ТБ: Интернешънъл Асет Банк АД
Сметка: BG71IABG74741001032600
BIC код на банката : IABGBGSF
тел.: 096 305150, факс: 096 307554
http://mbalmontana.com
E-mail : mbalmont@net-surf.net
При промяна на адреса, съответната страна е длъжна да уведоми другата в тридневен срок от
промяната.
ХVІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ
16.1. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи от този
договор на трети лица.
16.2. За неуредените въпроси в настоящия договор се прилага действащото българско
законодателство.
ХVІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
17.1. Договорът е за 18 месеца и влиза в сила от 12.05.2020 г. и важи до 12.11.2021 г.
17.2. Всяка от страните може да прекрати договора, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след
сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения, за което отправя писмено
уведомление до отсрещната страна.
17.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни в срок
повече от 3 (три) заявки на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
17.4. При съставянето на настоящия договор се представиха следните документи :
1. Решение на Изпълнителния директор № Р - 6 от 14.04.2020г. ;
2. Удостоверение за актуално съдебно състояние на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ;
3. Документи по т.7.4. от настоящия договор.
Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и
се подписа, както следва:

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Заличено обстоятелство
съгласно чл.36а, ал.3 от ЗОП

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Заличено обстоятелство
съгласно чл.36а, ал.3 от ЗОП

ИЗП.ДИРЕКТОР

Заличено обстоятелство
съгласно чл.36а, ал.3 от ЗОП
ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ
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Спецификация
към договор № 15 / 12.05. 2020г. за Доставки на медицински консумативи и изделия и
лабораторни реактиви, УНП 00468-2019-0011
възложител : МБАЛ Д-р Стамен Илиев АД - гр.Монтана
изпълнител : Медиклим ЕООД
Обособена позиция № 4 - Микробиологична лаборатория
Ед. цена в Ед. цена в лв.
лв. с ДДС за
с ДДС за
единица
предложена
мярка
разфасовка

№
ном наименование / вид /
по
. ед.
изисквания
ред

мярка

прогнозно
к-во

Предложен продукт производител, описание

Предложена разфасовка

Каталожен
номер

Джар 2,5л

бр

1

ГЕНбокс Джар 2.5л,
bioMerieux

1 брой

96 127

322,00

322,00

322,00

20 210

348,80

348,80

697,60

44

Обща
стойност в
лв. с ДДС

Система за биохимична идентификация на микроорганизми
API "Candida" 20 С
AUX

АПИ Кандида 20 Ц АУКС, 25 стрипа + 25 среди
bioMerieux
в 1 опаковка

оп

2

2 API "E"

оп

2

АПИ Е,bioMerieux

25 стрипа в 1
опаковка

20 100

209,50

209,50

419,00

3 API "NE"

оп

2

АПИ НЕ, bioMerieux

25 стрипа + 25 среди
в 1 опаковка

20 050

348,70

348,70

697,40

4 API "Coryne"

оп

2

АПИ Корине,bioMerieux

12 стрипа+24 среди в
1 опаковка

20 900

237,50

237,50

475,00

5 API "NM"

оп

2

АПИ НХ, bioMerieux

10 стрипа + 10 среди
в 1 опаковка

10 400

220,00

220,00

440,00

6 API "Strep"

оп

2

АПИ Стреп, bioMerieux

25 стрипа + 25 среди
в 1 опаковка

20 600

367,30

367,30

734,60

7 API Camp

оп

2

АПИ Камп, bioMerieux

12 стрипа+24 среди в
1 опаковка

20 800

285,30

285,30

570,60

оп

2

ВП1+ВП2 реагент 1x2amp,
bioMerieux

2x2 ампули в 1
опаковка

70 422

74,80

74,80

149,60

9 Джеймс 2амп

оп

2

Джеймс 2амп, bioMerieux 2 ампули в 1 опаковка

70 542

41,20

41,20

82,40

10 ФВБ -амп

оп

2

ФВБ -амп, bioMerieux

1 ампули в 1 опаковка

70 500

21,00

21,00

42,00

11 ЗИМ А х2

оп

2

ЗИМ А х2, bioMerieux

2 ампули в 1 опаковка

70 494

38,00

38,00

76,00

12 ЗИМ Б х2 амп

оп

2

ЗИМ Б х2 амп, bioMerieux 2 ампули в 1 опаковка

70 493

38,00

38,00

76,00

1

8

ВП1+ВП2 реагент
1х2амп

13

НИТ1+НИТ2
реагент

оп

2

НИТ1+НИТ2 реагент,
bioMerieux

2x2 ампули в 1
опаковка

70 442

74,80

74,80

149,60

14

ВП1+ВП2 реагент
2х2амп

оп

2

ВП1+ВП2 реагент 1x2amp,
bioMerieux

2x2 ампули в 1
опаковка

70 422

74,80

74,80

149,60

оп

2

ТДА 2амп, bioMerieux

2 ампули в 1 опаковка

70 402

41,20

41,20

82,40

оп

1

Апи суспеншън медиум
2мл /100амп, bioMerieux

100 ампули в 1
опаковка

70 700

236,70

236,70

236,70

оп

1

Апи суспеншън медиум
2мл /100амп, bioMerieux

100 ампули в 1
опаковка

70 640

236,70

236,70

236,70

оп

1

Апи NaCl 0,85% Медиум 5мл/ 100амп, bioMerieux

100 ампули в 1
опаковка

20 230

216,30

216,30

216,30

оп

1

Апи NaCl 0,85% Медиум 2мл/ 100амп, bioMerieux

100 ампули в 1
опаковка

20 070

216,30

216,30

216,30

оп

1

Апи NaCl 0,85% Медиум 3мл/ 100амп, bioMerieux

100 ампули в 1
опаковка

20 040

185,40

185,40

185,40

оп

1

Апи ЦХЛ Медиум 10х10мл,
bioMerieux

10x10 мл в 1
опаковка

50 410

54,40

54,40

54,40

84
15 ТДА 2амп
16
17
18
19
20
21

Апи суспеншън
медиум 2мл /100амп
Апи суспеншън
медиум 3мл /100амп
Апи NaCl 0,85%
Медиум - 5мл/
100амп
Апи NaCl 0,85%
Медиум - 2мл/
100амп
Апи NaCl 0,85%
Медиум - 3мл/
100амп
Апи ЦХЛ Медиум
10х10мл
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№
ном наименование / вид /
по
. ед.
изисквания
ред

Ед. цена в Ед. цена в лв.
лв. с ДДС за
с ДДС за
единица
предложена
мярка
разфасовка

Обща
стойност в
лв. с ДДС

мярка

прогнозно
к-во

Предложен продукт производител, описание

Предложена разфасовка

Каталожен
номер

22 Апи 50 ЦХ стрипа

оп

1

Апи 50 ЦХ стрипа,
bioMerieux

10 стрипа в 1
опаковка

50 300

432,60

432,60

432,60

23

Апи М Медиум
10х5мл

оп

1

Апи М Медиум 10х5мл,
bioMerieux

10х5мл в 1 опаковка

50 120

94,90

94,90

94,90

24

Апи ОФ Медиум
10х 5мл

оп

1

Апи ОФ Медиум 10х 5мл,
bioMerieux

10х5мл в 1 опаковка

50 110

54,40

54,40

54,40

25

Апи ЗИМ - 25
стрипа

оп

1

Апи ЗИМ, bioMerieux

25 стрипа в 1
опаковка

25 200

409,50

409,50

409,50

26

API 20 E реагент нит
6 амп

оп

1

API 20 E реагент нит 6 амп,
2 ампули в 1 опаковка
bioMerieux

20 120

62,30

62,30

62,30

27 API Listeria

оп

1

API Листерия, bioMerieux

10 стрипа + 10 среди
в 1 опаковка

10 300

206,10

206,10

206,10

28 API "Staph"

оп

2

API Стаф, bioMerieux

25 стрипа + 25 среди
в 1 опаковка

20 500

367,30

367,30

734,60

Обща стойност за пореден № 84

Обща сума :

7 982,00

8 304,00 лв
6 920,00

За възложител :..........П............

с ДДС
без ДДС

За изпълнител :

..........П...........

Изп. Директор
........П..........
Гл. Счетоводител
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ДОГОВОР № 16
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА: ДОСТАВКИ НА МЕДИЦИНСКИ
КОНСУМАТИВИ И ИЗДЕЛИЯ И ЛАБОРАТОРНИ РЕАКТИВИ, УНП 00468-2019-0011
Днес, 19.05. 2020г. в гр. Монтана на основание чл.112 от Закона за обществените поръчки и
Решение № Р-6 от 14.04.2020г. на Изпълнителния директор на МБАЛ „Д-р Ст.Илиев” АД гр.Монтана
за извършено класиране и определяне на изпълнител, се сключи настоящия договор между:
МБАЛ „Д-р Стамен Илиев" АД, ЕИК: 111047073
с адрес: гр. Монтана, ул.Сирма войвода №4, тел.: 096 305150, факс: 096 307554, представлявано от
д-р Тодор Тодоров – Изпълнителен директор, наричано по-долу за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ” от
една страна,
и
Контакт Медикъл Интернешънъл ООД , ЕИК : 121005852
с адрес: гр. София 1000, район Средец, ул.Достоевски № 4, тел.: 9807505, факс: 02 9552012,
cmi_yondeva@abv.bg , представлявано от Екатерина Христова Йондева, наричано по-долу за
краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ” от друга страна, за следното:
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
възлага, а
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ медицински консумативи и/или лабораторни реактиви, съгласно приложена
Спецификация - неразделна част от настоящия договор .
ІІ. ЦЕНИ И ОБЩА СТОЙНОСТ НА ДОСТАВКИТЕ ПО ДОГОВОРА
2.1. Единичната цена на стоките по т.1.1 е определена в лева, съгласно приложената Спецификация.
2.2. Общата стойност на доставката по договора е :
24 936,00 (двадесет и четири хиляди деветстотин тридесет и шест) лева с ДДС,
20 780,00 (двадесет хиляди седемстотин и осемдесет) лева без ДДС.
2.3. Цените са фиксирани и не подлежат на промяна през периода на изпълнение на договора, с
изключение при приложението на нормативните разпоредби.
2.4. Количествата на стоките от поръчката, посочени в приложената спецификация, са прогнозни и
ориентировъчни и не пораждат задължение за Възложителя да ги закупи в пълен обем, както и
възможност да заяви доставка на по-големи количества, съобразно нуждите на лечебното заведение.
ІІІ. УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
3.1. Плащането по настоящия договор се осъществява в български лева чрез банков превод от страна
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по посочената в т.15 банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ- отложено в
срок до 60 дни след съответната доставка и представяне на необходимите документи .
3.2. Заплащането на стоките се извършва след представяне на следните документи :
а/доставна фактура - оригинал;
б/ приемо-предавателен протокол;
в/ партиден сертификат за качество.
г/ заявка
3.3. В случай, че посочените в чл.3.2. документи са нередовни или не са комплектовани, същите се
връщат на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с приемо-предавателен протокол за изправяне на нередностите.Срокът
по т.3.1. за плащане на доставката, започва да тече от датата на представянето на документите в
изискуемия вид.
ІV. СРОК НА ДОСТАВЯНЕ
4.1. Доставката на стоките, предмет на настоящият договор се извършва периодично и в срок до 24
часа след всяка обикновенна писмена заявка предадена по електронен път и в срок до 6 часа след
всяка спешна заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
4.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да уведоми писменно или чрез факс ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за
предстоящето доставяне на стоките преди експедицията им.
V. МЯСТО НА ДОСТАВЯНЕ
5.1. Място на доставяне на стоките по този договор е до краен получател: МБАЛ „Д-р Стамен Илиев
АД гр.Монтана, ул.„Сирма войвода” №4 - болнична аптека и/или съгласно указанията на възложителя.
5.2. Рискът от случайното погиване и повреждане на стоките преминава върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от
момента на приемането й на мястото на доставяне с приемателно-предавателен протокол.
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VІ. ДАТА НА ДОСТАВЯНЕ
6.1. За дата на доставяне се счита датата, на която стоките са доставени в мястото на доставяне,
съгласно приемо-предавателен протокол.
VІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава :
7.1. Да достави стоките в договорения срок, придружени със сертификат за качество.
7.2. Да предаде стоките в съответния вид, количество и качество на мястото на доставяне.
7.3. След доставяне на стоките да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документите, изброени в т. 3.2. от
настоящия договор.
7.4. При подписването на договора да представи (чл.58 от ЗОП):
а) за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 - свидетелство за съдимост;
б) за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 - удостоверение от органите по приходите и
удостоверение от общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника;
в) за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 - удостоверение от органите на Изпълнителна
агенция "Главна инспекция по труда";
г) за обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 1 - удостоверение, издадено от Агенцията по
вписванията.
д) други документи – нормативно изискуеми към датата на сключване на договора.
е) гаранция за изпълнение в една от формите, определени в чл.111 от ЗОП, която се
освобождава до 30 дни след приключване на изпълнението на договора. Гаранцията е в размер на 2 %
от стойността на договора без ДДС и възлиза на
415,60 лв./словом : четитистотин и петнадесет 0,60 /
VІІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава :
8.1. Да приеме стоките, предмет на настоящия договор, в деня на доставката, съответстващи по вид,
количество и качество на описанието в настоящия договор.
8.2. Да заплати доставените стоки в уговорения срок.
8.3. След изтичане на срока за изпълнение на договора да освободи гаранцията за изпълнение на
договора без да дължи лихви за периода, през който средствата са престояли законно при него.
8.4. Да осигури присъствието на свой представител при приемането на стоките, разполагащ с
надлежно пълномощно за подписване на приемателно-предавателен протокол.
ІХ. ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА СТОКИТЕ
9.1. Приемането на стоките се осъществява в присъствието на упълномощен представител на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
9.2. При приемането на стоките се подписва приемо-предавателен протокол, удостоверяващ
получаването на стоките, едновременно с представянето на разрешение за продажба, издадено от
ИАЛ.
Х. КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИИ И СРОК НА ГОДНОСТ
10.1. Качеството на стоките, предмет на настоящия договор, следва да отговаря на техническите
стандарти на производителя, което се удостоверява със сертификат за качество и произход, издаден от
компетентен орган в страната-производител.
10.2. Към датата на доставката срокът на годност на стоките, предмет на настоящия договор, следва да
бъде не по-малък от 70 % от срока на годност, обявен от производителя.
10.2.1. В случай на доставка на медицински консумативи и лабораторни реактиви с по-кратък от
договорения срок на годност, изпълнителя заплаща неустойка, както следва:
от 69.99% до 60% - 5% върху стойността на доставката;
от 59.99% до 50% - 10% върху стойността на доставката;
от 49.99% до 40% - 20% върху стойността на доставката;
от 39.99% до 30% - 30% върху стойността на доставката;
от 29.99% до 20% - 60% върху стойността на доставката;
под 20 % - 90% върху стойността на доставката.
10.2.2. Доставката на лекарствен продукт и/или медицинско изделие с по-малък от 40% от обявения от
производителя се извършва само с мотивирано решение на възложителя за конкретното количество,
определено от него.
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10.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да откаже приемането на стоките, ако в деня на пристигането и
приемането, те не отговарят на договореното с настоящия договор.
ХІ. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕТОЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ, РЕКЛАМАЦИИ
11.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да предяви рекламация пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за :
а/ количество и некомплектност на стоките или техническата документация / явни недостатъци /;
б/ качество / скрити недостатъци /:
- при доставяне на стока не от договорения вид, посочен в т.1.1;
- при констатиране на дефекти при употреба на стоката.
11.2. Рекламациите за явни недостатъци на стоките се правят в 14 дневен срок от датата на доставяне
със съответен протокол.
11.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е длъжен да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за установените дефекти
в 15-дневен срок от констатирането им.
11.4. В рекламациите се посочва номерът на договора, точното количество на получената стока,
основанието за рекламация и конкретното искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Към рекламацията се прилага
копие от сертификата за качество, получено заедно с другите дължими документи по договора.
11.5. В петдневен срок от получаване на рекламацията, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ следва да отговори на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено и конкретно дали приема рекламацията или я отхвърля.
11.6. При рекламации с явни недостатъци ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен в 5-дневен срок от получаване
на рекламацията за своя сметка и риск да достави на мястото на доставяне количеството липсващи в
доставката/некомплектни договорени стоки.
11.7. Изборът на посочените по-горе възможности да се върне съответната част от платеното или да
се доставят нови стоки принадлежи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ , като разходите и рисковете по новото
доставяне са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
11.8. Рекламираните стоки се съхраняват от съответния краен получател до уреждане на
рекламациите.
XII. ОТГОВОРНОСТ ПРИ ЗАБАВА, НЕУСТОЙКИ
12.1. За неизпълнение на задълженията си по настоящия договор,
Изпълнителя дължи неустойка в размер на 0.7 на ден, върху стойността на неизпълненото в
договорените срокове задължение , но не повече от 10% /десет процента/ от стойността на
неизпълнението, както и обезщетение за претърпените вреди в случаите, когато те надхвърлят
договорената неустойка. Сумата на неустойката, дължима от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, се
осигурява от гаранцията за изпълнение на договора.
12.2. Когато при наличие на рекламация, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не изпълни задълженията си по раздел ХІ
от настоящия договор в срок,същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 2 % от цената
на стоката в частта на рекламацията.
12.3. При виновна забава на една от страните, продължила повече от половината от срока за
изпълнение на съответното задължение, другата страна има право да развали договора едностранно с
30-дневно предизвестие.
12.4. В случай, че по отношение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ настъпят обстоятелства по чл.54, ал.1 и чл.55,
ал.1, т.1 и т.4 от ЗОП, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно настоящия договор,без
писмено предизвестие и без да дължи неустойки.
ХІІІ. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
13.1. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за понесени вреди и загуби, ако
последните са причинени в резултат на непреодолима сила.
13.2. Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора е била в забава, тя не
може да се позовава на непреодолима сила.
13.3. „Непреодолима сила“ по смисъла на договора е непредвидено и/или непредотвратимо събитие
от извънреден характер, възникнало след сключването на договора.
13.4. Страната, засегната от непреодолима сила е длъжна да предприеме всички действия с грижата
на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено
другата страна в двуседмичен срок от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се
дължи обещетение за настъпилите от това вреди.
13.5. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни
задължения се спира.
13.6. Не представлява „непреодолима сила” събитие, причинено по небрежност или чрез умишлено
действие на страните или на техни представители и/или служители, както и недостига на парични
средства на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
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ХІV. СПОРОВЕ
14.1. Възникналите през времетраенето на договора спорове и разногласия между страните се
решават чрез преговори между тях. Постигнатите договорености се оформят в писмена форма и се
превръщат в неразделна част от договора.
14.2. В случай на непостигане на договореност по предходния член, всички спорове, породени от
този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени от или отнасящи се до
неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване ще бъдат разрешавани според
българските материални и процесуални закони от компетентния съд по реда на ГПК.
ХV. СЪОБЩЕНИЯ
15.1. Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този договор са валидни, ако
са направени в писмена форма, подписани лично или от упълномощените представители .
15.2. За дата на съобщението се смята:
- датата на предаването – при ръчно предаване на съобщението;
- датата на пощенското клеймо на обр.разписка-при изпращане по пощата;
- датата на приемането – при изпращане по телефакс
15.3. За валидни адреси за приемане на съобщения, свързани с настоящия договор се смятат:
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ :
ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД
гр. Монтана 3400
ул. „Сирма войвода" № 4
ТБ: Интернешънъл Асет Банк АД
Сметка: BG71IABG74741001032600
BIC код на банката : IABGBGSF
тел.: 096 305150, факс: 096 307554
http://mbalmontana.com
E-mail : mbalmont@net-surf.net
При промяна на адреса, съответната страна е длъжна да уведоми другата в тридневен срок от
промяната.
ХVІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ
16.1. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи от този
договор на трети лица.
16.2. За неуредените въпроси в настоящия договор се прилага действащото българско
законодателство.
ХVІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
17.1. Договорът е за 18 месеца и влиза в сила от 19.05.2020 г. и важи до 19.11.2021 г.
17.2. Всяка от страните може да прекрати договора, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след
сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения, за което отправя писмено
уведомление до отсрещната страна.
17.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни в срок
повече от 3 (три) заявки на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
17.4. При съставянето на настоящия договор се представиха следните документи :
1. Решение на Изпълнителния директор № Р - 6 от 14.04.2020г. ;
2. Удостоверение за актуално съдебно състояние на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ;
3. Документи по т.7.4. от настоящия договор.
Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и
се подписа, както следва:

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Заличено обстоятелство
съгласно чл.36а, ал.3 от ЗОП

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Заличено обстоятелство
съгласно чл.36а, ал.3 от ЗОП

ИЗП.ДИРЕКТОР

Заличено обстоятелство
съгласно чл.36а, ал.3 от ЗОП
ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ
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Спецификация
към договор № 16 / 19.05. 2020г. за Доставки на медицински консумативи и изделия и
лабораторни реактиви, УНП 00468-2019-0011
възложител : МБАЛ Д-р Стамен Илиев АД - гр.Монтана
изпълнител : Контакт Медикъл Интернешънъл ООД

Обособена позиция № 2 – Очно отделение

№ по ном.
ред ед.

наименование / вид /
изисквания

мярка

прогно
зно кво

Покривало за окото –
залепващо се «Дрейп»

бр

5

Стандартно скосено
ножче 15о

бр

6

Ножче с диаметър 2.4
мм

бр

270

7

Ножче с диаметър 2.2
мм

бр

400

бр

Ножче port sait

Предложена
разфасовка

Ед. цена в Ед. цена в лв.
Каталожен лв. с ДДС за
с ДДС за
номер
единица
предложена
мярка
разфасовка

"Фулсет", хирургичен
дрейп за офталмология, със
FST-1000700 залепващ отвор за окото и 1 бр.
IB
джоб за течности, 100/100
см
Би Ви Ай, хирургичен нож, кутия от 10
800
374891
15 градуса, прав
броя

4

8

Предложен продукт - производител,
описание

Обща
стойност в
лв. с ДДС

5,40

5,40

3 780,00

10,56

105,60

8 448,00

Би Ви Ай, хирургичен нож,
кутия от 10
45 градуса, 2.4мм,
373724
броя
едностранно заострен

14,40

144,00

3 888,00

Би Ви Ай, хирургичен нож,
кутия от 10
45 градуса, 2.2мм,
373722
броя
едностранно заострен

14,40

144,00

5 760,00

Би Ви Ай, хирургичен нож,
45 градуса (20G), 1.15мм, кутия от 10
150
376620
едностранно заострен, с
броя
предпазител, MVR

20,40

204,00

3 060,00

Обща сума :

24 936,00 лв
20 780,00

За възложител : .........П........

с ДДС
без ДДС

За изпълнител :

........П..........

Изп. Директор
........П.........
Гл. Счетоводител
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ДОГОВОР № 17
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА: ДОСТАВКИ НА МЕДИЦИНСКИ
КОНСУМАТИВИ И ИЗДЕЛИЯ И ЛАБОРАТОРНИ РЕАКТИВИ, УНП 00468-2019-0011
Днес, 15.05. 2020г. в гр. Монтана на основание чл.112 от Закона за обществените поръчки и
Решение № Р-6 от 14.04.2020г., Решение № Р-7 от 05.05.2020г., Решение № Р-8 от 14.05.2020г и
Решение № Р-9 от 15.05.2020г. на Изпълнителния директор на МБАЛ „Д-р Ст.Илиев” АД гр.Монтана
за извършено класиране и определяне на изпълнител, се сключи настоящия договор между:
МБАЛ „Д-р Стамен Илиев" АД, ЕИК: 111047073
с адрес: гр. Монтана, ул.Сирма войвода №4, тел.: 096 305150, факс: 096 307554, представлявано от
д-р Тодор Тодоров – Изпълнителен директор, наричано по-долу за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ” от
една страна,
и
Бикомед ООД , ЕИК: 130421337
с адрес: гр. София 1618, район Витоша, бул. Цар Борис III № 201 А, ап. офис 2, тел.: 29553696, факс:
029552012, Електронна поща: office@bikomed.net, представлявано от Иванка Петрова Печева,
наричано по-долу за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ” от друга страна, за следното:
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
възлага, а
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ медицински консумативи и/или лабораторни реактиви, съгласно приложена
Спецификация - неразделна част от настоящия договор .
ІІ. ЦЕНИ И ОБЩА СТОЙНОСТ НА ДОСТАВКИТЕ ПО ДОГОВОРА
2.1. Единичната цена на стоките по т.1.1 е определена в лева, съгласно приложената Спецификация.
2.2. Общата стойност на доставката по договора е :
305 291,40 (триста и пет хиляди двеста деветдесет и един 0,40) лева с ДДС,
254 409,50 (двеста петдесет и четири хиляди и четиристотин и девет 0,50) лева без ДДС.
2.3. Цените са фиксирани и не подлежат на промяна през периода на изпълнение на договора, с
изключение при приложението на нормативните разпоредби.
2.4. Количествата на стоките от поръчката, посочени в приложената спецификация, са прогнозни и
ориентировъчни и не пораждат задължение за Възложителя да ги закупи в пълен обем, както и
възможност да заяви доставка на по-големи количества, съобразно нуждите на лечебното заведение.
ІІІ. УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
3.1. Плащането по настоящия договор се осъществява в български лева чрез банков превод от страна
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по посочената в т.15 банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ- отложено в
срок до 60 дни след съответната доставка и представяне на необходимите документи .
3.2. Заплащането на стоките се извършва след представяне на следните документи :
а/доставна фактура - оригинал;
б/ приемо-предавателен протокол;
в/ партиден сертификат за качество.
г/ заявка
3.3. В случай, че посочените в чл.3.2. документи са нередовни или не са комплектовани, същите се
връщат на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с приемо-предавателен протокол за изправяне на нередностите.Срокът
по т.3.1. за плащане на доставката, започва да тече от датата на представянето на документите в
изискуемия вид.
ІV. СРОК НА ДОСТАВЯНЕ
4.1. Доставката на стоките, предмет на настоящият договор се извършва периодично и в срок до 24
часа след всяка обикновенна писмена заявка предадена по електронен път и в срок до 6 часа след
всяка спешна заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
4.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да уведоми писменно или чрез факс ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за
предстоящето доставяне на стоките преди експедицията им.
V. МЯСТО НА ДОСТАВЯНЕ
5.1. Място на доставяне на стоките по този договор е до краен получател: МБАЛ „Д-р Стамен Илиев
АД гр.Монтана, ул.„Сирма войвода” №4 - болнична аптека и/или съгласно указанията на възложителя.
5.2. Рискът от случайното погиване и повреждане на стоките преминава върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от
момента на приемането й на мястото на доставяне с приемателно-предавателен протокол.
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VІ. ДАТА НА ДОСТАВЯНЕ
6.1. За дата на доставяне се счита датата, на която стоките са доставени в мястото на доставяне,
съгласно приемо-предавателен протокол.
VІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава :
7.1. Да достави стоките в договорения срок, придружени със сертификат за качество.
7.2. Да предаде стоките в съответния вид, количество и качество на мястото на доставяне.
7.3. След доставяне на стоките да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документите, изброени в т. 3.2. от
настоящия договор.
7.4. При подписването на договора да представи (чл.58 от ЗОП):
а) за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 - свидетелство за съдимост;
б) за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 - удостоверение от органите по приходите и
удостоверение от общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника;
в) за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 - удостоверение от органите на Изпълнителна
агенция "Главна инспекция по труда";
г) за обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 1 - удостоверение, издадено от Агенцията по
вписванията.
д) други документи – нормативно изискуеми към датата на сключване на договора.
е) гаранция за изпълнение в една от формите, определени в чл.111 от ЗОП, която се
освобождава до 30 дни след приключване на изпълнението на договора. Гаранцията е в размер на 2 %
от стойността на договора без ДДС и възлиза на
5 088,19 лв./словом : пет хиляди осемдесет и осем 0,19 /
VІІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава :
8.1. Да приеме стоките, предмет на настоящия договор, в деня на доставката, съответстващи по вид,
количество и качество на описанието в настоящия договор.
8.2. Да заплати доставените стоки в уговорения срок.
8.3. След изтичане на срока за изпълнение на договора да освободи гаранцията за изпълнение на
договора без да дължи лихви за периода, през който средствата са престояли законно при него.
8.4. Да осигури присъствието на свой представител при приемането на стоките, разполагащ с
надлежно пълномощно за подписване на приемателно-предавателен протокол.
ІХ. ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА СТОКИТЕ
9.1. Приемането на стоките се осъществява в присъствието на упълномощен представител на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
9.2. При приемането на стоките се подписва приемо-предавателен протокол, удостоверяващ
получаването на стоките, едновременно с представянето на разрешение за продажба, издадено от
ИАЛ.
Х. КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИИ И СРОК НА ГОДНОСТ
10.1. Качеството на стоките, предмет на настоящия договор, следва да отговаря на техническите
стандарти на производителя, което се удостоверява със сертификат за качество и произход, издаден от
компетентен орган в страната-производител.
10.2. Към датата на доставката срокът на годност на стоките, предмет на настоящия договор, следва да
бъде не по-малък от 70 % от срока на годност, обявен от производителя.
10.2.1. В случай на доставка на медицински консумативи и лабораторни реактиви с по-кратък от
договорения срок на годност, изпълнителя заплаща неустойка, както следва:
от 69.99% до 60% - 5% върху стойността на доставката;
от 59.99% до 50% - 10% върху стойността на доставката;
от 49.99% до 40% - 20% върху стойността на доставката;
от 39.99% до 30% - 30% върху стойността на доставката;
от 29.99% до 20% - 60% върху стойността на доставката;
под 20 % - 90% върху стойността на доставката.
10.2.2. Доставката на лекарствен продукт и/или медицинско изделие с по-малък от 40% от обявения от
производителя се извършва само с мотивирано решение на възложителя за конкретното количество,
определено от него.
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10.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да откаже приемането на стоките, ако в деня на пристигането и
приемането, те не отговарят на договореното с настоящия договор.
ХІ. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕТОЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ, РЕКЛАМАЦИИ
11.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да предяви рекламация пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за :
а/ количество и некомплектност на стоките или техническата документация / явни недостатъци /;
б/ качество / скрити недостатъци /:
- при доставяне на стока не от договорения вид, посочен в т.1.1;
- при констатиране на дефекти при употреба на стоката.
11.2. Рекламациите за явни недостатъци на стоките се правят в 14 дневен срок от датата на доставяне
със съответен протокол.
11.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е длъжен да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за установените дефекти
в 15-дневен срок от констатирането им.
11.4. В рекламациите се посочва номерът на договора, точното количество на получената стока,
основанието за рекламация и конкретното искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Към рекламацията се прилага
копие от сертификата за качество, получено заедно с другите дължими документи по договора.
11.5. В петдневен срок от получаване на рекламацията, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ следва да отговори на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено и конкретно дали приема рекламацията или я отхвърля.
11.6. При рекламации с явни недостатъци ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен в 5-дневен срок от получаване
на рекламацията за своя сметка и риск да достави на мястото на доставяне количеството липсващи в
доставката/некомплектни договорени стоки.
11.7. Изборът на посочените по-горе възможности да се върне съответната част от платеното или да
се доставят нови стоки принадлежи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ , като разходите и рисковете по новото
доставяне са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
11.8. Рекламираните стоки се съхраняват от съответния краен получател до уреждане на
рекламациите.
XII. ОТГОВОРНОСТ ПРИ ЗАБАВА, НЕУСТОЙКИ
12.1. За неизпълнение на задълженията си по настоящия договор,
Изпълнителя дължи неустойка в размер на 0.7 на ден, върху стойността на неизпълненото в
договорените срокове задължение , но не повече от 10% /десет процента/ от стойността на
неизпълнението, както и обезщетение за претърпените вреди в случаите, когато те надхвърлят
договорената неустойка. Сумата на неустойката, дължима от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, се
осигурява от гаранцията за изпълнение на договора.
12.2. Когато при наличие на рекламация, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не изпълни задълженията си по раздел ХІ
от настоящия договор в срок,същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 2 % от цената
на стоката в частта на рекламацията.
12.3. При виновна забава на една от страните, продължила повече от половината от срока за
изпълнение на съответното задължение, другата страна има право да развали договора едностранно с
30-дневно предизвестие.
12.4. В случай, че по отношение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ настъпят обстоятелства по чл.54, ал.1 и чл.55,
ал.1, т.1 и т.4 от ЗОП, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно настоящия договор,без
писмено предизвестие и без да дължи неустойки.
ХІІІ. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
13.1. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за понесени вреди и загуби, ако
последните са причинени в резултат на непреодолима сила.
13.2. Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора е била в забава, тя не
може да се позовава на непреодолима сила.
13.3. „Непреодолима сила“ по смисъла на договора е непредвидено и/или непредотвратимо събитие
от извънреден характер, възникнало след сключването на договора.
13.4. Страната, засегната от непреодолима сила е длъжна да предприеме всички действия с грижата
на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено
другата страна в двуседмичен срок от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се
дължи обещетение за настъпилите от това вреди.
13.5. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни
задължения се спира.
13.6. Не представлява „непреодолима сила” събитие, причинено по небрежност или чрез умишлено
действие на страните или на техни представители и/или служители, както и недостига на парични
средства на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
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ХІV. СПОРОВЕ
14.1. Възникналите през времетраенето на договора спорове и разногласия между страните се
решават чрез преговори между тях. Постигнатите договорености се оформят в писмена форма и се
превръщат в неразделна част от договора.
14.2. В случай на непостигане на договореност по предходния член, всички спорове, породени от
този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени от или отнасящи се до
неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване ще бъдат разрешавани според
българските материални и процесуални закони от компетентния съд по реда на ГПК.
ХV. СЪОБЩЕНИЯ
15.1. Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този договор са валидни, ако
са направени в писмена форма, подписани лично или от упълномощените представители .
15.2. За дата на съобщението се смята:
- датата на предаването – при ръчно предаване на съобщението;
- датата на пощенското клеймо на обр.разписка-при изпращане по пощата;
- датата на приемането – при изпращане по телефакс
15.3. За валидни адреси за приемане на съобщения, свързани с настоящия договор се смятат:
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ :
ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД
гр. Монтана 3400
ул. „Сирма войвода" № 4
ТБ: Интернешънъл Асет Банк АД
Сметка: BG71IABG74741001032600
BIC код на банката : IABGBGSF
тел.: 096 305150, факс: 096 307554
http://mbalmontana.com
E-mail : mbalmont@net-surf.net
При промяна на адреса, съответната страна е длъжна да уведоми другата в тридневен срок от
промяната.
ХVІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ
16.1. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи от този
договор на трети лица.
16.2. За неуредените въпроси в настоящия договор се прилага действащото българско
законодателство.
ХVІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
17.1. Договорът е за 18 месеца и влиза в сила от 15.05.2020 г. и важи до 15.11.2021 г.
17.2. Всяка от страните може да прекрати договора, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след
сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения, за което отправя писмено
уведомление до отсрещната страна.
17.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни в срок
повече от 3 (три) заявки на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
17.4. При съставянето на настоящия договор се представиха следните документи :
1. Решения на Изпълнителния директор № Р-6 / 14.04.2020г., № Р-7 / 05.05.2020г., № Р-8 /
14.05.2020г и № Р-9 / 15.05.2020. ;
2. Удостоверение за актуално съдебно състояние на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
3. Документи по т.7.4. от настоящия договор.
Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и
се подписа, както следва:

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Заличено обстоятелство
съгласно чл.36а, ал.3 от ЗОП

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Заличено обстоятелство
съгласно чл.36а, ал.3 от ЗОП

ИЗП.ДИРЕКТОР

Заличено обстоятелство
съгласно чл.36а, ал.3 от ЗОП
ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ
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Спецификация
към договор № 17 / 15.05. 2020г. за Доставки на медицински консумативи и изделия и лабораторни
реактиви, УНП 00468-2019-0011
възложител : МБАЛ Д-р Стамен Илиев АД - гр.Монтана
изпълнител : Бикомед ООД
Обособена позиция № 1 - Медицински консумативи - общи
№ по ном.
ред ед.

наименование / вид / изисквания

мярка

прогнозно
к-во

16

Лепенки за пъпна херниянепромокаемиСтерилна
водоустойчива постоперативна
превръзка от полиуретан с тампон,
който не залепва към раната. Овална
форма и номерирани предпазни
краища. Размери: 5см/7см

бр

100

140

Калцуни - полиетиленови с размер
15х39см

бр

100 000

144

Шапки - голям №

бр

20 100

180

Инцизионно фолио-Ioban 56/45cm

бр

10

Предложен продукт - производител,
описание

Предложена
разфасовка

3M - САЩ, Тегадерм + Пад
5см х 7см, стерилна
водоустойчива постоперативна 50 броя в
превръзка от полиуретан с
кутия
тампон, който не залепва към
раната

Каталожен
номер

Ед. цена в лв. Ед. цена в лв.
с ДДС за
с ДДС за
Обща стойност
единица
предложена
в лв. с ДДС
мярка
разфасовка

3582

0,67

33,50

67,00

Шангхай Ченълмед - Китай
ПЕ калцуни р.р 15х39 см
ЛинкMед Технолоджи
Интернешънъл - Малайзия
шапка тип "боне" 43 инча
3M - САЩ
Инцизионно фолио-Ioban
56/45cм

оп.х 100
бр.

CJ2035

0,028

2,80

2800,00

оп.х 100
бр.

N/A

0,044

4,40

884,40

10 бр. в
кутия

6650

24,80

248,00

248,00

Предложен продукт - производител,
описание

Предложена
разфасовка

Каталожен
номер

Алкон - САЩ, касета за фако
апарат "Infiniti"
Алкон - САЩ, типче за фако
апарат "Infiniti", 0.9 мм - Турбо
соник
Алкон - САЩ, типче за фако
апарат "Infiniti", "Келман" 0.9
мм

1 брой в
опаковка

752087

118,00

118,00

29 500,00

6 броя в
кутия

740837

27,90

167,40

2 790,00

6 броя в
кутия

750264

34,20

205,20

3 420,00

Обособена позиция № 2 - Очно отделение
№ по ном.
ред ед.
1

2

1

3

4

5

наименование / вид / изисквания

Касети за фако апарат –Infiniti ozil ip
version sistem - версия 2.05
Типче за фако апарат 0.9 Турбо Соник
- апарат Infiniti ozil ip version sistem версия 2.05
Типче за фако апарат - Келман апарат Infiniti ozil ip version sistem версия 2.05
Катрич-предпазител за леща - апарат
Infiniti ozil ip version sistem - версия
2.05 D + C
Наконечник за иригация, аспирация апарат Infiniti ozil ip version sistem версия 2.05

Ед. цена в лв. Ед. цена в лв.
с ДДС за
с ДДС за
Обща стойност
единица
предложена
в лв. с ДДС
мярка
разфасовка

мярка

прогнозн
о к-во

бр

250

бр

100

бр

100

бр

700

Алкон - САЩ, картридж предпазител за леща "D"

10 броя в
кутия

977763

16,90

169,00

11 830,00

бр

1

Алкон - САЩ, наконечник за
иригация и аспирация

1 брой в
опаковка

817201

890,00

890,00

890,00

48 430,00

Обща стойност за пореден № 1

2

Вискосубстанция с дисперснокохезивна субстанция осигуряваща
перфектна визуализация, защита на
ендотела и лесна аспирация

бр

50

3

Преден витриотон

бр

10

9

Ножче с диаметър 5,5 мм

бр

200

10

Оцветител за предна камера

бр

200

11

Ауроринг - за укрепване на лещата
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бр

10

Алкон - САЩ,
вискосубстанция с дисперснокохезивна субстанция
"Дисковиск"
Алкон - САЩ, преден
витреотом
Алкон - САЩ, ножче с
диаметър 5.5 мм
Алхимия - Италия, оцветител
за предна камера RS blue
Алкон - САЩ, aуроринг за
укрепване на лещата

1 брой в
опаковка
1 брой в
опаковка
1 брой в
опаковка
1 брой в
опаковка
1 брой в
опаковка

5450017

85,00

85,00

4 250,00

750157

131,20

131,20

1 312,00

995540

28,50

28,50

5 700,00

29,00

29,00

5 800,00

180,00

180,00

1 800,00

RSB-00200
ACTR11

Стр 1 oт 2

№ по ном.
ред ед.

наименование / вид / изисквания

мярка

14

Монофокални стандартни вътреочни
лещи:
хидрофобен акрилат, 0,3% водно
съдържание, суха, моноблок, хаптики - 2,
диаметър на опт. 6,0 мм., външен диаметър
- 13,0мм., ангулация - 0, наличие на ръб за
предотвратяване на вторична катаракта да, по цялата контактна повърхност,
оптичен дизайн-сферична, сфера 6,0- 40,0
D, ултравиолетов филтър-да, син филтър не, рефракционен индекс - 1,55, размер на
инцизията - 2,2-2,8, предварително
заредена - не, инжектор - стерилизуем,
място за имплантиране - в сака.

15

Рефрактивни сгъваеми ВОЛ (вътреочни
лещи):
хидрофобен акрилат, 0,3% водно
съдържание, суха, моноблок, торична,
хаптики - 2, диаметър на опт. 6,0 мм.,
външен идаметър - 13,0мм., ангулация - 0,
наличие на ръб за предотвратяване на
вторична катаракта - да, по цялата
контактна повърхност, оптичен дизайнасферична (-), сфера oт+6,0 до+30,0
D,цилиндър - 1.00 до 6,0 Д, ултравиолетов
филтър-да, син филтър - да, рефракционен
индекс - 1,55, размер на инцизията - 2,2-2,8,
предварително заредена - не, инжектор стерилизуем, място за имплантиране - в
сака.

16

Рефрактивни сгъваеми ВОЛ (вътреочни
лещи):
хидрофобен акрилат, 0,3% водно
съдържание, суха, моноблок,
мултифокална, хаптики - 2, диаметър на
опт. 6,0 мм., външен идаметър - 13,0мм.,
ангулация - 0, наличие на ръб за
предотвратяване на вторична катаракта да, по цялата контактна повърхност,
оптичен дизайн-асферична (-), оптичен
диапазон oт+10,0 до+34,0 D,
ултравиолетов филтър-да, син филтър - да,
рефракционен индекс - 1,55, размер на
инцизията - 2,2-2,8, предварително
заредена - не, инжектор - стерилизуем,
място за имплантиране - в сака.

бр

бр

бр

Предложен продукт - производител,
описание

Предложена
разфасовка

Каталожен
номер

300

Алкон - САЩ,
Монофокални стандартни
вътреочни лещи - хидрофобен
акрилат, 0,3% водно съдържание,
суха, моноблок ,2 хаптики ,
диаметър на опт. 6,0 мм., външен
диаметър - 13,0мм., ангулация - 0,
наличие на ръб за предотвратяване
на вторична катаракта по цялата
контактна повърхност, оптичен
дизайн-сферична, сфера 6,0- 40,0
D, ултравиолетов филтър,
рефракционен индекс - 1,55
SA60AT Acrysof Single Piece

1 брой в
опаковка

SA60AT
Acrysof
Single
Piece

700,00

700,00

210 000,00

10

Алкон - САЩ,
Рефрактивни сгъваеми вътреочни
лещи - хидрофобен акрилат, 0,3%
водно съдържание, суха, моноблок,
торична, 2 хаптики, диаметър на
опт. 6,0 мм., външен идаметър 13,0мм., ангулация - 0, наличие на
ръб за предотвратяване на
1 брой в
вторична катаракта по цялата
опаковка
контактна повърхност, оптичен
дизайн-асферична (-), сфера oт+6,0
до+30,0 D, цилиндър - 1.00 до 6,0
Д, ултравиолетов филтър-да, син
филтър - да, рефракционен индекс 1,55
SN6ATxx Acrysof
IQ Toric

SAN6ATx
x
Acrysof IQ
Toric

1 250,00

1 250,00

12 500,00

5

Алкон - САЩ,
Рефрактивни сгъваеми вътреочни
лещи - хидрофобен акрилат, 0,3%
водно съдържание, суха, моноблок,
мултифокална, 2 хаптики,
диаметър на опт. 6,0 мм., външен
идаметър - 13,0мм., ангулация - 0,
1 брой в
наличие на ръб за предотвратяване
опаковка
на вторична катаракта по цялата
контактна повърхност, оптичен
дизайн-асферична (-), оптичен
диапазон oт+10,0 до+34,0 D,
ултравиолетов филтър-да, син
филтър - да, рефракционен индекс 1,55 TFNT00 Acrysof Pan Optix

TFNT00
Acrysif
PanOptix

2 300,00

2 300,00

11 500,00

Обща сума:

305 291,40 лв
254 409,50

За възложител :

Ед. цена в лв. Ед. цена в лв.
с ДДС за
с ДДС за
Обща стойност
единица
предложена
в лв. с ДДС
мярка
разфасовка

прогнозн
о к-во

......П.........

с ДДС
без ДДС

За изпълнител : ......П..........

Изп. Директор

......П.........
Гл. Счетоводител
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Стр 2 oт 2

ДОГОВОР № 18
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА: ДОСТАВКИ НА МЕДИЦИНСКИ
КОНСУМАТИВИ И ИЗДЕЛИЯ И ЛАБОРАТОРНИ РЕАКТИВИ, УНП 00468-2019-0011
Днес, 13.05. 2020г. в гр. Монтана на основание чл.112 от Закона за обществените поръчки и
Решение № Р-6 от 14.04.2020г. и Решение № Р-7 от 05.05.2020г. на Изпълнителния директор на МБАЛ
„Д-р Ст.Илиев” АД гр.Монтана за извършено класиране и определяне на изпълнител, се сключи
настоящия договор между:
МБАЛ „Д-р Стамен Илиев" АД, ЕИК: 111047073
с адрес: гр. Монтана, ул.Сирма войвода №4, тел.: 096 305150, факс: 096 307554, представлявано от
д-р Тодор Тодоров – Изпълнителен директор, наричано по-долу за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ” от
една страна,
и
Елпак-Лизинг ЕООД , ЕИК: 200872196
с адрес: гр.Варна 9002, район Приморски, ул.„Иван Богоров” 12, ет.2, тел.: 052 602360, факс: 052
699060, Електронна поща: elpak@elpak.bg, представлявано от Пламен Антонов Калайджиев, наричано
по-долу за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ” от друга страна, за следното:
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
възлага, а
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ медицински консумативи и/или лабораторни реактиви, съгласно приложена
Спецификация - неразделна част от настоящия договор .
ІІ. ЦЕНИ И ОБЩА СТОЙНОСТ НА ДОСТАВКИТЕ ПО ДОГОВОРА
2.1. Единичната цена на стоките по т.1.1 е определена в лева, съгласно приложената Спецификация.
2.2. Общата стойност на доставката по договора е :
278,60 (двеста седемдесет и осем 0,60) лева с ДДС,
232,17 (двеста тридесет и два 0,17) лева без ДДС.
2.3. Цените са фиксирани и не подлежат на промяна през периода на изпълнение на договора, с
изключение при приложението на нормативните разпоредби.
2.4. Количествата на стоките от поръчката, посочени в приложената спецификация, са прогнозни и
ориентировъчни и не пораждат задължение за Възложителя да ги закупи в пълен обем, както и
възможност да заяви доставка на по-големи количества, съобразно нуждите на лечебното заведение.
ІІІ. УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
3.1. Плащането по настоящия договор се осъществява в български лева чрез банков превод от страна
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по посочената в т.15 банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ- отложено в
срок до 60 дни след съответната доставка и представяне на необходимите документи .
3.2. Заплащането на стоките се извършва след представяне на следните документи :
а/доставна фактура - оригинал;
б/ приемо-предавателен протокол;
в/ партиден сертификат за качество.
г/ заявка
3.3. В случай, че посочените в чл.3.2. документи са нередовни или не са комплектовани, същите се
връщат на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с приемо-предавателен протокол за изправяне на нередностите.Срокът
по т.3.1. за плащане на доставката, започва да тече от датата на представянето на документите в
изискуемия вид.
ІV. СРОК НА ДОСТАВЯНЕ
4.1. Доставката на стоките, предмет на настоящият договор се извършва периодично и в срок до 24
часа след всяка обикновенна писмена заявка предадена по електронен път и в срок до 6 часа след
всяка спешна заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
4.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да уведоми писменно или чрез факс ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за
предстоящето доставяне на стоките преди експедицията им.
V. МЯСТО НА ДОСТАВЯНЕ
5.1. Място на доставяне на стоките по този договор е до краен получател: МБАЛ „Д-р Стамен Илиев
АД гр.Монтана, ул.„Сирма войвода” №4 - болнична аптека и/или съгласно указанията на възложителя.
5.2. Рискът от случайното погиване и повреждане на стоките преминава върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от
момента на приемането й на мястото на доставяне с приемателно-предавателен протокол.
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VІ. ДАТА НА ДОСТАВЯНЕ
6.1. За дата на доставяне се счита датата, на която стоките са доставени в мястото на доставяне,
съгласно приемо-предавателен протокол.
VІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава :
7.1. Да достави стоките в договорения срок, придружени със сертификат за качество.
7.2. Да предаде стоките в съответния вид, количество и качество на мястото на доставяне.
7.3. След доставяне на стоките да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документите, изброени в т. 3.2. от
настоящия договор.
7.4. При подписването на договора да представи (чл.58 от ЗОП):
а) за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 - свидетелство за съдимост;
б) за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 - удостоверение от органите по приходите и
удостоверение от общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника;
в) за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 - удостоверение от органите на Изпълнителна
агенция "Главна инспекция по труда";
г) за обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 1 - удостоверение, издадено от Агенцията по
вписванията.
д) други документи – нормативно изискуеми към датата на сключване на договора.
е) гаранция за изпълнение в една от формите, определени в чл.111 от ЗОП, която се
освобождава до 30 дни след приключване на изпълнението на договора. Гаранцията е в размер на 2 %
от стойността на договора без ДДС и възлиза на
4,64 лв./словом : четири 0,64 /
VІІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава :
8.1. Да приеме стоките, предмет на настоящия договор, в деня на доставката, съответстващи по вид,
количество и качество на описанието в настоящия договор.
8.2. Да заплати доставените стоки в уговорения срок.
8.3. След изтичане на срока за изпълнение на договора да освободи гаранцията за изпълнение на
договора без да дължи лихви за периода, през който средствата са престояли законно при него.
8.4. Да осигури присъствието на свой представител при приемането на стоките, разполагащ с
надлежно пълномощно за подписване на приемателно-предавателен протокол.
ІХ. ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА СТОКИТЕ
9.1. Приемането на стоките се осъществява в присъствието на упълномощен представител на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
9.2. При приемането на стоките се подписва приемо-предавателен протокол, удостоверяващ
получаването на стоките, едновременно с представянето на разрешение за продажба, издадено от
ИАЛ.
Х. КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИИ И СРОК НА ГОДНОСТ
10.1. Качеството на стоките, предмет на настоящия договор, следва да отговаря на техническите
стандарти на производителя, което се удостоверява със сертификат за качество и произход, издаден от
компетентен орган в страната-производител.
10.2. Към датата на доставката срокът на годност на стоките, предмет на настоящия договор, следва да
бъде не по-малък от 70 % от срока на годност, обявен от производителя.
10.2.1. В случай на доставка на медицински консумативи и лабораторни реактиви с по-кратък от
договорения срок на годност, изпълнителя заплаща неустойка, както следва:
от 69.99% до 60% - 5% върху стойността на доставката;
от 59.99% до 50% - 10% върху стойността на доставката;
от 49.99% до 40% - 20% върху стойността на доставката;
от 39.99% до 30% - 30% върху стойността на доставката;
от 29.99% до 20% - 60% върху стойността на доставката;
под 20 % - 90% върху стойността на доставката.
10.2.2. Доставката на лекарствен продукт и/или медицинско изделие с по-малък от 40% от обявения от
производителя се извършва само с мотивирано решение на възложителя за конкретното количество,
определено от него.
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10.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да откаже приемането на стоките, ако в деня на пристигането и
приемането, те не отговарят на договореното с настоящия договор.
ХІ. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕТОЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ, РЕКЛАМАЦИИ
11.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да предяви рекламация пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за :
а/ количество и некомплектност на стоките или техническата документация / явни недостатъци /;
б/ качество / скрити недостатъци /:
- при доставяне на стока не от договорения вид, посочен в т.1.1;
- при констатиране на дефекти при употреба на стоката.
11.2. Рекламациите за явни недостатъци на стоките се правят в 14 дневен срок от датата на доставяне
със съответен протокол.
11.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е длъжен да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за установените дефекти
в 15-дневен срок от констатирането им.
11.4. В рекламациите се посочва номерът на договора, точното количество на получената стока,
основанието за рекламация и конкретното искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Към рекламацията се прилага
копие от сертификата за качество, получено заедно с другите дължими документи по договора.
11.5. В петдневен срок от получаване на рекламацията, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ следва да отговори на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено и конкретно дали приема рекламацията или я отхвърля.
11.6. При рекламации с явни недостатъци ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен в 5-дневен срок от получаване
на рекламацията за своя сметка и риск да достави на мястото на доставяне количеството липсващи в
доставката/некомплектни договорени стоки.
11.7. Изборът на посочените по-горе възможности да се върне съответната част от платеното или да
се доставят нови стоки принадлежи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ , като разходите и рисковете по новото
доставяне са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
11.8. Рекламираните стоки се съхраняват от съответния краен получател до уреждане на
рекламациите.
XII. ОТГОВОРНОСТ ПРИ ЗАБАВА, НЕУСТОЙКИ
12.1. За неизпълнение на задълженията си по настоящия договор,
Изпълнителя дължи неустойка в размер на 0.7 на ден, върху стойността на неизпълненото в
договорените срокове задължение , но не повече от 10% /десет процента/ от стойността на
неизпълнението, както и обезщетение за претърпените вреди в случаите, когато те надхвърлят
договорената неустойка. Сумата на неустойката, дължима от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, се
осигурява от гаранцията за изпълнение на договора.
12.2. Когато при наличие на рекламация, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не изпълни задълженията си по раздел ХІ
от настоящия договор в срок,същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 2 % от цената
на стоката в частта на рекламацията.
12.3. При виновна забава на една от страните, продължила повече от половината от срока за
изпълнение на съответното задължение, другата страна има право да развали договора едностранно с
30-дневно предизвестие.
12.4. В случай, че по отношение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ настъпят обстоятелства по чл.54, ал.1 и чл.55,
ал.1, т.1 и т.4 от ЗОП, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно настоящия договор,без
писмено предизвестие и без да дължи неустойки.
ХІІІ. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
13.1. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за понесени вреди и загуби, ако
последните са причинени в резултат на непреодолима сила.
13.2. Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора е била в забава, тя не
може да се позовава на непреодолима сила.
13.3. „Непреодолима сила“ по смисъла на договора е непредвидено и/или непредотвратимо събитие
от извънреден характер, възникнало след сключването на договора.
13.4. Страната, засегната от непреодолима сила е длъжна да предприеме всички действия с грижата
на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено
другата страна в двуседмичен срок от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се
дължи обещетение за настъпилите от това вреди.
13.5. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни
задължения се спира.
13.6. Не представлява „непреодолима сила” събитие, причинено по небрежност или чрез умишлено
действие на страните или на техни представители и/или служители, както и недостига на парични
средства на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
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ХІV. СПОРОВЕ
14.1. Възникналите през времетраенето на договора спорове и разногласия между страните се
решават чрез преговори между тях. Постигнатите договорености се оформят в писмена форма и се
превръщат в неразделна част от договора.
14.2. В случай на непостигане на договореност по предходния член, всички спорове, породени от
този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени от или отнасящи се до
неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване ще бъдат разрешавани според
българските материални и процесуални закони от компетентния съд по реда на ГПК.
ХV. СЪОБЩЕНИЯ
15.1. Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този договор са валидни, ако
са направени в писмена форма, подписани лично или от упълномощените представители .
15.2. За дата на съобщението се смята:
- датата на предаването – при ръчно предаване на съобщението;
- датата на пощенското клеймо на обр.разписка-при изпращане по пощата;
- датата на приемането – при изпращане по телефакс
15.3. За валидни адреси за приемане на съобщения, свързани с настоящия договор се смятат:
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ :
ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД
гр. Монтана 3400
ул. „Сирма войвода" № 4
ТБ: Интернешънъл Асет Банк АД
Сметка: BG71IABG74741001032600
BIC код на банката : IABGBGSF
тел.: 096 305150, факс: 096 307554
http://mbalmontana.com
E-mail : mbalmont@net-surf.net
При промяна на адреса, съответната страна е длъжна да уведоми другата в тридневен срок от
промяната.
ХVІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ
16.1. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи от този
договор на трети лица.
16.2. За неуредените въпроси в настоящия договор се прилага действащото българско
законодателство.
ХVІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
17.1. Договорът е за 18 месеца и влиза в сила от 13.05.2020 г. и важи до 13.11.2021 г.
17.2. Всяка от страните може да прекрати договора, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след
сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения, за което отправя писмено
уведомление до отсрещната страна.
17.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни в срок
повече от 3 (три) заявки на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
17.4. При съставянето на настоящия договор се представиха следните документи :
1. Решение на Изпълнителния директор № Р-6 от 14.04.2020г. и Решение № Р-7 от 05.05.2020г ;
2. Удостоверение за актуално съдебно състояние на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ;
3. Документи по т.7.4. от настоящия договор.
Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и
се подписа, както следва:

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Заличено обстоятелство
съгласно чл.36а, ал.3 от ЗОП

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Заличено обстоятелство
съгласно чл.36а, ал.3 от ЗОП

ИЗП.ДИРЕКТОР

Заличено обстоятелство
съгласно чл.36а, ал.3 от ЗОП
ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ
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Спецификация
към договор № 18 / 13.05. 2020г. за Доставки на медицински консумативи и изделия и
лабораторни реактиви, УНП 00468-2019-0011
възложител : МБАЛ Д-р Стамен Илиев АД - гр.Монтана
изпълнител : Елпак Лизинг ЕООД

№ по ном.
наименование / вид / изисквания
ед.
ред

мярка

прогнозн
о к-во

Предложен продукт - производител,
описание

Предложена
разфасовка

Ед. цена в Ед. цена в лв.
Каталожен лв. с ДДС за
с ДДС за
предложена
номер
единица
разфасовка
мярка

Обща
стойност в
лв. с ДДС

Обособена позиция № 1 - Медицински консумативи - общи
212

Регистрираща хартия 57 х
30 неразграфена

оп

20

Lumed, Италия

1 бр.

215

Хартия за доплер 50 х 30

оп

10

Lumed, Италия

1 бр.

BS440570
30
BS440500
30

1,80

1,80

36,00

1,80

1,80

18,00

Обособена позиция № 4 - Микробиологична лаборатория
37
38
39
40

Автоматични пипети 10
микролитра
Автоматични пипети 20
микролитра
Автоматични пипети 50
микролитра
Автоматични пипети 100
микролитра

бр

1

бр

1

бр

1

бр

1

Обща сума :

За възложител :

........П.........

ACCUMAX,Индия
ACCUMAX,Индия
ACCUMAX,Индия
ACCUMAX,Индия

1 бр.

FA-0010

56,15

56,15

56,15

1 бр.

FA-0020

56,15

56,15

56,15

1 бр.

FA-0050

56,15

56,15

56,15

1 бр.

FA-0100

56,15

56,15

56,15

278,60 лв

с ДДС

232,17

без ДДС

За изпълнител : ........П.........

Изп. Директор

........П.........
Гл. Счетоводител
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ДОГОВОР № 19
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА: ДОСТАВКИ НА МЕДИЦИНСКИ
КОНСУМАТИВИ И ИЗДЕЛИЯ И ЛАБОРАТОРНИ РЕАКТИВИ, УНП 00468-2019-0011
Днес, 12.05. 2020г. в гр. Монтана на основание чл.112 от Закона за обществените поръчки и
Решение № Р-6 от 14.04.2020г. и Решение № Р-7 от 05.05.2020г. на Изпълнителния директор на МБАЛ
„Д-р Ст.Илиев” АД гр.Монтана за извършено класиране и определяне на изпълнител, се сключи
настоящия договор между:
МБАЛ „Д-р Стамен Илиев" АД, ЕИК: 111047073
с адрес: гр. Монтана, ул.Сирма войвода №4, тел.: 096 305150, факс: 096 307554, представлявано от
д-р Тодор Тодоров – Изпълнителен директор, наричано по-долу за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ” от
една страна,
и
Софарма Трейдинг АД , ЕИК: 103267194
с адрес: гр.София 1756, община Столична, район Изгрев, ул. „Лъчезар Станчев” 5, Софарма Бизнес
Тауърс, Сграда А, ет.12, тел.: 02 8133660, Електронна поща: office@sopharmatrading.bg,
представлявано от Димитър Георгиев Димитров, наричано по-долу за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ” от
друга страна, за следното:
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
възлага, а
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ медицински консумативи и/или лабораторни реактиви, съгласно приложена
Спецификация - неразделна част от настоящия договор .
ІІ. ЦЕНИ И ОБЩА СТОЙНОСТ НА ДОСТАВКИТЕ ПО ДОГОВОРА
2.1. Единичната цена на стоките по т.1.1 е определена в лева, съгласно приложената Спецификация.
2.2. Общата стойност на доставката по договора е :
179 255,40 (сто седемдесет и девет хиляди двеста петдесет и пет 0,40) лева с ДДС,
149 379,50 (сто четиридесет и девет хиляди триста седемдесет и девет 0,50) лева без ДДС.
2.3. Цените са фиксирани и не подлежат на промяна през периода на изпълнение на договора, с
изключение при приложението на нормативните разпоредби.
2.4. Количествата на стоките от поръчката, посочени в приложената спецификация, са прогнозни и
ориентировъчни и не пораждат задължение за Възложителя да ги закупи в пълен обем, както и
възможност да заяви доставка на по-големи количества, съобразно нуждите на лечебното заведение.
ІІІ. УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
3.1. Плащането по настоящия договор се осъществява в български лева чрез банков превод от страна
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по посочената в т.15 банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ- отложено в
срок до 60 дни след съответната доставка и представяне на необходимите документи .
3.2. Заплащането на стоките се извършва след представяне на следните документи :
а/доставна фактура - оригинал;
б/ приемо-предавателен протокол;
в/ партиден сертификат за качество.
г/ заявка
3.3. В случай, че посочените в чл.3.2. документи са нередовни или не са комплектовани, същите се
връщат на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с приемо-предавателен протокол за изправяне на нередностите.Срокът
по т.3.1. за плащане на доставката, започва да тече от датата на представянето на документите в
изискуемия вид.
ІV. СРОК НА ДОСТАВЯНЕ
4.1. Доставката на стоките, предмет на настоящият договор се извършва периодично и в срок до 24
часа след всяка обикновенна писмена заявка предадена по електронен път и в срок до 6 часа след
всяка спешна заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
4.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да уведоми писменно или чрез факс ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за
предстоящето доставяне на стоките преди експедицията им.
V. МЯСТО НА ДОСТАВЯНЕ
5.1. Място на доставяне на стоките по този договор е до краен получател: МБАЛ „Д-р Стамен Илиев
АД гр.Монтана, ул.„Сирма войвода” №4 - болнична аптека и/или съгласно указанията на възложителя.
5.2. Рискът от случайното погиване и повреждане на стоките преминава върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от
момента на приемането й на мястото на доставяне с приемателно-предавателен протокол.
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VІ. ДАТА НА ДОСТАВЯНЕ
6.1. За дата на доставяне се счита датата, на която стоките са доставени в мястото на доставяне,
съгласно приемо-предавателен протокол.
VІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава :
7.1. Да достави стоките в договорения срок, придружени със сертификат за качество.
7.2. Да предаде стоките в съответния вид, количество и качество на мястото на доставяне.
7.3. След доставяне на стоките да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документите, изброени в т. 3.2. от
настоящия договор.
7.4. При подписването на договора да представи (чл.58 от ЗОП):
а) за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 - свидетелство за съдимост;
б) за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 - удостоверение от органите по приходите и
удостоверение от общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника;
в) за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 - удостоверение от органите на Изпълнителна
агенция "Главна инспекция по труда";
г) за обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 1 - удостоверение, издадено от Агенцията по
вписванията.
д) други документи – нормативно изискуеми към датата на сключване на договора.
е) гаранция за изпълнение в една от формите, определени в чл.111 от ЗОП, която се
освобождава до 30 дни след приключване на изпълнението на договора. Гаранцията е в размер на 2 %
от стойността на договора без ДДС и възлиза на
2 987,59 лв./словом : две хиляди деветстотин осемдесет и седем 0,59 /
VІІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава :
8.1. Да приеме стоките, предмет на настоящия договор, в деня на доставката, съответстващи по вид,
количество и качество на описанието в настоящия договор.
8.2. Да заплати доставените стоки в уговорения срок.
8.3. След изтичане на срока за изпълнение на договора да освободи гаранцията за изпълнение на
договора без да дължи лихви за периода, през който средствата са престояли законно при него.
8.4. Да осигури присъствието на свой представител при приемането на стоките, разполагащ с
надлежно пълномощно за подписване на приемателно-предавателен протокол.
ІХ. ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА СТОКИТЕ
9.1. Приемането на стоките се осъществява в присъствието на упълномощен представител на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
9.2. При приемането на стоките се подписва приемо-предавателен протокол, удостоверяващ
получаването на стоките, едновременно с представянето на разрешение за продажба, издадено от
ИАЛ.
Х. КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИИ И СРОК НА ГОДНОСТ
10.1. Качеството на стоките, предмет на настоящия договор, следва да отговаря на техническите
стандарти на производителя, което се удостоверява със сертификат за качество и произход, издаден от
компетентен орган в страната-производител.
10.2. Към датата на доставката срокът на годност на стоките, предмет на настоящия договор, следва да
бъде не по-малък от 70 % от срока на годност, обявен от производителя.
10.2.1. В случай на доставка на медицински консумативи и лабораторни реактиви с по-кратък от
договорения срок на годност, изпълнителя заплаща неустойка, както следва:
от 69.99% до 60% - 5% върху стойността на доставката;
от 59.99% до 50% - 10% върху стойността на доставката;
от 49.99% до 40% - 20% върху стойността на доставката;
от 39.99% до 30% - 30% върху стойността на доставката;
от 29.99% до 20% - 60% върху стойността на доставката;
под 20 % - 90% върху стойността на доставката.
10.2.2. Доставката на лекарствен продукт и/или медицинско изделие с по-малък от 40% от обявения от
производителя се извършва само с мотивирано решение на възложителя за конкретното количество,
определено от него.
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10.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да откаже приемането на стоките, ако в деня на пристигането и
приемането, те не отговарят на договореното с настоящия договор.
ХІ. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕТОЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ, РЕКЛАМАЦИИ
11.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да предяви рекламация пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за :
а/ количество и некомплектност на стоките или техническата документация / явни недостатъци /;
б/ качество / скрити недостатъци /:
- при доставяне на стока не от договорения вид, посочен в т.1.1;
- при констатиране на дефекти при употреба на стоката.
11.2. Рекламациите за явни недостатъци на стоките се правят в 14 дневен срок от датата на доставяне
със съответен протокол.
11.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е длъжен да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за установените дефекти
в 15-дневен срок от констатирането им.
11.4. В рекламациите се посочва номерът на договора, точното количество на получената стока,
основанието за рекламация и конкретното искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Към рекламацията се прилага
копие от сертификата за качество, получено заедно с другите дължими документи по договора.
11.5. В петдневен срок от получаване на рекламацията, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ следва да отговори на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено и конкретно дали приема рекламацията или я отхвърля.
11.6. При рекламации с явни недостатъци ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен в 5-дневен срок от получаване
на рекламацията за своя сметка и риск да достави на мястото на доставяне количеството липсващи в
доставката/некомплектни договорени стоки.
11.7. Изборът на посочените по-горе възможности да се върне съответната част от платеното или да
се доставят нови стоки принадлежи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ , като разходите и рисковете по новото
доставяне са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
11.8. Рекламираните стоки се съхраняват от съответния краен получател до уреждане на
рекламациите.
XII. ОТГОВОРНОСТ ПРИ ЗАБАВА, НЕУСТОЙКИ
12.1. За неизпълнение на задълженията си по настоящия договор,
Изпълнителя дължи неустойка в размер на 0.7 на ден, върху стойността на неизпълненото в
договорените срокове задължение , но не повече от 10% /десет процента/ от стойността на
неизпълнението, както и обезщетение за претърпените вреди в случаите, когато те надхвърлят
договорената неустойка. Сумата на неустойката, дължима от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, се
осигурява от гаранцията за изпълнение на договора.
12.2. Когато при наличие на рекламация, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не изпълни задълженията си по раздел ХІ
от настоящия договор в срок,същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 2 % от цената
на стоката в частта на рекламацията.
12.3. При виновна забава на една от страните, продължила повече от половината от срока за
изпълнение на съответното задължение, другата страна има право да развали договора едностранно с
30-дневно предизвестие.
12.4. В случай, че по отношение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ настъпят обстоятелства по чл.54, ал.1 и чл.55,
ал.1, т.1 и т.4 от ЗОП, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно настоящия договор,без
писмено предизвестие и без да дължи неустойки.
ХІІІ. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
13.1. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за понесени вреди и загуби, ако
последните са причинени в резултат на непреодолима сила.
13.2. Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора е била в забава, тя не
може да се позовава на непреодолима сила.
13.3. „Непреодолима сила“ по смисъла на договора е непредвидено и/или непредотвратимо събитие
от извънреден характер, възникнало след сключването на договора.
13.4. Страната, засегната от непреодолима сила е длъжна да предприеме всички действия с грижата
на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено
другата страна в двуседмичен срок от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се
дължи обещетение за настъпилите от това вреди.
13.5. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни
задължения се спира.
13.6. Не представлява „непреодолима сила” събитие, причинено по небрежност или чрез умишлено
действие на страните или на техни представители и/или служители, както и недостига на парични
средства на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
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ХІV. СПОРОВЕ
14.1. Възникналите през времетраенето на договора спорове и разногласия между страните се
решават чрез преговори между тях. Постигнатите договорености се оформят в писмена форма и се
превръщат в неразделна част от договора.
14.2. В случай на непостигане на договореност по предходния член, всички спорове, породени от
този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени от или отнасящи се до
неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване ще бъдат разрешавани според
българските материални и процесуални закони от компетентния съд по реда на ГПК.
ХV. СЪОБЩЕНИЯ
15.1. Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този договор са валидни, ако
са направени в писмена форма, подписани лично или от упълномощените представители .
15.2. За дата на съобщението се смята:
- датата на предаването – при ръчно предаване на съобщението;
- датата на пощенското клеймо на обр.разписка-при изпращане по пощата;
- датата на приемането – при изпращане по телефакс
15.3. За валидни адреси за приемане на съобщения, свързани с настоящия договор се смятат:
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ :
ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД
гр. Монтана 3400
ул. „Сирма войвода" № 4
ТБ: Интернешънъл Асет Банк АД
Сметка: BG71IABG74741001032600
BIC код на банката : IABGBGSF
тел.: 096 305150, факс: 096 307554
http://mbalmontana.com
E-mail : mbalmont@net-surf.net
При промяна на адреса, съответната страна е длъжна да уведоми другата в тридневен срок от
промяната.
ХVІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ
16.1. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи от този
договор на трети лица.
16.2. За неуредените въпроси в настоящия договор се прилага действащото българско
законодателство.
ХVІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
17.1. Договорът е за 18 месеца и влиза в сила от 12.05.2020 г. и важи до 12.11.2021 г.
17.2. Всяка от страните може да прекрати договора, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след
сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения, за което отправя писмено
уведомление до отсрещната страна.
17.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни в срок
повече от 3 (три) заявки на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
17.4. При съставянето на настоящия договор се представиха следните документи :
1. Решение на Изпълнителния директор № Р-6 от 14.04.2020г. и Решение № Р-7 от 05.05.2020г ;
2. Удостоверение за актуално съдебно състояние на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ;
3. Документи по т.7.4. от настоящия договор.
Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и
се подписа, както следва:

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Заличено обстоятелство
съгласно чл.36а, ал.3 от ЗОП

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Заличено обстоятелство
съгласно чл.36а, ал.3 от ЗОП

ИЗП.ДИРЕКТОР

Заличено обстоятелство
съгласно чл.36а, ал.3 от ЗОП
ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ
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Спецификация
към договор № 19 / 12.05. 2020г. за Доставки на медицински консумативи и изделия и лабораторни
реактиви, УНП 00468-2019-0011
възложител : МБАЛ Д-р Стамен Илиев АД - гр.Монтана
изпълнител : Софарма Трейдинг АД
Обособена позиция № 1 - Медицински консумативи - общи
№ по ном.
ред
ед.

наименование / вид / изисквания

мярка

1

Марлени крепови бинтове 5/5 от 100%
памучна хигроскопична марля с
размер 5м/5см, тип 17, с минимална
маса 23 гр. на м2, отговаряща на
изискванията на Европейски страндарт
EN 14079:2003, навитa на рулo и
опакована в полипропиленово фолио х
1 бр. в оп., силно абсорбиращ

бр

2

Марлени крепови бинтове 5/8 от 100%
памучна хигроскопична марля с
размер 5м/8см, тип 17, с минимална
маса 23 гр. на м2, отговаряща на
изискванията на Европейски страндарт
EN 14079:2003, навитa на рулo и
опакована в полипропиленово фолио х
1 бр. в оп., силно абсорбиращ

бр

3

Марлени крепови бинтове 10/10 от
100% памучна хигроскопична марля с
размер 10м/10см, тип 17, с минимална
маса 23 гр. на м2, отговаряща на
изискванията на Европейски страндарт
EN 14079:2003, навитa на рулo и
опакована в полипропиленово фолио х
1 бр. в оп., силно абсорбиращ

бр

4

Плетен бинт 5/10 от 100% неизбелена
памучна прежда , със завършени
краища, подходящ за здрава и
устойчива прикрепваща превръзка

бр

5

6

Гипсови бинтове 2,7/10-Бинт марлен,
равномерно промазан с гипсова смес,
размер 2,7м/10 см, навит на руло,
характеризиращ се с голяма здравина и
лекота. Време на втърдяване 4-6
минути. Маса 350-450 гр/кв.м.

Гипсови бинтове 2,7/15-Бинт марлен,
равномерно промазан с гипсова смес,
размер 2,7м/10 см, навит на руло,
характеризиращ се с голяма здравина и
лекота. Време на втърдяване 4-6
минути. Маса 350-450 гр/кв.м.
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бр

бр

прогнозно
Предложена
Предложен продукт - производител, описание
к-во
разфасовка

Софарма АД / Марлени крепови
бинтове 5/5 от памучна
хигроскопична марля с размер
5м/5см, тип 17, с минимална маса
23 гр. на м2, отговаряща на
2 500
изискванията на Европейски
страндарт EN 14079:2003, навитa на
рулo и опакована в
полипропиленово фолио х 1 бр. в
оп., абсорбиращ
Софарма АД / Марлени крепови
бинтове 5/8 от памучна
хигроскопична марля с размер
5м/8см, тип 17, с минимална маса
23 гр. на м2, отговаряща на
3 500
изискванията на Европейски
страндарт EN 14079:2003, навитa на
рулo и опакована в
полипропиленово фолио х 1 бр. в
оп., абсорбиращ
Софарма АД / Марлени крепови
бинтове 10/10 от памучна
хигроскопична марля с размер
10м/10см, тип 17, с минимална маса
23 гр. на м2, отговаряща на
13 500
изискванията на Европейски
страндарт EN 14079:2003, навитa на
рулo и опакована в
полипропиленово фолио х 1 бр. в
оп., абсорбиращ
Софарма АД / Плетен бинт 5/10 от
100% неизбелена памучна прежда ,
50
със завършени краища, подходящ за
здрава и устойчива прикрепваща
превръзка

Каталожен
номер

Ед. цена в Ед. цена в лв.
лв. с ДДС
с ДДС за
Обща стойност
в лв. с ДДС
за единица предложена
мярка
разфасовка

1 брой в
опаковка

4881001

0,25

0,25

625,00

1 брой в
опаковка

4881301

0,34

0,34

1 190,00

1 брой в
опаковка

4882301

0,67

0,67

9 045,00

1 брой в
опаковка

492030

0,80

0,80

40,00

1 600

Софарма АД / Гипсовият бинт
Perfix® се изработва от
хигроскопична марля, промазана
със специален медицински гипс.
Навит на руло, характеризиращ се с
голяма здравина и лекота. Време на
1 брой в
втърдяване 4-6 минути. Маса 350опаковка
450 гр/кв.м. Съдържание на
гипс(САSO41/2H2O),% - мин.85% .
Използва се в ортопедията и
травматологията за лечение на
счупвания, навяхвания,
изкълчвания, с размери 2.7м-10см.

493800

0,54

0,54

864,00

2 700

Софарма АД / Гипсовият бинт
Perfix® се изработва от
хигроскопична марля, промазана
със специален медицински гипс.
Навит на руло, характеризиращ се с
голяма здравина и лекота. Време на
1 брой в
втърдяване 4-6 минути. Маса 350опаковка
450 гр/кв.м. Съдържание на
гипс(САSO41/2H2O),% - мин.85% .
Използва се в ортопедията и
травматологията за лечение на
счупвания, навяхвания,
изкълчвания, с размери 2.7м-15 см.

493810

0,84

0,84

2 268,00

Стр 1 oт 6

№ по ном.
ред
ед.

наименование / вид / изисквания

мярка

прогнозно
Предложена
Предложен продукт - производител, описание
к-во
разфасовка

7

Гипсови бинтове 2,7/20-Бинт марлен,
равномерно промазан с гипсова смес,
размер 2,7м/10 см, навит на руло,
характеризиращ се с голяма здравина и
лекота. Време на втърдяване 4-6
минути. Маса 350-450 гр/кв.м.

8

Санпласт 2,5/5-Лента от памучна тъкан
с телесен цвят и размер 2,5см/5м,
равномерно промазана с лепяща маса
на цинк-оксидна основа, с лепливост
не по малка от 2,5 N на квадратен
сантиметър. Да има СЕ маркировка на
опаковката, съгласно Европейската
директи

бр

2 500

9

Санпласт 5/5-Лента от памучна тъкан с
телесен цвят и размер 5см/5м,
равномерно промазана с лепяща маса
на цинк-оксидна основа, с лепливост
не по малка от 2,5 N на квадратен
сантиметър . Да има СЕ маркировка на
опаковката, съгласно Европейската
директива

бр

8 500

10

Противоалергичен сампласт 5/5Прикрепващ, хипоалергенен пластир от
нетъкана основа с разграфеното в
сантиметри предпазно, хартиено
покритие. Размер: 5см/5м; Да има СЕ
маркировка на опаковката, съгласно
Европейската директива 93/42

13

Стерилна самофиксираща се превръзка
с прорез за канюли със заоблени
краища от НТТ с двуслойна
подложка:пропусклив мрежест
контактен слой от полиетилен,
незалепващ за раната и абсорбиращ
вискозен слой; допълнителен
почистващ тампон; размер 8 х 6 см.

бр

17

Марля метражна 17нишкиХигроскопична марля тип 17 с
минимална маса 23 гр. на м2, сплитка
"Лито", отговаряща на изискванията на
Европейски страндарт EN 14079:2003,
навитa на рулo с ширина 100см и
дължина 200м.

м

18

Марлени компреси 5/5 нестерилни с 8
дипли. изработени от хигроскопична
марля тип 17, отговаряща на
изискванията на EN 14079:2003,
минимална маса 23 гр. на кв.м., с
подгънати навътре краища и
нестърчащи нишки

оп
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бр

бр

720

50

Софарма АД / Гипсовият бинт
Perfix® се изработва от
хигроскопична марля, промазана
със специален медицински гипс.
Навит на руло, характеризиращ се с
голяма здравина и лекота. Време на
1 брой в
втърдяване 4-6 минути. Маса 350опаковка
450 гр/кв.м. Съдържание на
гипс(САSO41/2H2O),% - мин.85% .
Използва се в ортопедията и
травматологията за лечение на
счупвания, навяхвания,
изкълчвания, с размери 2.7м-20см.

HARTMANN RICO SPOL. SRO /
Стерилна адхезивна превръзка с
прорез за фиксиране на периферни
интравенозни канюли от мек
8 000
нетъкан материал с незалепваща
подложка. Снабдена с
допълнителна подложка, която
предпа
Софарма АД / Хигроскопична
марля тип 17 нишки с минимална
маса 23 гр. на м2, сплитка "Лито",
отговаряща на изискванията на
65 000
Европейски страндарт EN
14079:2003, навитa на рулo с
ширина 100см и дължина 200м, или
100см / 100м.
Софарма АД / Нестерилните
марлени компреси, изработени от
хигроскопична марля тип 17,
отговаряща на изискванията на
150
европейския стандарт EN
14079:2003, минимална маса 23 гр./
кв.м., с подгънати навътре краища и
нестърчащи нишки. По 100 броя в
опаковка.

Ед. цена в Ед. цена в лв.
лв. с ДДС
с ДДС за
Обща стойност
в лв. с ДДС
за единица предложена
мярка
разфасовка

493820

1,11

1,11

799,20

496160

0,61

0,61

1 525,00

496260

1,16

1,16

9 860,00

1 брой в
опаковка

497710

0,99

0,99

49,50

50 броя в
опаковка

900805

0,15

7,50

1 200,00

200 метра
в опаковка

407230

0,31

62,00

20 150,00

100 броя в
опаковка

415160

1,34

1,34

201,00

Софарма АД / Прикрепващ пластир
на цинкова-оксидна основа със
силно залепващо действие. Той е
подходящ за фиксиране на
1 брой в
превръзки и медицински
опаковка
инструменти към повърхността на
кожата. С притискане се прилепва
към суха и почистена кожа, телесен
цвят.
Софарма АД / Прикрепващ пластир
на цинкова-оксидна основа със
силно залепващо действие. Той е
подходящ за фиксиране на
1 брой в
превръзки и медицински
опаковка
инструменти към повърхността на
кожата. С притискане се прилепва
към суха и почистена кожа, телесен
цвят.
Софарма АД / Sanplast Citofix е
прикрепващ, хипоалергенен
пластир от нетъкана основа. Много
мек и удобен, той се отличава с
много добра поносимост от кожата
и комбинира сигурността с
комфорта. Разграфеното в
сантиметри предпазно, хартиено
покритие

Каталожен
номер

Стр 2 oт 6

№ по ном.
ред
ед.

наименование / вид / изисквания

мярка

прогнозно
Предложена
Предложен продукт - производител, описание
к-во
разфасовка

19

Марлени компреси 7,5/7,5 нестерилни
с 8 дипли. изработени от
хигроскопична марля тип 17,
отговаряща на изискванията на EN
14079:2003, минимална маса 23 гр. на
кв.м., с подгънати навътре краища и
нестърчащи нишки

оп

340

20

Марлени компреси 10/10 нестерилни с
8 дипли. изработени от хигроскопична
марля тип 17, отговаряща на
изискванията на EN 14079:2003,
минимална маса 23 гр. на кв.м., с
подгънати навътре краища и
нестърчащи нишки

оп

400

21

Лапаратомични кърпи "Микулич"Компрес, изработен от 4 слоя
хигроскопична марля тип 17,
отговарящ на изискванията на EN
14079:2003, минимална маса 23 гр. на
кв.м. Подгънати и ушити от всички
страни краища с размер 40см/45см, без
стърчащи нишки х 50 бр. в опаковка

22

Лапаратомични кърпи с
рентгеноконтрастна нишка-Компрес,
изработен от 4 слоя хигроскопична
марля тип 17, отговарящ на
изискванията на EN 14079:2003,
минимална маса 23 гр. на кв.м.
Подгънати и ушити от всички страни
краища с размер 40см/45см, сРКН, без
стърчащи нишки х 50 бр. в опаковка

23

Памук х 100гр.- Почистени,
обезмаслени, избелени и добре
развлачени 100 % естествени памучни
влакна, със средна дължина не помалка от 10 mm, оформени във вид на
лента, поставени в плик от 100 гр.
Време на потъване не повече от 10сек,
водозадържане не по-малко от 23гр / 1
гр. памук. Не съдържа алкални и
киселинни примеси.

28

Подложни компреси -еднократни за
АГО 60см х 60см. Хигиенен чаршаф,
тип памперс, със силно абсорбираща
целулозна сърцевина, с горен слой от
нетъкан текстил, поддържащ сухота и
долен слой от водонепроницаем
полиетилен

31

Антимикробни конци №0,00,000,1,2,4,6Нестерилни, синтетични, мултифиламентни плетени хирургически
конци, изработени от Полиамид.
Дължина 10м. Размери: 000,0,02,04,06

39

Игли инжекционни -Заточване чрез
шлифоване, електролиза, бластиране,
лазер, варианти с дълъго и късо
скосяване, от неръждаема стомана,
епоксидно лепило, РР, силиконово
олио

МКИЛР 2019 - Договор № 19

Софарма АД / Нестерилните
марлени компреси, изработени от
хигроскопична марля тип 17,
отговаряща на изискванията на
европейския стандарт EN
14079:2003, минимална маса 23 гр./
кв.м., с подгънати навътре краища и
нестърчащи нишки. По 100 броя в
опаковка.
Софарма АД / Нестерилните
марлени компреси, изработени от
хигроскопична марля тип 17,
отговаряща на изискванията на
европейския стандарт EN
14079:2003, минимална маса 23 гр./
кв.м., с подгънати навътре краища и
нестърчащи нишки. По 100 броя в
опаковка.

Каталожен
номер

Ед. цена в Ед. цена в лв.
лв. с ДДС
с ДДС за
Обща стойност
в лв. с ДДС
за единица предложена
мярка
разфасовка

100 броя в
опаковка

416160

2,69

2,69

914,60

100 броя в
опаковка

417160

4,03

4,03

1 612,00

бр.

Софарма АД / Квадратна кърпа,
изработена от 8 слоя хигроскопична
марля тип 17, отговаряща на
изискванията на EN 14079:2003,
50 броя в
23 000
минимална маса 23 гр./ кв.м.
опаковка
Подгънати и ушити от всички
страни краища с размер 40 см/45см,
така че да няма стърчащи конци.

410560

0,38

19,00

8 740,00

бр.

500

Софарма АД / Лапаратомични
кърпи с рентгеноконтрастна нишкаКомпрес, изработен от 4 слоя
хигроскопична марля тип 17,
отговарящ на изискванията на EN 50 броя в
14079:2003, минимална маса 23 гр. опаковка
на кв.м. Подгънати и ушити от
всички страни краища с размер
40см/45см, сРКН, без стърчащи
нишки х 50 бр. в опаковка

410570

0,40

20,00

200,00

4 700

Софарма АД / Почистени,
обезмаслени, избелени и добре
развлачени 100 % естествени
памучни влакна, със средна
дължина не по-малка от 10 mm,
1 брой в
оформени във вид на лента,
опаковка
поставени в плик от 100 гр. Време
на потъване не повече от 10сек,
водозадържане не по-малко от 23гр/
1 гр. памук. Не съдържа алкални и
киселинни примеси.

400780

1,02

1,02

4 794,00

5 500

HARTMANN RICO SPOL. SRO /
Чаршафчета със силно абсорбираща
сърцевина от разбита целулоза и
100 броя в
горен слой от нетъкан текстил,
опаковка
който не задържа влага. Долният
слой е изработен от
водонепропусклив полиетилен.

161300

0,38

38,00

2 090,00

401000;
401010;
401020;
401030;
401040;\

1,26

1,26

2 772,00

100 броя в SCMDSN
опаковка
1037

0,02

2,00

9 000,00

бр

бр

бр

2 200

Софарма АД / Нестерилни,
синтетични, мулти-филаментни
плетени хирургически конци,
изработени от Полиамид
№0,00,000,1,2,4,6

1 брой в
опаковка

SHANGHAI CHANNELMED
IMPORT & EXPORT / Стерилни
бр

450 000

инжекционни игли за еднократна
употреба, за подкожно, мускулно и
венозно въвеждане на инфузионни или
инжекционни лекарствени форми, тип
луер, в опаковка х 100 бр. Различни
размери

Стр 3 oт 6

№ по ном.
ред
ед.

47

48

49

50

наименование / вид / изисквания

Спринцовки 2мл без игла
трикомпонентни от Ethylene
Polypropylene Copolymer (PP),
уплътнител от Polyisoprene /
съответстват на ISO 7886-1 в кутии по
100 бр.
Спринцовки 5мл без игла
трикомпонентни от Ethylene
Polypropylene Copolymer (PP),
уплътнител от
Polyisoprene/съответстват на ISO 7886-1
в кутии по 100 бр.
Спринцовки 10мл без игла
трикомпонентни от Ethylene
Polypropylene Copolymer (PP),
уплътнител от
Polyisoprene/съответстват на ISO 7886-1
в кутии по 100 бр.
Спринцовки 20мл без игла
трикомпонентни от Ethylene
Polypropylene Copolymer (PP),
уплътнител от
Polyisoprene/съответстват на ISO 7886-1
в кутии по 100 бр.

мярка

прогнозно
Предложена
Предложен продукт - производител, описание
к-во
разфасовка

Каталожен
номер

Ед. цена в Ед. цена в лв.
лв. с ДДС
с ДДС за
Обща стойност
в лв. с ДДС
за единица предложена
мярка
разфасовка

бр

110 000

VOGT MEDICAL VERTRIEB
GMBH / Спринцовка трисъставна
2сс опаковка по 100бр

100 броя в
1310239
опаковка

0,04

4,00

4 400,00

бр

90 000

VOGT MEDICAL VERTRIEB
GMBH / Спринцовка трисъставна
5сс опаковка по 100бр

100 броя в
1310244
опаковка

0,05

5,00

4 500,00

бр

240 000

VOGT MEDICAL VERTRIEB
GMBH / Спринцовка трисъставна
10сс опаковка по 100бр

100 броя в
1310248
опаковка

0,07

7,00

16 800,00

бр

50 000

VOGT MEDICAL VERTRIEB
GMBH / Спринцовка трисъставна
20сс опаковка по 100бр

50 броя в
опаковка

1310250

0,10

5,00

5 000,00

53

Спринцовки 50мл.катетърен тип с
добър вакуум, трикомпонентни с
допълнителен накрайник на буталото

бр

3 500

SHANGHAI CHANNELMED
IMPORT & EXPORT / Стерилни
спринцовки катетърен тип за
еднократна употреба, за подкожно,
мускулно и венозно въвеждане на
инжекционни лекарствени форми.

25 броя в
опаковка

102550

0,26

6,50

910,00

57

Сонда за хранене на недоносени деца с
накрайник тип Луер, СН 6,8,10, с
външен диаметър 2 мм., 2.7 мм, 3.3 мм
и дължина 500мм, глух канал, брой
отвори - 2, маркировка: първо деление на 50 мм от върха, второ деление - 100
мм от върха, трето деление - 150

бр

7 000

Момина Крепост АД / ПВЦ сонда за
1 брой в
хранене на недоносени, различни
опаковка
размери

305***

0,57

0,57

3 990,00

58

Сонда за ендобронхиална аспирация, с
накрайник тип Нелатон, СН 6- CH36,с
външни диаметри 2.0- 12.00 мм и
дължина 600 мм, вид на канала отворен, брой отвори - 2

бр

1 500

1 брой в
опаковка

306***

0,56

0,56

840,00

59

Сонди назогастрални, CH 6- 34,
външен диаметър 2- 11.3мм, 6 отвора,
вид на канала - глух, дължина 1500 и
2000 мм

бр

450

1 брой в
опаковка

309***

0,84

0,84

378,00

61

Сонди за трахеална аспирация, вид на
канала- отворен, дължина 250 мм.,
брой отвори- 1, маркировка- първо
деление на 50 мм от върха и през 10 мм
-до 200 мм, размер CH 6,8 и 10

800

Момина Крепост АД / Сонди за
трахеална аспирация, вид на каналаотворен, дължина 250 мм., брой
1 брой в
отвори- 1, маркировка- първо
опаковка
деление на 50 мм от върха и през 10
мм -до 200 мм, размер CH 6,8 и 10

307***

0,48

0,48

384,00

62

Стомашна сонда с глух канал, различни
размери с външни диаметри 4,7; 5,3;
6,0; 6,7; 7,3 и 8,0 мм и дължина 1000
мм, брой отвори: 5

300

Момина Крепост АД / Стомашна
сонда с глух канал, различни
1 брой в
размери с външни диаметри 4,7; 5,3;
опаковка
6,0; 6,7; 7,3 и 8,0 мм и дължина 1000
мм, брой отвори: 5

308***

0,78

0,78

234,00

70

72

Катетри двупътни”Фолей” с балон
30мл. - естествен латекс, покрит с
100% силикон еластомер, с гладък
цилиндричен връх за лесно поставяне;
два странични отвора и с балон;
изключително гъвкав; двупътен с
възврътен клапан, всички номера
Катетри трипътни “Фолей”с балон
30мл - естествен латекс, покрит с 100%
силикон еластомер, с гладък
цилиндричен връх за лесно поставяне;
два странични отвора и с балон;
изключително гъвкав; двупътен с
възврътен клапан
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бр

бр

бр

бр

Момина Крепост АД / Сонда за
ендобронхиална аспирация, с
накрайник тип Нелатон, СН 6CH36,с външни диаметри 2.0- 12.00
мм и дължина 600 мм, вид на канала
- отворен, брой отвори-2
Момина Крепост АД / Сонда
назодуодентална за диагностично
или лечебно сондиране на
дуоденома, различни размери

5 300

SHANGHAI CHANNELMED
IMPORT & EXPORT / Катетър
фолиев, със силиконово покритие;
обем на балона 30-50млсъответстващ на спинцовките.
Различни размери

10 броя в SCMDC1
опаковка
005

0,84

8,40

4 452,00

300

SHANGHAI CHANNELMED
IMPORT & EXPORT / Катетър
фолиев, със силиконово покритие;
обем на балона 30-50млсъответстващ на спинцовките.
Различни размери

10 броя в SCMDC1
опаковка
005

0,84

8,40

252,00

Стр 4 oт 6

№ по ном.
ред
ед.

84

87

98

наименование / вид / изисквания

Инфузионни системи с метална игла.
Изработени от PVC материал с
прозрачна мека камера за визуализация
на разтвора; прецизен капков
регулатор, тръба с латексов конектор,
21G игла от неръждаема стомана и
филтър;
Уринаторни торби с долен клапан, с
добър механизъм за затваряне с обем
2000м и източващ клапан тип Пуш.
Изработени от PVC с дължина на
тръбата 1,2м
Дренаж операционен, 4 отвора,
дължина 600мм., без РК ивица, размери
от CH6 до CH36

мярка

прогнозно
Предложена
Предложен продукт - производител, описание
к-во
разфасовка

бр

115 000

бр

9 300

бр

1 300

SHANGHAI CHANNELMED
IMPORT & EXPORT / Стерилни,
еднократни системи за инфузия с
метална игла.

Каталожен
номер

25 броя в SCMDSN
опаковка
1041

Ед. цена в Ед. цена в лв.
лв. с ДДС
с ДДС за
Обща стойност
в лв. с ДДС
за единица предложена
мярка
разфасовка

0,22

5,50

25 300,00

HK102

0,36

3,60

3 348,00

1 брой в
опаковка

314***

0,60

0,60

780,00

Момина Крепост АД / Катетър
редон дренаж за евакуация на
секрети, изливи, кръв, течности или 1 брой в
въздух от коремната и гръдната
опаковка
кухина, различни размери,
рентгеноконтрастна ивица

3101**

0,74

0,74

37,00

CHANGZHOU HEKANG MEDICAL
10 броя в
INSTR. / Уринаторна торба с
опаковка
клапан, 2 л/1.2 м шлаух, стерилна
Момина Крепост АД / Дренаж
операционен, 4 отвора, дължина
600мм., без РК ивица, размери от
CH6 до CH36

99

Редон дренаж

бр

50

101

Торакален дренаж CH 10 до CH 36,
отворен канал

бр

130

Момина Крепост АД / Катетър
торакален за еднократна употреба,
CH 10 до CH 36

1 брой в
опаковка

320****

0,77

0,77

100,10

113

Кислородна маска “Очила” за
възрастни

бр

540

SHANGHAI CHANNELMED
IMPORT & EXPORT / Назална
канюла, тип "Очила", мека и
атравматична. За възрастни и деца

1 брой в SCMDC1
опаковка
051

0,49

0,49

264,60

116

Кислородна маска “Ешман” за
възрастни - Устойчива PVC тръба,
анатомична маска за разпръскване,
защитно уплътнение - клипса

бр

800

LARS MEDICARE / Кислородна
маска, анатомична, за възрастни, с
шлаух 2 метра

1 брой в
опаковка

1044052.00

0,74

0,74

592,00

1020.**

0,20

20,00

11 340,00

992524

13,30

13,30

266,00

LARS MEDICARE / Катетър за
периферно венозно канюлиране от
полиуретан, ренгенопозитивен по
цялата дължина, прозрачна камера 100 броя в
за визуализация на кръвния поток, опаковка
цветен код на диаметъра; стерилен,
размери 20G, подходящ за работа с
налягане до 22.4 bar (325 psi)
HARTMANN RICO SPOL. SRO /
Хирургични предпазни очила с
1 брой в
панорамни лещи от поликарбонат с
опаковка
неабразивно покритие и подвижни,
удължаващи се рамки.

120

Абокати/Катетър за периферно
интравенозно канюлиране от FEP,
рентгенопозитивен по цялата дължина,
крилца за фиксиране и втори вход за
инфузия с цветен код на диаметъра

бр

56 700

143

Хирургични предпазни очила с
панорамни лещи от поликарбонат с
неабразивно покритие и подвижни,
удължаващи се рамки

бр

20

бр

100

HARTMANN RICO SPOL. SRO /
Стерилни операционни чаршафи с
адхезив

40 броя в
опаковка

277508

1,42

56,80

142,00

бр

100

HARTMANN RICO SPOL. SRO /
Стерилни операционни чаршафи с
адхезивен вариращ отвор

65 броя в
опаковка

277509

1,24

80,60

124,00

60

SENDO / Комплект апарат за
кръвно налягане със стетоскоп манометърът и помпичката да са в
една конструкция със здраво
прилепващ маншон

Продуктъ
1 брой в
т няма
опаковка каталоже
н номер

31,87

31,87

1 912,20

109200

0,02

2,00

60,00

Продуктът
няма
каталожен
номер

3,60

3,60

7 200,00

151

152

156

Стерилни еднократни операционни
чаршафи, възпрепятстващи
преминаването на течности и бактерии
с лепяща част 75х90см.
Стерилни еднократни операционни
чаршафи с прорез и с лепяща част ,
възпрепятстващи преминаването на
течности и бактерии 45х75см.
Комплект апарат за кръвно налягане
със стетоскоп - манометърът и
помпичката да са в една конструкция
със здраво прилепващ маншон

177

Еднократни шпатули за преглед

181

Етилов спирт 70% за медицински целибистра, подвижна , летлива течност с
характерна миризма в безцветни
опаковки от РЕТ- с обем 1000мл.
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бр

бр

фас

3 000

SA LABORATOIRES EUROMEDIS /
Имат СЕ маркировка на опаковката, 100 броя в
съгласно изискванията на
опаковка
Европейската директива 93/42

2 000

Вета Фарма АД / Етилов спирт 70%
за медицински цели-бистра,
подвижна , летлива течност с
характерна миризма в безцветни
опаковки от РЕТ- с обем 1000мл.

1000мл

Стр 5 oт 6

№ по ном.
ред
ед.

наименование / вид / изисквания

мярка

прогнозно
Предложена
Предложен продукт - производител, описание
к-во
разфасовка

200

Вета Фарма АД / Етилов спирт 95%
за медицински цели-бистра,
подвижна , летлива течност с
характерна миризма в безцветни
опаковки от РЕТ- с обем 1000мл.

1000мл

фас

100

Вета Фарма АД / Лавандулов спирт1000мл.

1000мл

фас

250

Вета Фарма АД / Риванол- 1000мл.

1000мл

182

Етилов спирт 95% за медицински целибистра, подвижна , летлива течност с
характерна миризма в безцветни
опаковки от РЕТ- с обем 1000мл.

фас

183

Лавандулов спирт- 1000мл.

184

Риванол- 1000мл.

187

Перхидрол 30%- бистра, безцветна
течност без мирис в бели опаковки от
полиетилен-с обем 1кг

фас

800

208

Регистрираща хартия за ЕКГ110 х 30

оп

500

209

Регистрираща хартия за ЕКГ 210 х 295
х 150

оп

65

228

Вакутейнери за наркотици

бр

50

229

Вакутейнери за алкохол

бр

50

Вета Фарма АД / Перхидрол 30%бистра, безцветна течност без мирис
в бели опаковки от полиетилен-с
обем 1кг
LUMED SRL / Регистрираща хартия
за ЕКГ110 х 30
LUMED SRL / Регистрираща хартия
за ЕКГ 210 х 295 х 150
ZHEJIANG GONGDONG
MEDIC.TECHNOL.CO, /
Вакутейнери за наркотици
13/75,7мл
ZHEJIANG GONGDONG
MEDIC.TECHNOL.CO, /
Вакутейнери за алкохол 13/75,5мл

Каталожен
номер

Продуктът
няма
каталожен
номер

Ед. цена в Ед. цена в лв.
лв. с ДДС
с ДДС за
Обща стойност
в лв. с ДДС
за единица предложена
мярка
разфасовка

4,80

4,80

960,00

7,20

7,20

720,00

3,60

3,60

900,00

2,88

2,88

2 304,00

2,53

25,30

1 265,00

8,40

8,40

546,00

100 броя в GD070EK
опаковка
2

0,12

12,00

6,00

100 броя в
GD050SP
опаковка

0,12

12,00

6,00

50,16

50,16

1 003,20

1000мл

Продуктът
няма
каталожен
номер
Продуктът
няма
каталожен
номер
Продуктът
няма
каталожен
номер

10 броя в
BFTM001
опаковка
1 брой в
CFHE006
опаковка

Обособена позиция № 9 – Ортопедия
СТЕРИЛЕН СЕТ ЗА СМЯНА НА
ТАЗОБЕДРЕНА СТАВА

24

Отговаря на EN 13795. Съдържание: 2бр.
Покривала за маса 150 х 200 cm; 1 бр.
Покривало за маса Mayo, подсилено 80 х 145
cm; 1 бр. U-образно покривало, подсилено
200 х 260 cm, U отвор 20 x 100 cm, 1 бр.
Покривало с адхезив, подсилено, 150 х 300
cm; 1 бр. Покривало 75 х 90 cm; 1 бр.
Покривало за крак 37,5 х 120 cm; 4 бр.
Кърпи за ръце 33 х 30 cm; 2 бр. Оп-ленти 10
х 50 cm; 1 бр. Клампа за кърпи

бр

20

Обща сума :

HARTMANN RICO SPOL. SRO / 1
чаршаф за опер. Маса, усилен
140/190; 1 чувал за маса за
инструменти, усилен, с
телескопично нагъване 80/145; 1
лепящ чаршаф 170/300; 1 лепящ
чаршаф с прорез 10х95 см, усилен
245/280; 1 чаршаф 150х200; 1
чаршаф 75х90; 1 чорап; 2 лепящи
ленти; 4 кърпи

179 255,40 лв
149 379,50

За възложител :

........П........

1 брой в
опаковка

938701

с ДДС
без ДДС

За изпълнител : .........П.........

Изп. Директор

........П........
Гл. Счетоводител
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Стр 6 oт 6

ДОГОВОР № 20
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА: ДОСТАВКИ НА МЕДИЦИНСКИ
КОНСУМАТИВИ И ИЗДЕЛИЯ И ЛАБОРАТОРНИ РЕАКТИВИ, УНП 00468-2019-0011
Днес, 18.05. 2020г. в гр. Монтана на основание чл.112 от Закона за обществените поръчки и
Решение № Р-6 от 14.04.2020г. на Изпълнителния директор на МБАЛ „Д-р Ст.Илиев” АД гр.Монтана
за извършено класиране и определяне на изпълнител, се сключи настоящия договор между:
МБАЛ „Д-р Стамен Илиев" АД, ЕИК: 111047073
с адрес: гр. Монтана, ул.Сирма войвода №4, тел.: 096 305150, факс: 096 307554, представлявано от
д-р Тодор Тодоров – Изпълнителен директор, наричано по-долу за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ” от
една страна,
и
Б. Браун Медикал ЕООД , ЕИК: 175016820
с адрес: гр.София 1528, р-н Искър, бул.„Христофор Колумб” 64, бл. А2, офис 111, тел: 02 8076752,
факс: 02 9753999, petranka.yancheva@bbraun.com , представлявано от управители Хорст Хайнц Щюер
и Манфред Грегор Марле, прокуристи Даниела Иванова Гидикова–Йовоган и Петър Цветанов Асенов
(Дружеството ще се управлява и представлява само заедно: от двамата управители, от управител и
прокурист или от двамата прокуристи), наричано по-долу за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ” от друга
страна, за следното:
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
възлага, а
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ медицински консумативи и/или лабораторни реактиви, съгласно приложена
Спецификация - неразделна част от настоящия договор .
ІІ. ЦЕНИ И ОБЩА СТОЙНОСТ НА ДОСТАВКИТЕ ПО ДОГОВОРА
2.1. Единичната цена на стоките по т.1.1 е определена в лева, съгласно приложената Спецификация.
2.2. Общата стойност на доставката по договора е :
58 438,64 (петдесет и осем хиляди четиристотин тридесет и осем 0,64) лева с ДДС,
48 698,87 (четиридесет и осем хиляди шестстотин деветдесет и осем 0,87) лева без ДДС.
2.3. Цените са фиксирани и не подлежат на промяна през периода на изпълнение на договора, с
изключение при приложението на нормативните разпоредби.
2.4. Количествата на стоките от поръчката, посочени в приложената спецификация, са прогнозни и
ориентировъчни и не пораждат задължение за Възложителя да ги закупи в пълен обем, както и
възможност да заяви доставка на по-големи количества, съобразно нуждите на лечебното заведение.
ІІІ. УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
3.1. Плащането по настоящия договор се осъществява в български лева чрез банков превод от страна
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по посочената в т.15 банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ- отложено в
срок до 60 дни след съответната доставка и представяне на необходимите документи .
3.2. Заплащането на стоките се извършва след представяне на следните документи :
а/доставна фактура - оригинал;
б/ приемо-предавателен протокол;
в/ партиден сертификат за качество.
г/ заявка
3.3. В случай, че посочените в чл.3.2. документи са нередовни или не са комплектовани, същите се
връщат на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с приемо-предавателен протокол за изправяне на нередностите.Срокът
по т.3.1. за плащане на доставката, започва да тече от датата на представянето на документите в
изискуемия вид.
ІV. СРОК НА ДОСТАВЯНЕ
4.1. Доставката на стоките, предмет на настоящият договор се извършва периодично и в срок до 24
часа след всяка обикновенна писмена заявка предадена по електронен път и в срок до 6 часа след
всяка спешна заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
4.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да уведоми писменно или чрез факс ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за
предстоящето доставяне на стоките преди експедицията им.
V. МЯСТО НА ДОСТАВЯНЕ
5.1. Място на доставяне на стоките по този договор е до краен получател: МБАЛ „Д-р Стамен Илиев
АД гр.Монтана, ул.„Сирма войвода” №4 - болнична аптека и/или съгласно указанията на възложителя.
5.2. Рискът от случайното погиване и повреждане на стоките преминава върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от
момента на приемането й на мястото на доставяне с приемателно-предавателен протокол.

1

VІ. ДАТА НА ДОСТАВЯНЕ
6.1. За дата на доставяне се счита датата, на която стоките са доставени в мястото на доставяне,
съгласно приемо-предавателен протокол.
VІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава :
7.1. Да достави стоките в договорения срок, придружени със сертификат за качество.
7.2. Да предаде стоките в съответния вид, количество и качество на мястото на доставяне.
7.3. След доставяне на стоките да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документите, изброени в т. 3.2. от
настоящия договор.
7.4. При подписването на договора да представи (чл.58 от ЗОП):
а) за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 - свидетелство за съдимост;
б) за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 - удостоверение от органите по приходите и
удостоверение от общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника;
в) за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 - удостоверение от органите на Изпълнителна
агенция "Главна инспекция по труда";
г) за обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 1 - удостоверение, издадено от Агенцията по
вписванията.
д) други документи – нормативно изискуеми към датата на сключване на договора.
е) гаранция за изпълнение в една от формите, определени в чл.111 от ЗОП, която се
освобождава до 30 дни след приключване на изпълнението на договора. Гаранцията е в размер на 2 %
от стойността на договора без ДДС и възлиза на
973,98 лв./словом : деветстотин седемдесет и три 0,98 /
VІІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава :
8.1. Да приеме стоките, предмет на настоящия договор, в деня на доставката, съответстващи по вид,
количество и качество на описанието в настоящия договор.
8.2. Да заплати доставените стоки в уговорения срок.
8.3. След изтичане на срока за изпълнение на договора да освободи гаранцията за изпълнение на
договора без да дължи лихви за периода, през който средствата са престояли законно при него.
8.4. Да осигури присъствието на свой представител при приемането на стоките, разполагащ с
надлежно пълномощно за подписване на приемателно-предавателен протокол.
ІХ. ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА СТОКИТЕ
9.1. Приемането на стоките се осъществява в присъствието на упълномощен представител на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
9.2. При приемането на стоките се подписва приемо-предавателен протокол, удостоверяващ
получаването на стоките, едновременно с представянето на разрешение за продажба, издадено от
ИАЛ.
Х. КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИИ И СРОК НА ГОДНОСТ
10.1. Качеството на стоките, предмет на настоящия договор, следва да отговаря на техническите
стандарти на производителя, което се удостоверява със сертификат за качество и произход, издаден от
компетентен орган в страната-производител.
10.2. Към датата на доставката срокът на годност на стоките, предмет на настоящия договор, следва да
бъде не по-малък от 70 % от срока на годност, обявен от производителя.
10.2.1. В случай на доставка на медицински консумативи и лабораторни реактиви с по-кратък от
договорения срок на годност, изпълнителя заплаща неустойка, както следва:
от 69.99% до 60% - 5% върху стойността на доставката;
от 59.99% до 50% - 10% върху стойността на доставката;
от 49.99% до 40% - 20% върху стойността на доставката;
от 39.99% до 30% - 30% върху стойността на доставката;
от 29.99% до 20% - 60% върху стойността на доставката;
под 20 % - 90% върху стойността на доставката.
10.2.2. Доставката на лекарствен продукт и/или медицинско изделие с по-малък от 40% от обявения от
производителя се извършва само с мотивирано решение на възложителя за конкретното количество,
определено от него.
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10.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да откаже приемането на стоките, ако в деня на пристигането и
приемането, те не отговарят на договореното с настоящия договор.
ХІ. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕТОЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ, РЕКЛАМАЦИИ
11.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да предяви рекламация пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за :
а/ количество и некомплектност на стоките или техническата документация / явни недостатъци /;
б/ качество / скрити недостатъци /:
- при доставяне на стока не от договорения вид, посочен в т.1.1;
- при констатиране на дефекти при употреба на стоката.
11.2. Рекламациите за явни недостатъци на стоките се правят в 14 дневен срок от датата на доставяне
със съответен протокол.
11.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е длъжен да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за установените дефекти
в 15-дневен срок от констатирането им.
11.4. В рекламациите се посочва номерът на договора, точното количество на получената стока,
основанието за рекламация и конкретното искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Към рекламацията се прилага
копие от сертификата за качество, получено заедно с другите дължими документи по договора.
11.5. В петдневен срок от получаване на рекламацията, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ следва да отговори на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено и конкретно дали приема рекламацията или я отхвърля.
11.6. При рекламации с явни недостатъци ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен в 5-дневен срок от получаване
на рекламацията за своя сметка и риск да достави на мястото на доставяне количеството липсващи в
доставката/некомплектни договорени стоки.
11.7. Изборът на посочените по-горе възможности да се върне съответната част от платеното или да
се доставят нови стоки принадлежи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ , като разходите и рисковете по новото
доставяне са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
11.8. Рекламираните стоки се съхраняват от съответния краен получател до уреждане на
рекламациите.
XII. ОТГОВОРНОСТ ПРИ ЗАБАВА, НЕУСТОЙКИ
12.1. За неизпълнение на задълженията си по настоящия договор,
Изпълнителя дължи неустойка в размер на 0.7 на ден, върху стойността на неизпълненото в
договорените срокове задължение , но не повече от 10% /десет процента/ от стойността на
неизпълнението, както и обезщетение за претърпените вреди в случаите, когато те надхвърлят
договорената неустойка. Сумата на неустойката, дължима от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, се
осигурява от гаранцията за изпълнение на договора.
12.2. Когато при наличие на рекламация, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не изпълни задълженията си по раздел ХІ
от настоящия договор в срок,същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 2 % от цената
на стоката в частта на рекламацията.
12.3. При виновна забава на една от страните, продължила повече от половината от срока за
изпълнение на съответното задължение, другата страна има право да развали договора едностранно с
30-дневно предизвестие.
12.4. В случай, че по отношение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ настъпят обстоятелства по чл.54, ал.1 и чл.55,
ал.1, т.1 и т.4 от ЗОП, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно настоящия договор,без
писмено предизвестие и без да дължи неустойки.
ХІІІ. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
13.1. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за понесени вреди и загуби, ако
последните са причинени в резултат на непреодолима сила.
13.2. Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора е била в забава, тя не
може да се позовава на непреодолима сила.
13.3. „Непреодолима сила“ по смисъла на договора е непредвидено и/или непредотвратимо събитие
от извънреден характер, възникнало след сключването на договора.
13.4. Страната, засегната от непреодолима сила е длъжна да предприеме всички действия с грижата
на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено
другата страна в двуседмичен срок от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се
дължи обещетение за настъпилите от това вреди.
13.5. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни
задължения се спира.
13.6. Не представлява „непреодолима сила” събитие, причинено по небрежност или чрез умишлено
действие на страните или на техни представители и/или служители, както и недостига на парични
средства на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
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ХІV. СПОРОВЕ
14.1. Възникналите през времетраенето на договора спорове и разногласия между страните се
решават чрез преговори между тях. Постигнатите договорености се оформят в писмена форма и се
превръщат в неразделна част от договора.
14.2. В случай на непостигане на договореност по предходния член, всички спорове, породени от
този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени от или отнасящи се до
неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване ще бъдат разрешавани според
българските материални и процесуални закони от компетентния съд по реда на ГПК.
ХV. СЪОБЩЕНИЯ
15.1. Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този договор са валидни, ако
са направени в писмена форма, подписани лично или от упълномощените представители .
15.2. За дата на съобщението се смята:
- датата на предаването – при ръчно предаване на съобщението;
- датата на пощенското клеймо на обр.разписка-при изпращане по пощата;
- датата на приемането – при изпращане по телефакс
15.3. За валидни адреси за приемане на съобщения, свързани с настоящия договор се смятат:
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ :
ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД
гр. Монтана 3400
ул. „Сирма войвода" № 4
ТБ: Интернешънъл Асет Банк АД
Сметка: BG71IABG74741001032600
BIC код на банката : IABGBGSF
тел.: 096 305150, факс: 096 307554
http://mbalmontana.com
E-mail : mbalmont@net-surf.net
При промяна на адреса, съответната страна е длъжна да уведоми другата в тридневен срок от
промяната.
ХVІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ
16.1. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи от този
договор на трети лица.
16.2. За неуредените въпроси в настоящия договор се прилага действащото българско
законодателство.
ХVІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
17.1. Договорът е за 18 месеца и влиза в сила от 18.05.2020 г. и важи до 18.11.2021 г.
17.2. Всяка от страните може да прекрати договора, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след
сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения, за което отправя писмено
уведомление до отсрещната страна.
17.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни в срок
повече от 3 (три) заявки на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
17.4. При съставянето на настоящия договор се представиха следните документи :
1. Решение на Изпълнителния директор № Р - 6 от 14.04.2020г. ;
2. Удостоверение за актуално съдебно състояние на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ;
3. Документи по т.7.4. от настоящия договор.
Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и
се подписа, както следва:

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Заличено обстоятелство
съгласно чл.36а, ал.3 от ЗОП

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Заличено обстоятелство
съгласно чл.36а, ал.3 от ЗОП

ИЗП.ДИРЕКТОР

Заличено обстоятелство
съгласно чл.36а, ал.3 от ЗОП
ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ

4

Спецификация
към договор № 20 / 18.05. 2020г. за Доставки на медицински консумативи и изделия и лабораторни
реактиви, УНП 00468-2019-0011
възложител : МБАЛ Д-р Стамен Илиев АД - гр.Монтана
изпълнител : Б.Браун Медикал ЕООД
Обособена позиция № 1 - Медицински консумативи - общи
мярка

прогнозно кво

40

Игли инжекционни - тънкостенни
изработени от хром-никелова стомана
триплоскостно заточване на върхаразлични номера

бр

500

42

Спинални игли

бр

800

43

Атравматична игла за спинална анестезияспециално атравматично заточване на
върха

бр

2 500

44

Игла за плексусна анестезия - по
техниката "единична доза" с
невростимулатор и атравматично
заточване на върха, под ъгъл 30 градуса

бр

100

45

Игла за спинална анестезия и
диагностична лумбална пункция.
Заточване на върха по Квинке. №22 и
№25

бр

200

52

Спринцовки 50мл.перфузия съвместима с
перфузорите "Браун" с добър вакум

бр

12 000

55

Удължител за перфузор 150см, съвместим
с перфузор на спринцовка на Браун

бр

2 500

67

Набори и компоненти за епидурална
анестезия . Епидурална игла, епидурален
катетър, катетърен конектор, плосък
епидурален филтър

бр

10

68

Набор за комбинирана спинална и
епидурална анестезия със спинална игла,
мек катетър, филтър, конектор,
спринцовка

бр

85

Интравенозни системи за инфузионни
разтвори самообезвъздушаващи се с
филтър за бързо пълнене

86

100

№ по
ред

ном.
ед.

наименование / вид / изисквания

Предложен продукт
Ед. цена в лв. с
Предложена
- производител,
Каталожен номер ДДС за единица
разфасовка
описание
мярка

Б.Браун
Мелзунген,
Германия

Ед. цена в лв. с
ДДС за
предложена
разфасовка

Обща стойност
в лв. с ДДС

100

4665791

0,12

12,00

60,00

25

4501390-01

2,16

54,00

1 728,00

25

4504739

8,88

222,00

22 200,00

Б.Браун
Мелзунген,
Германия

25

4894375

12,12

303,00

1 212,00

Б.Браун
Мелзунген,
Германия

25

4507908-01
4505905-01

2,16

54,00

432,00

100

8728844F
8728844F-06

1,14

114,00

13 680,00

100

8722960

1,34

134,00

3 350,00

Б.Браун
Мелзунген,
Германия

20

4514017

16,08

321,60

160,80

5

Б.Браун
Мелзунген,
Германия

10

4556666

50,58

505,80

252,90

бр

100

Б.Браун
Мелзунген,
Германия

100

4063000

1,14

114,00

114,00

Интравенозни системи за инфузионни
разтвори с прецизен регулатор

бр

100

50

4061284

3,85

192,50

385,00

Редон дренаж вакум комплект с твърда
плоска, засмукваща бутилка, с висок
вакуум и редон дренаж

бр

430

30

U2000500

6,24

187,20

2 683,20

50

4269071S-01
4269098S-01
4269110S-01
4269136S-01
4268091S-01
4268113S-01
4268130S-01

1,45

72,50

1 450,00

Б.Браун
Мелзунген,
Германия
Б.Браун
Мелзунген,
Германия

Б.Браун
Мелзунген,
Германия
Б.Браун
Мелзунген,
Германия

Б.Браун
Мелзунген,
Германия
Б.Браун
Мелзунген,
Германия

Интравенозна канюла с инжекционен
порт - Тънкостенен катетър от полиуретан

121

(PUR) с полирана повърхност и атравматичен
профил; Четири вградени рентгенопозитивни
ленти по цялата дължина; Специално
триплоскостно заточване на иглата,
хидрофобен кръвен филтър и прозрачна
ръкохватка; Луер-лок с предпазно капаче;
Фирксиращи крилца и инжекционен порт с
капаче, с цветен код на диаметъра;
Самоактивиращ се метален предпазен
механизъм при изтеглянето на иглата;
Диаметри от: G14 до G24(2,2 до 0,9 мм)
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бр

1 000

Б.Браун
Мелзунген,
Германия

Стр. 1 от 2

Ед. цена в лв. с
ДДС за
предложена
разфасовка

Обща стойност
в лв. с ДДС

0,96

48,00

2 016,00

16520C

2,10

105,00

4 410,00

50

16494C

0,66

33,00

528,00

Б.Браун
Мелзунген,
Германия

50

16615C

8,41

420,50

1 682,00

50

Б.Браун
Мелзунген,
Германия

50

4090500

0,26

13,00

13,00

бр

50

Б.Браун
Мелзунген,
Германия

100

415122-01

1,86

186,00

93,00

У Конектор

бр

60

100

4097122

0,684

68,40

41,04

129

Конектор

бр

100

100

4238010

0,18

18,00

18,00

198

Разтвор за почистване и дезинфекция на
операционни инструменти 1л.

фас.

5

10

18940

19,34

193,40

96,70

199

Стерилна вода за иригации в бутилка с
капачка на винт 500мл

бр.

100

10

3553949

2,10

21,00

210,00

200

Стерилна вода за иригации в бутилка с
капачка на винт 1000мл

бр.

500

6

3553957

2,76

16,56

1 380,00

201

Натриев хлорид 0,9% за иригации в
бутилка с капачка на винт 500мл

бр.

50

10

3570140

2,10

21,00

105,00

202

Натриев хлорид 0,9% за иригации в
бутилка с капачка на винт 1000мл

бр.

50

6

3570170

2,76

16,56

138,00

№ по
ред

Предложен продукт
Ед. цена в лв. с
Предложена
Каталожен номер ДДС за единица
- производител,
разфасовка
описание
мярка

мярка

прогнозно кво

бр

2 100

Б.Браун
Мелзунген,
Германия

50

4550234

бр

2 100

Б.Браун
Мелзунген,
Германия

50

бр

800

Б.Браун
Мелзунген,
Германия

бр

200

126

Трансферираща капачка за асептично
преливане на флуиди м/у екофлакони и
стъклени контейнери с диаметър до 20
mm

бр

127

Клапа за еднопосочно вливане и
подготовка на разтвори, лесен достъп чрез
луер-лок и луер-слип връзки, да е
подходяща за всички интравенозни
системи, плоска повърхност на клапата за
лесна дезинфекция

128

122

ном.
ед.

наименование / вид / изисквания

Спайк за аспирация от многодозови
флакони с филтър 0.1 мк и филтър за
частици 5 мк
Трипътни кранчета и системи за инфузия
и мониторинг. Налягане до 4 bar; въртене на

123

360°; радиално и аксиално подвижно
фиксиране; с удължител 25 см;устойчиви на
липиди и агресивни медикаменти; прозрачен
корпус; различни цветове

Трипътни кранчета и системи за инфузия
и мониторинг. Налягане до 4 bar; въртене на
124

360°; радиално и аксиално подвижно
фиксиране; с удължител 50 см; устойчиви на
липиди и агресивни медикаменти; прозрачен
корпус; различни цветове

Манифолд с трипътни кранчета и
системи за инфузия и мониторинг.
125

Налягане до 4 bar; въртене на 360°; радиално и
аксиално подвижно фиксиране; устойчиви на
липиди и агресивни медикаменти; прозрачен
корпус; различни цветове;с удължител 150см;
три кранчета с различни цветове в общ корпус

Обща сума :

Б.Браун
Мелзунген,
Германия
Б.Браун
Мелзунген,
Германия
B.Braun
Sempach
Б.Браун
Мелзунген,
Германия
Б.Браун
Мелзунген,
Германия
Б.Браун
Мелзунген,
Германия
Б.Браун
Мелзунген,
Германия

58 438,64 лв
48 698,87

За възложител :

........П..........

с ДДС
без ДДС

За изпълнител :

........П...........

Изп. Директор
........П...........
Гл. Счетоводител
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ДОГОВОР № 21
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА: ДОСТАВКИ НА МЕДИЦИНСКИ
КОНСУМАТИВИ И ИЗДЕЛИЯ И ЛАБОРАТОРНИ РЕАКТИВИ, УНП 00468-2019-0011
Днес, 12.05. 2020г. в гр. Монтана на основание чл.112 от Закона за обществените поръчки и
Решение № Р-6 от 14.04.2020г. на Изпълнителния директор на МБАЛ „Д-р Ст.Илиев” АД гр.Монтана
за извършено класиране и определяне на изпълнител, се сключи настоящия договор между:
МБАЛ „Д-р Стамен Илиев" АД, ЕИК: 111047073
с адрес: гр. Монтана, ул.Сирма войвода №4, тел.: 096 305150, факс: 096 307554, представлявано от
д-р Тодор Тодоров – Изпълнителен директор, наричано по-долу за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ” от
една страна,
и
РСР ЕООД , ЕИК : 121706547
с адрес: София 1606, ул.Виктор Григорович №3, тел:02 9515976, факс: 02 9515932, office@rsr-bg.com ,
представлявано от Рачо Стефанов Рибаров, наричано по-долу за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ” от
друга страна, за следното:
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
възлага, а
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ медицински консумативи и/или лабораторни реактиви, съгласно приложена
Спецификация - неразделна част от настоящия договор .
ІІ. ЦЕНИ И ОБЩА СТОЙНОСТ НА ДОСТАВКИТЕ ПО ДОГОВОРА
2.1. Единичната цена на стоките по т.1.1 е определена в лева, съгласно приложената Спецификация.
2.2. Общата стойност на доставката по договора е :
65 162,69 (шестдесет и пет хиляди сто шестдесет и два 0,69) лева с ДДС,
54 302,24 (петдесет и четири хиляди триста и два ,024) лева без ДДС.
2.3. Цените са фиксирани и не подлежат на промяна през периода на изпълнение на договора, с
изключение при приложението на нормативните разпоредби.
2.4. Количествата на стоките от поръчката, посочени в приложената спецификация, са прогнозни и
ориентировъчни и не пораждат задължение за Възложителя да ги закупи в пълен обем, както и
възможност да заяви доставка на по-големи количества, съобразно нуждите на лечебното заведение.
ІІІ. УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
3.1. Плащането по настоящия договор се осъществява в български лева чрез банков превод от страна
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по посочената в т.15 банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ- отложено в
срок до 60 дни след съответната доставка и представяне на необходимите документи .
3.2. Заплащането на стоките се извършва след представяне на следните документи :
а/доставна фактура - оригинал;
б/ приемо-предавателен протокол;
в/ партиден сертификат за качество.
г/ заявка
3.3. В случай, че посочените в чл.3.2. документи са нередовни или не са комплектовани, същите се
връщат на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с приемо-предавателен протокол за изправяне на нередностите.Срокът
по т.3.1. за плащане на доставката, започва да тече от датата на представянето на документите в
изискуемия вид.
ІV. СРОК НА ДОСТАВЯНЕ
4.1. Доставката на стоките, предмет на настоящият договор се извършва периодично и в срок до 24
часа след всяка обикновенна писмена заявка предадена по електронен път и в срок до 6 часа след
всяка спешна заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
4.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да уведоми писменно или чрез факс ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за
предстоящето доставяне на стоките преди експедицията им.
V. МЯСТО НА ДОСТАВЯНЕ
5.1. Място на доставяне на стоките по този договор е до краен получател: МБАЛ „Д-р Стамен Илиев
АД гр.Монтана, ул.„Сирма войвода” №4 - болнична аптека и/или съгласно указанията на възложителя.
5.2. Рискът от случайното погиване и повреждане на стоките преминава върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от
момента на приемането й на мястото на доставяне с приемателно-предавателен протокол.
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VІ. ДАТА НА ДОСТАВЯНЕ
6.1. За дата на доставяне се счита датата, на която стоките са доставени в мястото на доставяне,
съгласно приемо-предавателен протокол.
VІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава :
7.1. Да достави стоките в договорения срок, придружени със сертификат за качество.
7.2. Да предаде стоките в съответния вид, количество и качество на мястото на доставяне.
7.3. След доставяне на стоките да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документите, изброени в т. 3.2. от
настоящия договор.
7.4. При подписването на договора да представи (чл.58 от ЗОП):
а) за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 - свидетелство за съдимост;
б) за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 - удостоверение от органите по приходите и
удостоверение от общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника;
в) за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 - удостоверение от органите на Изпълнителна
агенция "Главна инспекция по труда";
г) за обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 1 - удостоверение, издадено от Агенцията по
вписванията.
д) други документи – нормативно изискуеми към датата на сключване на договора.
е) гаранция за изпълнение в една от формите, определени в чл.111 от ЗОП, която се
освобождава до 30 дни след приключване на изпълнението на договора. Гаранцията е в размер на 2 %
от стойността на договора без ДДС и възлиза на
1 086,04 лв./словом : хиляда осемдесет и шест 0,04 /
VІІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава :
8.1. Да приеме стоките, предмет на настоящия договор, в деня на доставката, съответстващи по вид,
количество и качество на описанието в настоящия договор.
8.2. Да заплати доставените стоки в уговорения срок.
8.3. След изтичане на срока за изпълнение на договора да освободи гаранцията за изпълнение на
договора без да дължи лихви за периода, през който средствата са престояли законно при него.
8.4. Да осигури присъствието на свой представител при приемането на стоките, разполагащ с
надлежно пълномощно за подписване на приемателно-предавателен протокол.
ІХ. ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА СТОКИТЕ
9.1. Приемането на стоките се осъществява в присъствието на упълномощен представител на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
9.2. При приемането на стоките се подписва приемо-предавателен протокол, удостоверяващ
получаването на стоките, едновременно с представянето на разрешение за продажба, издадено от
ИАЛ.
Х. КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИИ И СРОК НА ГОДНОСТ
10.1. Качеството на стоките, предмет на настоящия договор, следва да отговаря на техническите
стандарти на производителя, което се удостоверява със сертификат за качество и произход, издаден от
компетентен орган в страната-производител.
10.2. Към датата на доставката срокът на годност на стоките, предмет на настоящия договор, следва да
бъде не по-малък от 70 % от срока на годност, обявен от производителя.
10.2.1. В случай на доставка на медицински консумативи и лабораторни реактиви с по-кратък от
договорения срок на годност, изпълнителя заплаща неустойка, както следва:
от 69.99% до 60% - 5% върху стойността на доставката;
от 59.99% до 50% - 10% върху стойността на доставката;
от 49.99% до 40% - 20% върху стойността на доставката;
от 39.99% до 30% - 30% върху стойността на доставката;
от 29.99% до 20% - 60% върху стойността на доставката;
под 20 % - 90% върху стойността на доставката.
10.2.2. Доставката на лекарствен продукт и/или медицинско изделие с по-малък от 40% от обявения от
производителя се извършва само с мотивирано решение на възложителя за конкретното количество,
определено от него.
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10.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да откаже приемането на стоките, ако в деня на пристигането и
приемането, те не отговарят на договореното с настоящия договор.
ХІ. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕТОЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ, РЕКЛАМАЦИИ
11.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да предяви рекламация пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за :
а/ количество и некомплектност на стоките или техническата документация / явни недостатъци /;
б/ качество / скрити недостатъци /:
- при доставяне на стока не от договорения вид, посочен в т.1.1;
- при констатиране на дефекти при употреба на стоката.
11.2. Рекламациите за явни недостатъци на стоките се правят в 14 дневен срок от датата на доставяне
със съответен протокол.
11.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е длъжен да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за установените дефекти
в 15-дневен срок от констатирането им.
11.4. В рекламациите се посочва номерът на договора, точното количество на получената стока,
основанието за рекламация и конкретното искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Към рекламацията се прилага
копие от сертификата за качество, получено заедно с другите дължими документи по договора.
11.5. В петдневен срок от получаване на рекламацията, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ следва да отговори на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено и конкретно дали приема рекламацията или я отхвърля.
11.6. При рекламации с явни недостатъци ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен в 5-дневен срок от получаване
на рекламацията за своя сметка и риск да достави на мястото на доставяне количеството липсващи в
доставката/некомплектни договорени стоки.
11.7. Изборът на посочените по-горе възможности да се върне съответната част от платеното или да
се доставят нови стоки принадлежи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ , като разходите и рисковете по новото
доставяне са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
11.8. Рекламираните стоки се съхраняват от съответния краен получател до уреждане на
рекламациите.
XII. ОТГОВОРНОСТ ПРИ ЗАБАВА, НЕУСТОЙКИ
12.1. За неизпълнение на задълженията си по настоящия договор,
Изпълнителя дължи неустойка в размер на 0.7 на ден, върху стойността на неизпълненото в
договорените срокове задължение , но не повече от 10% /десет процента/ от стойността на
неизпълнението, както и обезщетение за претърпените вреди в случаите, когато те надхвърлят
договорената неустойка. Сумата на неустойката, дължима от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, се
осигурява от гаранцията за изпълнение на договора.
12.2. Когато при наличие на рекламация, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не изпълни задълженията си по раздел ХІ
от настоящия договор в срок,същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 2 % от цената
на стоката в частта на рекламацията.
12.3. При виновна забава на една от страните, продължила повече от половината от срока за
изпълнение на съответното задължение, другата страна има право да развали договора едностранно с
30-дневно предизвестие.
12.4. В случай, че по отношение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ настъпят обстоятелства по чл.54, ал.1 и чл.55,
ал.1, т.1 и т.4 от ЗОП, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно настоящия договор,без
писмено предизвестие и без да дължи неустойки.
ХІІІ. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
13.1. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за понесени вреди и загуби, ако
последните са причинени в резултат на непреодолима сила.
13.2. Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора е била в забава, тя не
може да се позовава на непреодолима сила.
13.3. „Непреодолима сила“ по смисъла на договора е непредвидено и/или непредотвратимо събитие
от извънреден характер, възникнало след сключването на договора.
13.4. Страната, засегната от непреодолима сила е длъжна да предприеме всички действия с грижата
на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено
другата страна в двуседмичен срок от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се
дължи обещетение за настъпилите от това вреди.
13.5. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни
задължения се спира.
13.6. Не представлява „непреодолима сила” събитие, причинено по небрежност или чрез умишлено
действие на страните или на техни представители и/или служители, както и недостига на парични
средства на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
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ХІV. СПОРОВЕ
14.1. Възникналите през времетраенето на договора спорове и разногласия между страните се
решават чрез преговори между тях. Постигнатите договорености се оформят в писмена форма и се
превръщат в неразделна част от договора.
14.2. В случай на непостигане на договореност по предходния член, всички спорове, породени от
този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени от или отнасящи се до
неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване ще бъдат разрешавани според
българските материални и процесуални закони от компетентния съд по реда на ГПК.
ХV. СЪОБЩЕНИЯ
15.1. Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този договор са валидни, ако
са направени в писмена форма, подписани лично или от упълномощените представители .
15.2. За дата на съобщението се смята:
- датата на предаването – при ръчно предаване на съобщението;
- датата на пощенското клеймо на обр.разписка-при изпращане по пощата;
- датата на приемането – при изпращане по телефакс
15.3. За валидни адреси за приемане на съобщения, свързани с настоящия договор се смятат:
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ :
ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД
гр. Монтана 3400
ул. „Сирма войвода" № 4
ТБ: Интернешънъл Асет Банк АД
Сметка: BG71IABG74741001032600
BIC код на банката : IABGBGSF
тел.: 096 305150, факс: 096 307554
http://mbalmontana.com
E-mail : mbalmont@net-surf.net
При промяна на адреса, съответната страна е длъжна да уведоми другата в тридневен срок от
промяната.
ХVІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ
16.1. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи от този
договор на трети лица.
16.2. За неуредените въпроси в настоящия договор се прилага действащото българско
законодателство.
ХVІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
17.1. Договорът е за 18 месеца и влиза в сила от 12.05.2020 г. и важи до 12.11.2021 г.
17.2. Всяка от страните може да прекрати договора, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след
сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения, за което отправя писмено
уведомление до отсрещната страна.
17.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни в срок
повече от 3 (три) заявки на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
17.4. При съставянето на настоящия договор се представиха следните документи :
1. Решение на Изпълнителния директор № Р - 6 от 14.04.2020г. ;
2. Удостоверение за актуално съдебно състояние на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ;
3. Документи по т.7.4. от настоящия договор.
Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и
се подписа, както следва:

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Заличено обстоятелство
съгласно чл.36а, ал.3 от ЗОП

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Заличено обстоятелство
съгласно чл.36а, ал.3 от ЗОП

ИЗП.ДИРЕКТОР

Заличено обстоятелство
съгласно чл.36а, ал.3 от ЗОП
ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ
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Спецификация
към договор № 21 / 12.05. 2020г. за Доставки на медицински консумативи и изделия и лабораторни реактиви, УНП 00468-2019-0011
възложител : МБАЛ Д-р Стамен Илиев АД - гр.Монтана
изпълнител : РСР ЕООД
Обособена позиция № 1 - Медицински консумативи - общи
№ по
ред

наименование / вид / изисквания

ном. ед.

мярка

прогноз
но к-во

Предложен продукт - производител, описание

Ед. цена в лв. с
Ед. цена в лв. с ДДС за Обща стойност
ДДС за
предложена разфасовка
в лв. с ДДС
единица мярка

Предложена
разфасовка

Каталожен
номер

x 1 бр

413567

19,82

19,82

396,40

x 1 бр

413571

25,82

25,82

258,17

x 1 бр

420642

19,95

19,95

199,49

x 1 бр

187639

10,68

10,68

106,80

x 1 бр

187959

5,56

5,56

55,56

x 1 бр

187990

6,40

6,40

64,00

M8275063/
5

160,11

160,11

1 601,10

Превръзки за лечение и вакум терапия
Aquacel Ag+ Extra 10/10, Convatec, Стерилна,
бактерицидна хидрофибърна превръзка с висока
абсорбция, за остри и хронични инфектирани рани
от натрий-карбоксиметил целулоза и 1,2%
йонизирано сребро и EDTA, унищожаваща
биофилма 10/10
Aquacel Ag+ 2/45/ ConvaTec, Стерилен,
бактерициден хидрофибърен тампон с висока
абсорбция, за остри и хронични инфектирани рани
от натрий-карбоксиметил целулоза и 1,2%
йонизирано сребро и EDTA, унищожаваща
биофилма 2/45

1

Стерилна, бактерицидна хидрофибърна превръзка с висока абсорбция, за
остри и хронични инфектирани рани от натрий-карбоксиметил целулоза и
1,2% йонизирано сребро и EDTA, унищожаваща биофилма 10/10

бр.

20

2

Стерилен, бактерициден хидрофибърен тампон с висока абсорбция, за остри
и хронични инфектирани рани от натрий-карбоксиметил целулоза и 1,2%
йонизирано сребро и EDTA, унищожаваща биофилма 2/45

бр.

10

3

Стерилна хидрофибърна превръзка с полиуретанов слой, водоустойчива,
антибактериална с 1,2% йонизирано сребро, абсорбираща, размер: 10см/10см

бр.

10

4

Стерилна, адхезивна хидроколоидна превръзка за остри и
хронични,ексудиращи рани, във всяка фаза на зарастване- натриййкарбоксиметил целулоза, желатин и пектин 10/10

бр.

10

5

Стерилна, адхезивна хидроколоидна превръзка за хронични и остри рани с
малък ексудат и рани в процес на епителизация- натрийй-карбоксиметил
целулоза, желатин и пектин 5/10

бр.

10

6

Стерилен хидроколоиден гел от пектин, натрий-карбоксиметил целулоза, във
вискозна среда, за почистване на некротична тъкан 15гр.

бр.

10

7

Стерилен канистър 500ml с желиращ агент

бр.
InfoVAC10Canister 500 mL w/ gel , KCI, Стерилен канистър 500ml с желиращ
x 1 бр

29
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Aquacel Ag Foam 10см/10см/ ConvaTec, Стерилна
хидрофибърна превръзка с полиуретанов слой,
водоустойчива, антибактериална с 1,2% йонизирано
сребро, абсорбираща, размер: 10см/10см
Granuflex 10/10/ ConvaTec, Стерилна, адхезивна
хидроколоидна превръзка за остри и
хронични,ексудиращи рани, във всяка фаза на
зарастване- натрийй-карбоксиметил целулоза,
желатин и пектин 10/10
Granuflex THIN 5/10/ ConvaTec, Стерилна,
адхезивна хидроколоидна превръзка за хронични и
остри рани с малък ексудат и рани в процес на
епителизация- натрийй-карбоксиметил целулоза,
желатин и пектин 5/10
GranuGEL 15 гр, ConvaTec, Стерилен
хидроколоиден гел от пектин, натрийкарбоксиметил целулоза, във вискозна среда, за
почистване на некротична тъкан 15гр.

Стр. 1 от 4

VAC GranuFoam Silver Small Dressing w/
SensaTRAC , KCI, Комплект от гъба със сребърно
покритие с размери 10 x 7.5 x 3.2 см, фолио и порт с
контрол на херметизацията
VAC GranuFoam Silver Medium Dressing w/
SensaTRAC , KCI, Комплект от гъба със сребърно
покритие с размери 18 х 12.5 х 3.3 см, фолио и порт
с контрол на херметизацията
VAC GranuFoam Silver Large Dressing w/
SensaTRAC , KCI, Комплект от гъба със сребърно
покритие с размери 26 x 15 x 3.2cm см, фолио и
порт с контрол на херметизацията
ABThera SensaTRAC Open Abdomen Dressing, KCI,
Комплект от перфорирана черна гъба, висцерален
защитен слой, фолио и порт с контрол на
херметизацията
VAC Drape , KCI, Стерилен комплект
самозалепващо фолио

8

Комплект от гъба със сребърно покритие с размери 10 x 7.5 x 3.2 см, фолио и
порт с контрол на херметизацията

бр.

10

9

Комплект от гъба със сребърно покритие с размери 18 х 12.5 х 3.3 см, фолио
и порт с контрол на херметизацията

бр.

10

10

Комплект от гъба със сребърно покритие с размери 26 x 15 x 3.2cm см, фолио
и порт с контрол на херметизацията

бр.

10

11

Комплект от перфорирана черна гъба, висцерален защитен слой, фолио и
порт с контрол на херметизацията

бр.

10

12

Стерилен комплект самозалепващо фолио

бр.

10

13

Стерилен Y-конектор

бр.

10

TRAC Y-Connector , KCI, Стерилен Y-конектор

x 1 бр

14

Допълнителен порт със самозалепваща подложка и контролиране на
залепването и контрол на херметизацията

бр.

10

SensaTRAC Pad , KCI, Допълнителен порт със
самозалепваща подложка и контролиране на
залепването и контрол на херметизацията

x 1 бр

x 1 бр

M8275098/
5

174,24

174,24

1 742,40

x 1 бр

M8275096/
5

198,18

198,18

1 981,80

x 1 бр

M8275099/
5

226,25

226,25

2 262,50

x 1 бр

M8275026/
5

1 191,62

1 191,62

11 916,20

30,79

30,79

307,90

41,68

41,68

416,80

64,21

64,21

642,10

x 1 бр

M6275009/
10
M6275066/
5
M8275057/
10

Обща стойност за пореден № 29
Универсална почистваща пяна за цялото тяло. Без аерозоли, съдържаща вода,
колаген, алое вера. В разфасовка не по-малка от 230 и не по-голяма от 240
мл.

30

21 951,22

бр.

10

Aloe vesta/ ConvaTec, Универсална почистваща
пяна за цялото тяло. Без аерозоли, съдържаща вода,
колаген, алое вера. В разфасовка не по-малка от 230
и не по-голяма от 240 мл.

x 1 бр

325208

мярка

прогноз
но к-во

Предложен продукт - производител, описание

Предложена
разфасовка

Каталожен
номер

5

Двукомпонентно, триизмерно, монофиламентно
полиестерно платно за вентрални хернии с
колагенов резорбируем антиадхезивен филм, с
големина на порите 3.3х2.3mm, със зелен
полиестерен маркер за ориентация на платното и с
размери 15х10cm.

х 1 бр.

sym1510

1 272,00

1 272,00

6 360,00

5

Двукомпонентно, триизмерно, монофиламентно
полиестерно платно за вентрални хернии с
колагенов резорбируем антиадхезивен филм, с
големина на порите 3.3х2.3mm, със зелен
полиестерен маркер за ориентация на платното и с
размери 20х15cm.

х 1 бр.

sym2015

1 476,00

1 476,00

7 380,00

8,68

8,68

86,80

Обособена позиция № 10 - ХИРУРГИЯ
№ по
ред

5

6

наименование / вид / изисквания

Платна за вентрални хернии, двукомпонентни, от полиестер с триизмерна
плетка и резорбируем колагенов филм размери 15 x 10см

Платна за вентрални хернии, двукомпонентни, от полиестер с триизмерна
плетка и резорбируем колагенов филм размери 20 x 15см
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бр

бр

Ед. цена в лв. с
Ед. цена в лв. с ДДС за Обща стойност
ДДС за
предложена разфасовка
в лв. с ДДС
единица мярка

Стр. 2 от 4

7

17

Платна за вентрални хернии, двукомпонентни, от полиестер с триизмерна
плетка и резорбируем колагенов филм размери 30 x 20см

Кръгов ушивател за еднократна употреба , сгъваща се глава, правоъгъно
сечение на скобите, 31мм диаметър на главата, 4,8 мм височина на скобите
размери 31мм

5

Двукомпонентно, триизмерно, монофиламентно
полиестерно платно за вентрални хернии с
колагенов резорбируем антиадхезивен филм, с
големина на порите 3.3х2.3mm, със зелен
полиестерен маркер за ориентация на платното и с
размери 30x20cm

х 1 бр.

sym3020

1 794,00

1 794,00

8 970,00

бр

2

Циркулярен стаплер за еднократна употреба ,
сгъваща се глава, 30 титаниеви скоби, разположени
циркулярно в 2 реда, правоъгъно сечение на скобите
и дизайн на наковалнята за насочването им в една
равнина, 31мм диаметър на главата, 4,8 мм
височина на скобите

х 1 бр.

EEA31

1 476,00

1 476,00

2 952,00

мярка

прогноз
но к-во

Каталожен номер

Ед. цена в лв. с
ДДС за
единица мярка

бр

1

бр

Обособена позиция № 15 – Ендопротези
№ по
ред

19

Наимен
ование

Технически характеристики

Системи за ендопротезиране на тазобедрена става с циментна и с безциментна
фиксация

Предложен продукт - производител, описание

Феморално безциментно стебло тип Цвай Мюлер, тройно скосено, изработено от Ti6AI7Nb
(ISO5832-11) с песъкоструйна обработка, поресто покритие (4µm-7µm), макроструктури и двойно
скосен връх, стндартно с размери 0 (с дължина на рамото 127,5мм), 1 (с дължина на рамото
131,5мм), 2 (с дължина на рамото 135,5мм), 3 (с дължина на рамото 139,5мм), 4 (с дължина на
рамото 143,5мм), 5 (с дължина на рамото 147,5мм), 6 (с дължина на рамото 151,5мм), 7 (с
дължжина на рамото 155.5мм), 8 (с дължина на рамото 159,5мм), 9 (с дължина на рамото
163,5мм), 10 (с дължжина на рамото 167.5мм); латерално с размери 1 (с дължина на рамото
131,5мм), 2 (с дължина на рамото 135,5мм), 3 (с дължина на рамото 139,5мм), 4 (с дължина на
рамото 143,5мм), 5 (с дължина на рамото 147,5мм), 6 (с дължина на рамото 151,5мм), 7 (с
дължжина на рамото 155.5мм);

Quadra S, Medacta, Феморално безциментно стебло тип Цвай Мюлер, тройно скосено, изработено от
Ti6AI7Nb (ISO5832-11) с песъкоструйна обработка, поресто покритие (4µm-7µm), макроструктури и
двойно скосен връх, стндартно с размери 0 (с дължина на рамото 127,5мм), 1 (с дължина на рамото
131,5мм), 2 (с дължина на рамото 135,5мм), 3 (с дължина на рамото 139,5мм), 4 (с дължина на рамото
143,5мм), 5 (с дължина на рамото 147,5мм), 6 (с дължина на рамото 151,5мм), 7 (с дължжина на
01.12.000 - 01.12.017
рамото 155.5мм), 8 (с дължина на рамото 159,5мм), 9 (с дължина на рамото 163,5мм), 10 (с дължжина
на рамото 167.5мм); латерално с размери 1 (с дължина на рамото 131,5мм), 2 (с дължина на рамото
135,5мм), 3 (с дължина на рамото 139,5мм), 4 (с дължина на рамото 143,5мм), 5 (с дължина на рамото
147,5мм), 6 (с дължина на рамото 151,5мм), 7 (с дължжина на рамото 155.5мм);

1 616,62

Късо феморално безциментно стебло, тройно скорено, изработено от Ti6AI7Nb (ISO5832-11), с 80
µm хидроксиапатитно покритие и 4 до 7 µm грапавина. 9 размера, предназначени за
миниинвазивен антериорен достъп. В стандартен и латерализиран вариант.

AMIStem H, Medacta, Късо феморално безциментно стебло, тройно скорено, изработено от Ti6AI7Nb
(ISO5832-11), с 80 µm хидроксиапатитно покритие и 4 до 7 µm грапавина. 9 размера, предназначени за 01.18.130 - 01.18.148
миниинвазивен антериорен достъп. В стандартен и латерализиран вариант.

1 856,62

Феморално циментно стебло тип Цвай Мюлер, изработено от високо азотна неръждаема стомана
HNSS с огледално полирана повърхност, заоблени ръбове и двойно скосен връх, размери 0 (с
дължина на рамото 125,5мм), 1 (с дължина на рамото 129,5мм), 2 (с дължина на рамото
133,5мм), 3 (с дължина на рамото 137,5мм), 4 (с дължина на рамото 141,5мм), 5 (с дължина на
рамото 145,5мм), 6 (с дължина на рамото 149,5мм), 7 (с дължжина на рамото 153.5мм);

Quadra C, Medacta, Феморално циментно стебло тип Цвай Мюлер, изработено от високо азотна
неръждаема стомана HNSS с огледално полирана повърхност, заоблени ръбове и двойно скосен връх,
размери 0 (с дължина на рамото 125,5мм), 1 (с дължина на рамото 129,5мм), 2 (с дължина на рамото
133,5мм), 3 (с дължина на рамото 137,5мм), 4 (с дължина на рамото 141,5мм), 5 (с дължина на рамото
145,5мм), 6 (с дължина на рамото 149,5мм), 7 (с дължжина на рамото 153.5мм);

01.12.040 - 01.12.047

1 620,00

Късо феморално циментно стебло за мини инвазивна хирургия с антериорен достъп, изработено
от високо азотна неръждаема стомана HNSS с огледално полирана повърхност, заоблени ръбове и
двойно скосен връх, стандартно с размери 0- 8 и дължжина на рамото от 107мм до 134мм : 0107мм; 1 -110мм;2-113.5мм;3-117мм;4-120мм;5-124мм;6-127мм;7-130.5мм;8-134мм, латерално с
размери 0- 8 и дължжина на рамото от 107мм до 134мм : 0-107мм; 1 -110мм;2-113.5мм;3-117мм;4120мм;5-124мм;6-127мм;7-130.5мм;8-134мм.

AMIStem C, Medacta, Късо феморално циментно стебло за мини инвазивна хирургия с антериорен
достъп, изработено от високо азотна неръждаема стомана HNSS с огледално полирана повърхност,
заоблени ръбове и двойно скосен връх, стандартно с размери 0- 8 и дължжина на рамото от 107мм до
134мм : 0-107мм; 1 -110мм;2-113.5мм;3-117мм;4-120мм;5-124мм;6-127мм;7-130.5мм;8-134мм,
латерално с размери 0- 8 и дължжина на рамото от 107мм до 134мм : 0-107мм; 1 -110мм;2-113.5мм;3117мм;4-120мм;5-124мм;6-127мм;7-130.5мм;8-134мм.

01.18.100 - 01.18.158

1 740,00
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Ацетабулумът е титаниева, елипсовидна ацетабуларна чашка с два латерални отвора с
плазмаспрей покритие ASTM (F1580) (100µm) и хидроксипатитно HA покритие (90µm),
екваторни макроструктури (0.7мм) и 5° ръб;

Versafitcup CC Trio, Medacta, Ацетабулумът е титаниева, елипсовидна ацетабуларна чашка с два
латерални отвора с плазмаспрей покритие ASTM (F1580) (100µm) и хидроксипатитно HA покритие
(90µm), екваторни макроструктури (0.7мм) и 5° ръб;

01.26.45.0042 01.26.45.0064

1 470,16

Титаниев ацетабулум с размери на порите между 100 и 350 µm. Покритието е нанесено
посредством вакуум плазма спрей технология. Размери от 46 до 76 мм.

Mpact, Medacta, Титаниев ацетабулум с размери на порите между 100 и 350 µm. Покритието е
нанесено посредством вакуум плазма спрей технология. Размери от 46 до 76 мм.

01.38.046MH 01.38.072MH

1 470,16

Ацетабулумът е полиетиленова UHMWPE, ацетабуларна чашка с равен ръб с два
ренгеноконтрастни пръстена размери 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60;

Apricot, Medacta, Ацетабулумът е полиетиленова UHMWPE, ацетабуларна чашка с равен ръб с два
ренгеноконтрастни пръстена размери 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60;

25070.2236HC 25070.3664HC

937,93

Ацетабуларната вложка е полиетиленова с ръб, изработена от cross-linked UHMWPE размери C
48/50,D 52,E 54/56,F 58/60,G 62/64;

Hooded Crosslinked UHMWPE Liner, Medacta, Ацетабуларната вложка е полиетиленова с ръб,
изработена от cross-linked UHMWPE размери C 48/50,D 52,E 54/56,F 58/60,G 62/64;

01.32.3239HCAT 01.32.3660HCAT;
01.26.3244HCAT 01.26.3252HCAT

523,85

Ацетабуларната вложка е полиетиленова, изработена от cross-linked UHMWPE размери C 48/50,D
52,E 54/56,F 58/60,G 62/64;

Flat Crosslinked UHMWPE Liner, Medacta, Ацетабуларната вложка е полиетиленова, изработена от
cross-linked UHMWPE размери C 48/50,D 52,E 54/56,F 58/60,G 62/64;

01.32.3239HCT 01.32.4060HCT;
01.26.3239HCT 01.26.3652HCT

523,85

Ацетабуларна керамична вложка, съвместима с глави от 28, 32, 36 и 40 мм. Намалена фрикция и
минимализиране на опасността от износване.

01.29.402 - 01.29.417

1 363,85

01.25.011 - 01.25.034

788,59

01.29.201 - 01.29.215

1 508,59

25060.2842 25060.2860

1 688,59

Костен цимент, с антибиотик или без антибиотик.

BIOLOX Ceramic Liner, Medacta, Ацетабуларна керамична вложка, съвместима с глави от 28, 32, 36 и
40 мм. Намалена фрикция и минимализиране на опасността от износване.
CoCr Metal Head, Medacta, Метална феморална глава Кобалт-Хром Co-Cr с ø 22 (размери: S, М), 28, 32,
36мм (размери: S, М, L, XL, XXL);
BIOLOX Ceramic Head, Medacta, Керамична феморална глава с ø 28, 32, 36, 40 мм (размери: S, М, L,
XL);
Bipolar Head, Medacta, Биартикуларна глава с външна повърхност от стомана и вътрешна
полиетиленова UHMWPE повърхност със заключващ пръстен, 28мм, размери: 42, 44, 46, 48, 50, 52,
54, 56, 58, 60.
Mectacem, Medacta, Костен цимент, с антибиотик или без антибиотик.

65.01.001 - 65.01.013

253,48

Винтове - с плоска глава изработени от Ti6AI4 (ISO 5832-3) ⌀6,5mm размери дължина 25, 30, 35,
40, 45мм;

Cancellous Bone Screw, Medacta, Винтове - с плоска глава изработени от Ti6AI4 (ISO 5832-3) ⌀6,5mm
размери дължина 25, 30, 35, 40, 45мм;

01.26.65.20 01.26.65.45;
01.32.6515 01.32.6545

100,39

Метална феморална глава Кобалт-Хром Co-Cr с ø 22 (размери: S, М), 28, 32, 36мм (размери: S, М,
L, XL, XXL);
Керамична феморална глава с ø 28, 32, 36, 40 мм (размери: S, М, L, XL);
Биартикуларна глава с външна повърхност от стомана и вътрешна полиетиленова UHMWPE
повърхност със заключващ пръстен, 28мм, размери: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60.

Обща сума:

65 162,69 лв
54 302,24

За възложител : ........П.........

с ДДС
без ДДС

За изпълнител :

........П..........

Изп. Директор

........П.........
Гл. Счетоводител
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ДОГОВОР № 22
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА: ДОСТАВКИ НА МЕДИЦИНСКИ
КОНСУМАТИВИ И ИЗДЕЛИЯ И ЛАБОРАТОРНИ РЕАКТИВИ, УНП 00468-2019-0011
Днес, 13.05. 2020г. в гр. Монтана на основание чл.112 от Закона за обществените поръчки и
Решение № Р-6 от 14.04.2020г. на Изпълнителния директор на МБАЛ „Д-р Ст.Илиев” АД гр.Монтана
за извършено класиране и определяне на изпълнител, се сключи настоящия договор между:
МБАЛ „Д-р Стамен Илиев" АД, ЕИК: 111047073
с адрес: гр. Монтана, ул.Сирма войвода №4, тел.: 096 305150, факс: 096 307554, представлявано от
д-р Тодор Тодоров – Изпълнителен директор, наричано по-долу за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ” от
една страна,
и
Ай Ви Ди България ООД, ЕИК : 200123131
с адрес: гр.София 1407, община Столична, район Лозенец, ул. Бигла 21А, тел.: 0700 70733, факс: 02
9758023, ivd@ivd.bg , представлявано от Георги Красимиров Ралчев, наричано по-долу за краткост
„ИЗПЪЛНИТЕЛ” от друга страна, за следното :
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
възлага, а
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ медицински консумативи и/или лабораторни реактиви, съгласно приложена
Спецификация - неразделна част от настоящия договор .
ІІ. ЦЕНИ И ОБЩА СТОЙНОСТ НА ДОСТАВКИТЕ ПО ДОГОВОРА
2.1. Единичната цена на стоките по т.1.1 е определена в лева, съгласно приложената Спецификация.
2.2. Общата стойност на доставката по договора е :
9 000,00 (девет хиляди) лева с ДДС,
7 500,00 (седем хиляди и петстотин) лева без ДДС.
2.3. Цените са фиксирани и не подлежат на промяна през периода на изпълнение на договора, с
изключение при приложението на нормативните разпоредби.
2.4. Количествата на стоките от поръчката, посочени в приложената спецификация, са прогнозни и
ориентировъчни и не пораждат задължение за Възложителя да ги закупи в пълен обем, както и
възможност да заяви доставка на по-големи количества, съобразно нуждите на лечебното заведение.
ІІІ. УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
3.1. Плащането по настоящия договор се осъществява в български лева чрез банков превод от страна
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по посочената в т.15 банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ- отложено в
срок до 60 дни след съответната доставка и представяне на необходимите документи .
3.2. Заплащането на стоките се извършва след представяне на следните документи :
а/доставна фактура - оригинал;
б/ приемо-предавателен протокол;
в/ партиден сертификат за качество.
г/ заявка
3.3. В случай, че посочените в чл.3.2. документи са нередовни или не са комплектовани, същите се
връщат на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с приемо-предавателен протокол за изправяне на нередностите.Срокът
по т.3.1. за плащане на доставката, започва да тече от датата на представянето на документите в
изискуемия вид.
ІV. СРОК НА ДОСТАВЯНЕ
4.1. Доставката на стоките, предмет на настоящият договор се извършва периодично и в срок до 24
часа след всяка обикновенна писмена заявка предадена по електронен път и в срок до 6 часа след
всяка спешна заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
4.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да уведоми писменно или чрез факс ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за
предстоящето доставяне на стоките преди експедицията им.
V. МЯСТО НА ДОСТАВЯНЕ
5.1. Място на доставяне на стоките по този договор е до краен получател: МБАЛ „Д-р Стамен Илиев
АД гр.Монтана, ул.„Сирма войвода” №4 - болнична аптека и/или съгласно указанията на възложителя.
5.2. Рискът от случайното погиване и повреждане на стоките преминава върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от
момента на приемането й на мястото на доставяне с приемателно-предавателен протокол.
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VІ. ДАТА НА ДОСТАВЯНЕ
6.1. За дата на доставяне се счита датата, на която стоките са доставени в мястото на доставяне,
съгласно приемо-предавателен протокол.
VІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава :
7.1. Да достави стоките в договорения срок, придружени със сертификат за качество.
7.2. Да предаде стоките в съответния вид, количество и качество на мястото на доставяне.
7.3. След доставяне на стоките да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документите, изброени в т. 3.2. от
настоящия договор.
7.4. При подписването на договора да представи (чл.58 от ЗОП):
а) за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 - свидетелство за съдимост;
б) за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 - удостоверение от органите по приходите и
удостоверение от общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника;
в) за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 - удостоверение от органите на Изпълнителна
агенция "Главна инспекция по труда";
г) за обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 1 - удостоверение, издадено от Агенцията по
вписванията.
д) други документи – нормативно изискуеми към датата на сключване на договора.
е) гаранция за изпълнение в една от формите, определени в чл.111 от ЗОП, която се
освобождава до 30 дни след приключване на изпълнението на договора. Гаранцията е в размер на 2 %
от стойността на договора без ДДС и възлиза на
150,00 лв./словом : сто и петдесет /
VІІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава :
8.1. Да приеме стоките, предмет на настоящия договор, в деня на доставката, съответстващи по вид,
количество и качество на описанието в настоящия договор.
8.2. Да заплати доставените стоки в уговорения срок.
8.3. След изтичане на срока за изпълнение на договора да освободи гаранцията за изпълнение на
договора без да дължи лихви за периода, през който средствата са престояли законно при него.
8.4. Да осигури присъствието на свой представител при приемането на стоките, разполагащ с
надлежно пълномощно за подписване на приемателно-предавателен протокол.
ІХ. ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА СТОКИТЕ
9.1. Приемането на стоките се осъществява в присъствието на упълномощен представител на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
9.2. При приемането на стоките се подписва приемо-предавателен протокол, удостоверяващ
получаването на стоките, едновременно с представянето на разрешение за продажба, издадено от
ИАЛ.
Х. КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИИ И СРОК НА ГОДНОСТ
10.1. Качеството на стоките, предмет на настоящия договор, следва да отговаря на техническите
стандарти на производителя, което се удостоверява със сертификат за качество и произход, издаден от
компетентен орган в страната-производител.
10.2. Към датата на доставката срокът на годност на стоките, предмет на настоящия договор, следва да
бъде не по-малък от 70 % от срока на годност, обявен от производителя.
10.2.1. В случай на доставка на медицински консумативи и лабораторни реактиви с по-кратък от
договорения срок на годност, изпълнителя заплаща неустойка, както следва:
от 69.99% до 60% - 5% върху стойността на доставката;
от 59.99% до 50% - 10% върху стойността на доставката;
от 49.99% до 40% - 20% върху стойността на доставката;
от 39.99% до 30% - 30% върху стойността на доставката;
от 29.99% до 20% - 60% върху стойността на доставката;
под 20 % - 90% върху стойността на доставката.
10.2.2. Доставката на лекарствен продукт и/или медицинско изделие с по-малък от 40% от обявения от
производителя се извършва само с мотивирано решение на възложителя за конкретното количество,
определено от него.
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10.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да откаже приемането на стоките, ако в деня на пристигането и
приемането, те не отговарят на договореното с настоящия договор.
ХІ. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕТОЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ, РЕКЛАМАЦИИ
11.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да предяви рекламация пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за :
а/ количество и некомплектност на стоките или техническата документация / явни недостатъци /;
б/ качество / скрити недостатъци /:
- при доставяне на стока не от договорения вид, посочен в т.1.1;
- при констатиране на дефекти при употреба на стоката.
11.2. Рекламациите за явни недостатъци на стоките се правят в 14 дневен срок от датата на доставяне
със съответен протокол.
11.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е длъжен да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за установените дефекти
в 15-дневен срок от констатирането им.
11.4. В рекламациите се посочва номерът на договора, точното количество на получената стока,
основанието за рекламация и конкретното искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Към рекламацията се прилага
копие от сертификата за качество, получено заедно с другите дължими документи по договора.
11.5. В петдневен срок от получаване на рекламацията, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ следва да отговори на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено и конкретно дали приема рекламацията или я отхвърля.
11.6. При рекламации с явни недостатъци ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен в 5-дневен срок от получаване
на рекламацията за своя сметка и риск да достави на мястото на доставяне количеството липсващи в
доставката/некомплектни договорени стоки.
11.7. Изборът на посочените по-горе възможности да се върне съответната част от платеното или да
се доставят нови стоки принадлежи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ , като разходите и рисковете по новото
доставяне са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
11.8. Рекламираните стоки се съхраняват от съответния краен получател до уреждане на
рекламациите.
XII. ОТГОВОРНОСТ ПРИ ЗАБАВА, НЕУСТОЙКИ
12.1. За неизпълнение на задълженията си по настоящия договор,
Изпълнителя дължи неустойка в размер на 0.7 на ден, върху стойността на неизпълненото в
договорените срокове задължение , но не повече от 10% /десет процента/ от стойността на
неизпълнението, както и обезщетение за претърпените вреди в случаите, когато те надхвърлят
договорената неустойка. Сумата на неустойката, дължима от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, се
осигурява от гаранцията за изпълнение на договора.
12.2. Когато при наличие на рекламация, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не изпълни задълженията си по раздел ХІ
от настоящия договор в срок,същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 2 % от цената
на стоката в частта на рекламацията.
12.3. При виновна забава на една от страните, продължила повече от половината от срока за
изпълнение на съответното задължение, другата страна има право да развали договора едностранно с
30-дневно предизвестие.
12.4. В случай, че по отношение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ настъпят обстоятелства по чл.54, ал.1 и чл.55,
ал.1, т.1 и т.4 от ЗОП, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно настоящия договор,без
писмено предизвестие и без да дължи неустойки.
ХІІІ. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
13.1. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за понесени вреди и загуби, ако
последните са причинени в резултат на непреодолима сила.
13.2. Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора е била в забава, тя не
може да се позовава на непреодолима сила.
13.3. „Непреодолима сила“ по смисъла на договора е непредвидено и/или непредотвратимо събитие
от извънреден характер, възникнало след сключването на договора.
13.4. Страната, засегната от непреодолима сила е длъжна да предприеме всички действия с грижата
на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено
другата страна в двуседмичен срок от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се
дължи обещетение за настъпилите от това вреди.
13.5. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни
задължения се спира.
13.6. Не представлява „непреодолима сила” събитие, причинено по небрежност или чрез умишлено
действие на страните или на техни представители и/или служители, както и недостига на парични
средства на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
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ХІV. СПОРОВЕ
14.1. Възникналите през времетраенето на договора спорове и разногласия между страните се
решават чрез преговори между тях. Постигнатите договорености се оформят в писмена форма и се
превръщат в неразделна част от договора.
14.2. В случай на непостигане на договореност по предходния член, всички спорове, породени от
този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени от или отнасящи се до
неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване ще бъдат разрешавани според
българските материални и процесуални закони от компетентния съд по реда на ГПК.
ХV. СЪОБЩЕНИЯ
15.1. Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този договор са валидни, ако
са направени в писмена форма, подписани лично или от упълномощените представители .
15.2. За дата на съобщението се смята:
- датата на предаването – при ръчно предаване на съобщението;
- датата на пощенското клеймо на обр.разписка-при изпращане по пощата;
- датата на приемането – при изпращане по телефакс
15.3. За валидни адреси за приемане на съобщения, свързани с настоящия договор се смятат:
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ :
ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД
гр. Монтана 3400
ул. „Сирма войвода" № 4
ТБ: Интернешънъл Асет Банк АД
Сметка: BG71IABG74741001032600
BIC код на банката : IABGBGSF
тел.: 096 305150, факс: 096 307554
http://mbalmontana.com
E-mail : mbalmont@net-surf.net
При промяна на адреса, съответната страна е длъжна да уведоми другата в тридневен срок от
промяната.
ХVІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ
16.1. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи от този
договор на трети лица.
16.2. За неуредените въпроси в настоящия договор се прилага действащото българско
законодателство.
ХVІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
17.1. Договорът е за 18 месеца и влиза в сила от 13.05.2020 г. и важи до 13.11.2021 г.
17.2. Всяка от страните може да прекрати договора, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след
сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения, за което отправя писмено
уведомление до отсрещната страна.
17.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни в срок
повече от 3 (три) заявки на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
17.4. При съставянето на настоящия договор се представиха следните документи :
1. Решение на Изпълнителния директор № Р - 6 от 14.04.2020г. ;
2. Удостоверение за актуално съдебно състояние на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ;
3. Документи по т.7.4. от настоящия договор.
Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и
се подписа, както следва:

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Заличено обстоятелство
съгласно чл.36а, ал.3 от ЗОП

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Заличено обстоятелство
съгласно чл.36а, ал.3 от ЗОП

ИЗП.ДИРЕКТОР

Заличено обстоятелство
съгласно чл.36а, ал.3 от ЗОП
ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ
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Спецификация
към договор № 22 / 13.05. 2020г. за Доставки на медицински консумативи и изделия и
лабораторни реактиви, УНП 00468-2019-0011
възложител : МБАЛ Д-р Стамен Илиев АД - гр.Монтана
изпълнител : Ай Ви Ди България ООД

Обособена позиция № 3 - Клинична лаборатория
№ по ном.
ред ед.
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наименование / вид / изисквания

Импулси за автоматично
определяна на СУЕ за Roller 20

мярка

брой

прогнозно
к-во

Предложен продукт производител,
описание

Предложена
разфасовка

Каталожен
номер

Ед. цена в лв. с
ДДС за единица
мярка

Ед. цена в лв. с
ДДС за
предложена
разфасовка

Обща стойност
в лв. с ДДС

15000

Импулси за
автоматично
определяна на
СУЕ за Roller 20,
производител:
Alifax, Италия

1000
импулса

SI 195.901

0,60

600,00

9000,00

Обща сума :

9 000,00 лв
7 500,00

За възложител :

.........П.........

с ДДС
без ДДС

За изпълнител :

.........П..........

Изп. Директор

.........П.........
Гл. Счетоводител

МКИЛР 2019 - Договор № 22

Стр 1 oт 1

ДОГОВОР № 23
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА: ДОСТАВКИ НА МЕДИЦИНСКИ
КОНСУМАТИВИ И ИЗДЕЛИЯ И ЛАБОРАТОРНИ РЕАКТИВИ, УНП 00468-2019-0011
Днес, 12.05. 2020г. в гр. Монтана на основание чл.112 от Закона за обществените поръчки и
Решение № Р-6 от 14.04.2020г. на Изпълнителния директор на МБАЛ „Д-р Ст.Илиев” АД гр.Монтана
за извършено класиране и определяне на изпълнител, се сключи настоящия договор между:
МБАЛ „Д-р Стамен Илиев" АД, ЕИК: 111047073
с адрес: гр. Монтана, ул.Сирма войвода №4, тел.: 096 305150, факс: 096 307554, представлявано от
д-р Тодор Тодоров – Изпълнителен директор, наричано по-долу за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ” от
една страна,
и
Медицинска Техника Инженеринг ООД , ЕИК: 831641528
с адрес: гр.София 1750, община Столична, ж.к. Младост 1, бл.28Б, тел.: 02 4627123, факс: 02 4627128,
info@mte-bg.com, представлявано от Йонка Христова Гетова-Христанова, наричано по-долу за
краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ” от друга страна, за следното :
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
възлага, а
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ медицински консумативи и/или лабораторни реактиви, съгласно приложена
Спецификация - неразделна част от настоящия договор .
ІІ. ЦЕНИ И ОБЩА СТОЙНОСТ НА ДОСТАВКИТЕ ПО ДОГОВОРА
2.1. Единичната цена на стоките по т.1.1 е определена в лева, съгласно приложената Спецификация.
2.2. Общата стойност на доставката по договора е :
195 107,70 (сто деветдесет и пет хиляди сто и седем 0,70) лева с ДДС,
162 589,75 (сто шестдесет и две хиляди петстотин осемдесет и девет 0,75) лева без ДДС.
2.3. Цените са фиксирани и не подлежат на промяна през периода на изпълнение на договора, с
изключение при приложението на нормативните разпоредби.
2.4. Количествата на стоките от поръчката, посочени в приложената спецификация, са прогнозни и
ориентировъчни и не пораждат задължение за Възложителя да ги закупи в пълен обем, както и
възможност да заяви доставка на по-големи количества, съобразно нуждите на лечебното заведение.
ІІІ. УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
3.1. Плащането по настоящия договор се осъществява в български лева чрез банков превод от страна
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по посочената в т.15 банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ- отложено в
срок до 60 дни след съответната доставка и представяне на необходимите документи .
3.2. Заплащането на стоките се извършва след представяне на следните документи :
а/доставна фактура - оригинал;
б/ приемо-предавателен протокол;
в/ партиден сертификат за качество.
г/ заявка
3.3. В случай, че посочените в чл.3.2. документи са нередовни или не са комплектовани, същите се
връщат на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с приемо-предавателен протокол за изправяне на нередностите.Срокът
по т.3.1. за плащане на доставката, започва да тече от датата на представянето на документите в
изискуемия вид.
ІV. СРОК НА ДОСТАВЯНЕ
4.1. Доставката на стоките, предмет на настоящият договор се извършва периодично и в срок до 24
часа след всяка обикновенна писмена заявка предадена по електронен път и в срок до 6 часа след
всяка спешна заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
4.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да уведоми писменно или чрез факс ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за
предстоящето доставяне на стоките преди експедицията им.
V. МЯСТО НА ДОСТАВЯНЕ
5.1. Място на доставяне на стоките по този договор е до краен получател: МБАЛ „Д-р Стамен Илиев
АД гр.Монтана, ул.„Сирма войвода” №4 - болнична аптека и/или съгласно указанията на възложителя.
5.2. Рискът от случайното погиване и повреждане на стоките преминава върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от
момента на приемането й на мястото на доставяне с приемателно-предавателен протокол.
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VІ. ДАТА НА ДОСТАВЯНЕ
6.1. За дата на доставяне се счита датата, на която стоките са доставени в мястото на доставяне,
съгласно приемо-предавателен протокол.
VІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава :
7.1. Да достави стоките в договорения срок, придружени със сертификат за качество.
7.2. Да предаде стоките в съответния вид, количество и качество на мястото на доставяне.
7.3. След доставяне на стоките да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документите, изброени в т. 3.2. от
настоящия договор.
7.4. При подписването на договора да представи (чл.58 от ЗОП):
а) за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 - свидетелство за съдимост;
б) за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 - удостоверение от органите по приходите и
удостоверение от общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника;
в) за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 - удостоверение от органите на Изпълнителна
агенция "Главна инспекция по труда";
г) за обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 1 - удостоверение, издадено от Агенцията по
вписванията.
д) други документи – нормативно изискуеми към датата на сключване на договора.
е) гаранция за изпълнение в една от формите, определени в чл.111 от ЗОП, която се
освобождава до 30 дни след приключване на изпълнението на договора. Гаранцията е в размер на 2 %
от стойността на договора без ДДС и възлиза на
3 251,80 лв./словом : три хиляди двеста петдесет и един 0,80 /
VІІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава :
8.1. Да приеме стоките, предмет на настоящия договор, в деня на доставката, съответстващи по вид,
количество и качество на описанието в настоящия договор.
8.2. Да заплати доставените стоки в уговорения срок.
8.3. След изтичане на срока за изпълнение на договора да освободи гаранцията за изпълнение на
договора без да дължи лихви за периода, през който средствата са престояли законно при него.
8.4. Да осигури присъствието на свой представител при приемането на стоките, разполагащ с
надлежно пълномощно за подписване на приемателно-предавателен протокол.
ІХ. ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА СТОКИТЕ
9.1. Приемането на стоките се осъществява в присъствието на упълномощен представител на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
9.2. При приемането на стоките се подписва приемо-предавателен протокол, удостоверяващ
получаването на стоките, едновременно с представянето на разрешение за продажба, издадено от
ИАЛ.
Х. КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИИ И СРОК НА ГОДНОСТ
10.1. Качеството на стоките, предмет на настоящия договор, следва да отговаря на техническите
стандарти на производителя, което се удостоверява със сертификат за качество и произход, издаден от
компетентен орган в страната-производител.
10.2. Към датата на доставката срокът на годност на стоките, предмет на настоящия договор, следва да
бъде не по-малък от 70 % от срока на годност, обявен от производителя.
10.2.1. В случай на доставка на медицински консумативи и лабораторни реактиви с по-кратък от
договорения срок на годност, изпълнителя заплаща неустойка, както следва:
от 69.99% до 60% - 5% върху стойността на доставката;
от 59.99% до 50% - 10% върху стойността на доставката;
от 49.99% до 40% - 20% върху стойността на доставката;
от 39.99% до 30% - 30% върху стойността на доставката;
от 29.99% до 20% - 60% върху стойността на доставката;
под 20 % - 90% върху стойността на доставката.
10.2.2. Доставката на лекарствен продукт и/или медицинско изделие с по-малък от 40% от обявения от
производителя се извършва само с мотивирано решение на възложителя за конкретното количество,
определено от него.
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10.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да откаже приемането на стоките, ако в деня на пристигането и
приемането, те не отговарят на договореното с настоящия договор.
ХІ. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕТОЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ, РЕКЛАМАЦИИ
11.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да предяви рекламация пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за :
а/ количество и некомплектност на стоките или техническата документация / явни недостатъци /;
б/ качество / скрити недостатъци /:
- при доставяне на стока не от договорения вид, посочен в т.1.1;
- при констатиране на дефекти при употреба на стоката.
11.2. Рекламациите за явни недостатъци на стоките се правят в 14 дневен срок от датата на доставяне
със съответен протокол.
11.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е длъжен да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за установените дефекти
в 15-дневен срок от констатирането им.
11.4. В рекламациите се посочва номерът на договора, точното количество на получената стока,
основанието за рекламация и конкретното искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Към рекламацията се прилага
копие от сертификата за качество, получено заедно с другите дължими документи по договора.
11.5. В петдневен срок от получаване на рекламацията, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ следва да отговори на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено и конкретно дали приема рекламацията или я отхвърля.
11.6. При рекламации с явни недостатъци ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен в 5-дневен срок от получаване
на рекламацията за своя сметка и риск да достави на мястото на доставяне количеството липсващи в
доставката/некомплектни договорени стоки.
11.7. Изборът на посочените по-горе възможности да се върне съответната част от платеното или да
се доставят нови стоки принадлежи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ , като разходите и рисковете по новото
доставяне са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
11.8. Рекламираните стоки се съхраняват от съответния краен получател до уреждане на
рекламациите.
XII. ОТГОВОРНОСТ ПРИ ЗАБАВА, НЕУСТОЙКИ
12.1. За неизпълнение на задълженията си по настоящия договор,
Изпълнителя дължи неустойка в размер на 0.7 на ден, върху стойността на неизпълненото в
договорените срокове задължение , но не повече от 10% /десет процента/ от стойността на
неизпълнението, както и обезщетение за претърпените вреди в случаите, когато те надхвърлят
договорената неустойка. Сумата на неустойката, дължима от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, се
осигурява от гаранцията за изпълнение на договора.
12.2. Когато при наличие на рекламация, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не изпълни задълженията си по раздел ХІ
от настоящия договор в срок,същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 2 % от цената
на стоката в частта на рекламацията.
12.3. При виновна забава на една от страните, продължила повече от половината от срока за
изпълнение на съответното задължение, другата страна има право да развали договора едностранно с
30-дневно предизвестие.
12.4. В случай, че по отношение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ настъпят обстоятелства по чл.54, ал.1 и чл.55,
ал.1, т.1 и т.4 от ЗОП, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно настоящия договор,без
писмено предизвестие и без да дължи неустойки.
ХІІІ. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
13.1. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за понесени вреди и загуби, ако
последните са причинени в резултат на непреодолима сила.
13.2. Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора е била в забава, тя не
може да се позовава на непреодолима сила.
13.3. „Непреодолима сила“ по смисъла на договора е непредвидено и/или непредотвратимо събитие
от извънреден характер, възникнало след сключването на договора.
13.4. Страната, засегната от непреодолима сила е длъжна да предприеме всички действия с грижата
на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено
другата страна в двуседмичен срок от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се
дължи обещетение за настъпилите от това вреди.
13.5. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни
задължения се спира.
13.6. Не представлява „непреодолима сила” събитие, причинено по небрежност или чрез умишлено
действие на страните или на техни представители и/или служители, както и недостига на парични
средства на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
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ХІV. СПОРОВЕ
14.1. Възникналите през времетраенето на договора спорове и разногласия между страните се
решават чрез преговори между тях. Постигнатите договорености се оформят в писмена форма и се
превръщат в неразделна част от договора.
14.2. В случай на непостигане на договореност по предходния член, всички спорове, породени от
този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени от или отнасящи се до
неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване ще бъдат разрешавани според
българските материални и процесуални закони от компетентния съд по реда на ГПК.
ХV. СЪОБЩЕНИЯ
15.1. Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този договор са валидни, ако
са направени в писмена форма, подписани лично или от упълномощените представители .
15.2. За дата на съобщението се смята:
- датата на предаването – при ръчно предаване на съобщението;
- датата на пощенското клеймо на обр.разписка-при изпращане по пощата;
- датата на приемането – при изпращане по телефакс
15.3. За валидни адреси за приемане на съобщения, свързани с настоящия договор се смятат:
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ :
ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД
гр. Монтана 3400
ул. „Сирма войвода" № 4
ТБ: Интернешънъл Асет Банк АД
Сметка: BG71IABG74741001032600
BIC код на банката : IABGBGSF
тел.: 096 305150, факс: 096 307554
http://mbalmontana.com
E-mail : mbalmont@net-surf.net
При промяна на адреса, съответната страна е длъжна да уведоми другата в тридневен срок от
промяната.
ХVІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ
16.1. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи от този
договор на трети лица.
16.2. За неуредените въпроси в настоящия договор се прилага действащото българско
законодателство.
ХVІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
17.1. Договорът е за 18 месеца и влиза в сила от 12.05.2020 г. и важи до 12.11.2021 г.
17.2. Всяка от страните може да прекрати договора, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след
сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения, за което отправя писмено
уведомление до отсрещната страна.
17.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни в срок
повече от 3 (три) заявки на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
17.4. При съставянето на настоящия договор се представиха следните документи :
1. Решение на Изпълнителния директор № Р - 6 от 14.04.2020г. ;
2. Удостоверение за актуално съдебно състояние на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ;
3. Документи по т.7.4. от настоящия договор.
Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и
се подписа, както следва:

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Заличено обстоятелство
съгласно чл.36а, ал.3 от ЗОП

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Заличено обстоятелство
съгласно чл.36а, ал.3 от ЗОП

ИЗП.ДИРЕКТОР

Заличено обстоятелство
съгласно чл.36а, ал.3 от ЗОП
ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ

4

Спецификация
към договор № 23 / 12.05. 2020г. за Доставки на медицински консумативи и изделия и лабораторни реактиви, УНП 00468-2019-0011
възложител : МБАЛ Д-р Стамен Илиев АД - гр.Монтана
изпълнител : Медицинска техника инженеринг ООД
Обособена позиция № 1 - Медицински консумативи - общи
№ по ред

14

15

ном. ед.

наименование / вид / изисквания

Самозалепваща лента от нетъкан текстил 10см./10м.-Прикрепващ, хипоалергенен
пластир от нетъкана основа с разграфеното в сантиметри предпазно, хартиено покритие.

Самозалепваща лента от нетъкан текстил 10см./20м.-Прикрепващ, хипоалергенен
пластир от нетъкана основа с разграфеното в сантиметри предпазно, хартиено покритие.

мярка

бр

бр

37

Ръкавици латекс стерилни хипоалергични без пудра, с DHD кополимерно покритие, NR
латекс, кафяви и дебелина накрая на пръстите 0,33мм , употребявани в ортопедия

чифт

54

Спринцовка 1 мл с игла 29 Gx1/2 (0.33x12 mm) БЦЖ U 100 трикомпонентна /оп.100бр/

бр

60

Сонди на “Блекмор”

бр

63

Сет за цитостомия Supracath- комплект

бр

64

Сет за трахеална аспирация

бр

65

Плеврален сет за дренаж - комплект

к-т

66

Катетър сет за продължителна спинална анестезия, съдържащ епидурална игла, спинална
катетърна система , спинална игла тип Квинке

бр

73

Катетри “Пецер”

бр

77

Катетър двупътен фолиев тип Dufour прозрачен, термоустойчив с балон

бр

83

Фогърти катетър/катетър за емболектомия/

бр
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Предложена
разфасовка

Каталожен
номер

Ед. цена в лв. с
ДДС за
единица мярка

Ед. цена в лв. с
ДДС за
предложена
разфасовка

Обща стойност
в лв. с ДДС

10

Лепенка еластична от НТТ с хипоалергично покритие
ЕВРОФИКС 10м х 10см - Eurofarm-Италия /Пластир
полиестерен, еластичен, въздухопропусклив, запазва
качествата си при намокряне, адхезивната страна е
покрите със силиконова хартия, подходящ за обемни
превръзки на извити части на тялото,10 m х 10 cm/

1

715002

3,57

3,57

35,70

20

Лепенка еластична от НТТ с хипоалергично покритие
ЕВРОФИКС 10м х 20см - Eurofarm-Италия /Пластир
полиестерен, еластичен, въздухопропусклив, запазва
качествата си при намокряне, адхезивната страна е
покрите със силиконова хартия, подходящ за обемни
превръзки на извити части на тялото,10 m х 20 cm/

1

715004

7,44

7,44

148,80

WRP Малайзия, Стерилни хипоалергични ръкавици
DHD Extra Protection - Цвят: кафяв. Дебелина на
пръстите 0.33 мм, на дланта 0.24 мм , на маншета
2 000 0.20мм, усилие на опън 27 Mpa, на скъсване 27 N,
разтегливост 860 %, AQL 1 за 1000 ml water leak test,
30% по-дебели от стандарните. С усилен маншет и
ринг против изхлузване.

1

P35-33XX

1,68

1,68

3 360,00

100

B943932

0,06

6,00

480,00

1

8003200180

100,00

100,00

500,00

1

BJ80XX

43,20

43,20

432,00

1

290000

4,20

4,20

168,00

1

815 0 80

18,30

18,30

366,00

1

21151-30CS

43,68

43,68

436,80

10

CP-XX-40

3,60

36,00

396,00

1

AB63XX

24,00

24,00

240,00

1

100X80

62,40

62,40

1 248,00

прогнозно
к-во

Предложен продукт - производител, описание

Beromed-Германия, Спринцовка BERO-Ject 1 мл
8 000 инсулин с игла 29Gx 13mm U100 трикомпонентна
/оп.100бр/ 800 бр. кашон
Create Medic, Япония, Сонда силиконова тип
5
Blakemore
Coloplast, Дания, Cystodrain, сет за супрапубичен
10
дренаж
MPI-Германия
40
Набор аспирационен за трахеален секрет
MPI-Германия
20
Сет за плеврална пункция 80 мм
Pajunk/ Германия, Intralong сет за продължителна
10
спинална анестезия, съдържащ , спинална катетърна
система , спинална игла тип Sprotte 27 G
Zarys, Полша
110
Катетър PEZZER 12-36 CH /оп.10бр./
10
Coloplast, Дания,X-flow силиконов катетър
Intra/Германия , Емболектомичен катетър от
20
полиуретан с балон и метален стилет . Размер
2,3,4,5,6,7,8

Стр 1 oт 14

91

Ендотрахеални тръби без балон-твърди и гъвкави с ренгенов позитивен контрол

бр

50

Sumi/ Полша, Ендотрахеална тръба без балон, твърда

1

04-ХХ10

1,80

1,80

90,00

92
93
94

Трахеостомна канюла с 1 балон
Трахеостомна канюла с 2 балона
Трахеостомна канюла без балон

бр
бр
бр

40
20
5

1
1
1

31-XX10
32-XX10
33-XX10

12,90
37,50
12,00

12,90
37,50
12,00

516,00
750,00
60,00

95

Набор аспирационен

бр

10

Sumi/ Полша, Трахеостомна канюла с балон
Sumi/ Полша, Трахеостомна канюла с 2 балона
Sumi/ Полша, Трахеостомна канюла без балон
MPI, Германия
Набор аспирационен CH 22(24) /210см. с канюла с
рег.отвор /50бр./

1

601022(24)

5,10

5,10

51,00

97

Артериални канюли

бр

20

102
103

Гофриран дренаж -400мм/25мм
Кер дренаж- латекс 30см/100см и по-големи номера

бр
бр

104

Еластичен турникет, латексова лента 40 см, с перфорация

бр

119

Въздуховод орофарингиален с възможност за фиксиране на ендотрахеални тръби

бр

130

Адаптор

бр

131

Пъпни клампи -прилепващи добре, защитени от обратен ход

бр

132

Умбиликални клампи

бр

134

Водач за интуб. тръба

бр

135

Водач за ендотрахеална тръба с мек атравматичен връх

бр

150

Чаршафи за еднократна употреба за скенер 210х80

бр

153

Чаршафи за еднократна употреба тип"ролка" с ширина 50см

оп

160

Острие - лезвие за скалпел от карбонова стомана-еднократни

бр

173

Тест за бременност

оп.

179

Маркер за кожа -с гъвкав връх за маркировка на прецизна тъканна линия

оп.

207

Регистрираща хартия за ЕКГ 80 Х 25

оп

210

Регистрираща хартия за ЕКГ 50 х 30

оп

214

Регистрираща термохартия за видеопринтер

220

Електроди ЕКГ от пяна, усилен адхезив, мониторни - 43 х 51 mm

бр

223

Еднократни неутрални електроди за електронож- за възрастни

бр
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К65НМ-СЕ/КР65НМ-СЕ

110 х 20

оп

Intra/Германия , Артериален катетър сет

Coloplast, Дания, гофриран дренаж
Coloplast, Дания, Дренаж Кер латекс 09-24СН
Zarys, Полша
380
Турникет латексов на лента, синя /оп. 25 бр./
VBM /Германия , Въздуховод орофарингиален с
90
възможност за фиксиране на ендотрахеални тръби
MPI-Германия
50
Адаптор 4:4 (4:7, 4:10, 4:13, 7:7, 7:10, 7:13) mm
MPI-Германия
1 200
Клампа умбиликална
MPI-Германия
20
Клампа умбиликална
VBM/ Германия
5
Водач за интуб. Тръба
VBM/ Германия
5
Водач за ендотрахеална тръба с мек атравматичен
връх
30
50

Чаршаф еднократен с РЕ филм 210х80 - Bastos Viegas3 000 Португалия /Чаршаф еднократен, двуслоен, хартия 26
гр./кв. м и полиетиленов ламинат- 210 х 80 cm /
Soft Bournas, Гърция
Ролка за кушетка - рециклирана хартия промазана с
полиетилен /58см. х 50м./12бр
HHH - Германия
11 400
Острие - лезвие за скалпел № 10-25 оп. 100 бр.
100
Biosigma/Италия, Тест за бременност
MPI-Германия
10
Маркер, кожен, стерилен
Ceracarta, Италия
550
Хартия ЕКГ 80x25
Ceracarta-Италия
20
Хартия ЕКГ 50x30
Ceracarta, Италия
40
Хартия за видеопринтер MITSUBISHI K65HM/
KP65HM-CE /110x20
45

Електроди ЕКГ Skintact F-TF/6 мониторни 43х51 /оп.
13 400 30 бр./ - Leonhard Lang - Австрия /Електроди ЕКГ от
пяна, усилен адхезив, мониторни - 43 х 51 mm/
400

Производител: Erbe-Германия, Електрод неутрален за
електронож,за еднократна употреба, без кабел, за
възрастни

30,00

30,00

600,00

1
1

302083,
302114,
302154
GA6100
GC30XX

38,10
13,80

38,10
13,80

1 143,00
690,00

25

S001

0,30

7,50

114,00

1

40-20-0XX-1

3,12

3,12

280,80

1

930 хххх

0,90

0,90

45,00

1

460

0,42

0,42

504,00

1

460

0,42

0,42

8,40

1

90-10-ХХХ

9,00

9,00

45,00

1

90-10-00Х

13,02

13,02

65,10

1

455-106

0,96

0,96

2 880,00

1

108.025/SE

4,80

4,80

216,00

100

1110910-25

0,15

15,00

1 710,00

100

BSD5250

0,5185

51,85

51,85

1

910000

3,00

3,00

30,00

1

15038

1,50

1,50

825,00

1

8576

1,14

1,14

22,80

1

8927

27,72

27,72

1 108,80

30

59651/FTF/6

0,12

3,60

1 608,00

5

20193-082

2,64

13,20

1 056,00

1

Стр 2 oт 14

Дръжка за каутер

226

бр

10

мярка

прогнозно
к-во

Производител: Erbe-Германия, Дръжка за електронож
с 2 бутона, накрайник електрод тип "шпатула", кабел
3м, за еднократна употреба

1

20190-160

14,40

14,40

144,00

Предложена
разфасовка

Каталожен
номер

Ед. цена в лв. с
ДДС за
единица мярка

Ед. цена в лв. с
ДДС за
предложена
разфасовка

Обща стойност
в лв. с ДДС

50

454020

0,21

10,50

8 400,00

50

454092

0,21

10,50

2 100,00

50

456092

0,22

11,04

883,20

50

454243

0,28

13,80

5 520,00

50

454071

0,28

13,92

4 176,00

50

454084

0,21

10,56

1 056,00

50

74400

0,74

37,20

372,00

50

454321

0,22

11,10

6 660,00

50

729073

0,35

17,70

3 540,00

50

103360

0,73

36,60

146,40

100

450077
450076
450075

0,17

17,04

6 816,00

Обособена позиция № 3 - Клинична лаборатория
№ по ред

ном. ед.

наименование / вид / изисквания

Предложен продукт - производител, описание

ВАКУУМНА ЗАТВОРЕНА СИСТЕМА ЗА ВЗЕМАНЕ НА КРЪВ И УРИНА
8
1

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

брой

40 000

2

Вакуумна епруветка обезопасена с винтова капачка - затворена система за вземане на
кръв за серумен анализ с клот-активатор, 4 мл

брой

10 000

3

Вакуумна епруветка обезопасена с винтова капачка - затворена система за вземане на
кръв за серумен анализ с клот-активатор, 6мл

брой

4 000

4

Вакуумна епруветка обезопасена с винтова капачка - затворена система за вземане на
кръв за серумен анализ с клот-активатор и инертен сепариращ гел, 2-3 мл

брой

20 000

5

Вакуумна епруветка обезопасена с винтова капачка - затворена система за вземане на
кръв за серумен анализ с клот-активатор и и инертен сепариращ гел, 4 мл

брой

15 000

6

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

брой

5 000

7

Вакуумна епруветка - затворена система за вземане на кръв за КГА - пластмасов, с
литиев хепарин, до 3 ml

брой

500

8

Вакуумна епруветка обезопасена с винтова капачка - затворена система за вземане на
кръв, анализ на коагулация, 3.2% с протекция на моларността на цитрата, 2мл.

брой

30 000

9

Вакуумна епруветка - затворена система за вземане на кръв за СУЕ с натриев цитрат за
статив, с валидирана сравнимост с други референтни методи1.6мл., време на отчитане
30мин.

брой

10 000

10

Епруветка с антикоагулант индюсер PTP за предпазване на кръвната проба от агрегация
на тромбоцитите преди анализ 3-4 ml.

брой

200

11

Игла за вакуумна епруветка - 20G,21G, 22G

брой

40 000
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Greiner bio-one/Австрия/Вакуумна епруветка
обезопасена с винтова капачка - затворена система за
вземане на кръв за хематологичен анализ на пълна
кръв - пластмасов, с К2 ЕДТА, 3 ml
Greiner bio-one/Австрия/
Вакуумна епруветка обезопасена с винтова капачка затворена система за вземане на кръв за серумен
анализ с клот-активатор, 4 мл
Greiner bio-one/Австрия/
Вакуумна епруветка обезопасена с винтова капачка затворена система за вземане на кръв за серумен
анализ с клот-активатор, 6мл
Greiner bio-one/Австрия/Вакуумна епруветка
обезопасена с винтова капачка - затворена система за
вземане на кръв за серумен анализ с клот-активатор и
инертен сепариращ гел, 2,5мл
Greiner bio-one/Австрия/
Вакуумна епруветка обезопасена с винтова капачка затворена система за вземане на кръв за серумен
анализ с клот-активатор и и инертен сепариращ гел, 4
мл
Greiner bio-one/Австрия/Вакуумна епруветка
обезопасена с винтова капачка - затворена система за
вземане на кръв за анализ на кръвна плазма пластмасов, с литиев хепарин, 4 ml
KABE-Германия/Вакуумна епруветка - затворена
система за вземане на кръв за КГА - пластмасов, с
литиев хепарин, до 2,3 ml
Greiner bio-one/Австрия/Вакуумна епруветка
обезопасена с винтова капачка - затворена система за
вземане на кръв, анализ на коагулация, 3.2% с
протекция на моларността на цитрата, 2мл.
Greiner bio-one/Австрия/Вакуумна епруветка затворена система за вземане на кръв за СУЕ с
натриев цитрат за статив, с валидирана сравнимост с
други референтни методи1.6мл., време на отчитане
30мин.
KABE-ГерманияЕпруветка с антикоагулант индюсер
PTP за предпазване на кръвната проба от агрегация на
тромбоцитите преди анализ 3,5ml.
Greiner bio-one/Австрия/Игла за вакуумна епруветка 20G,21G, 22G

Стр 3 oт 14

Greiner bio-one/Австрия/
Игли за вакуумна епруветка с камера (прозорче) за
15 000
визуализация на попадането на иглата във вена, 21G,
22G
Greiner bio-one/Австрия/Игла тип Бътерфлай за
1 000 затворена система за вземане на венозна кръв 21 G, 19
см.
Greiner bio-one/Австрия/Игла тип Бътерфлай за
затворена система за вземане на венозна кръв,
500
обезопасени с бутон за прибиране на иглата след
манипулацията, 21 G, 19 см.
Greiner bio-one/Австрия/Холдери за иглите с
500
автоматично изхвърляне
Greiner bio-one/Австрия/Пластмасов държател с
2 000
предпазител заключващ иглата след манипулация
Greiner bio-one/Австрия/Луер адаптори за затворена
500
система
Greiner bio-one/Австрия/Остриета за накапване на
600
кръвни натривки
Greiner bio-one/Австрия/Вакуумна епруветка
обезопасена с винтова капачка - затворена система за
5 000
вземане на урина без консервант, коничен, 16х100, до
10 мл
Greiner bio-one/Австрия/
5 000
Адаптер за трансфер на урина
Greiner bio-one/Австрия/
500
Комплект за изследване на урина-чашка с капаче с
вграден холдер за трансфер на урина
Greiner bio-one/Австрия/
100
Контейнер за събиране на урина за 24 часа.
ABM (AP Medical), Италия/
100 Контейнер за остри и режещи болнични отпадъци PBS
0,6 - 0.8 л, кръгла форма
ABM (AP Medical), Италия/
100 Контейнер за остри и режещи болнични отпадъци PBS
2 л, кръгла форма
Heinz Herentz/
Германия/
60 000
Щифтове тип ланцет – метални, конусен връх,
двустранно заточени

12

Игли за вакуумна епруветка с камера (прозорче) за визуализация на попадането на иглата
брой
във вена, 21G, 22G

13

Игла тип Бътерфлай за затворена система за вземане на венозна кръв 21 G, 19 см.

брой

14

Игла тип Бътерфлай за затворена система за вземане на венозна кръв, обезопасени с
бутон за прибиране на иглата след манипулацията, 21 G, 19 см.

брой

15

Холдери за иглите с автоматично изхвърляне

брой

16

Пластмасов държател с предпазител заключващ иглата след манипулация

брой

17

Луер адаптори за затворена система

брой

18

Остриета за накапване на кръвни натривки

брой

19

Вакуумна епруветка обезопасена с винтова капачка - затворена система за вземане на
урина без консервант, коничен, 16х100, до 10 мл

брой

20

Устройство за трансфер на урина (адаптер)

брой

21

Комплект за изследване на урина-чашка с капаче с вграден холдер за трансфер на урина

брой

22

Контейнер за събиране на урина за 24 часа.

брой

23

Контейнер за остри и режещи болнични отпадъци PBS 0,6 - 0.8 л, кръгла форма

брой

24

Контейнер за остри и режещи болнични отпадъци PBS 2 л, кръгла форма

брой

25

Щифтове тип ланцет – метални, конусен връх, двустранно заточени

брой

26

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

брой

30 000

27

Микроконтейнер с EDTA – до 200 µl в комплект с дозираща капилярка

брой

15 000

28

Микроконтейнер с EDTA – до 200 µl без дозираща капилярка

брой

29

Микроконтейнер за сепариране на серум – пластмасов, активатор на кръвосъсирване с
инертен сепариращ гел – до 200 µl в комплект с дозираща капилярка

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

KABE-Германия/Микроконтейнер с EDTA, 200 µl в
комплект с дозираща капилярка
KABE-Германия/Микроконтейнер с EDTA,без
15 000
дозираща капилярка
KABE-Германия/Микроконтейнер за сепариране на
серум – пластмасов, активатор на кръвосъсирване с
2 000
инертен сепариращ гел , 200 µl в комплект с дозираща
капилярка

100

450040
450041

0,22

21,60

3 240,00

50

450066

0,67

33,60

672,00

50

450081

1,32

66,00

660,00

10

450212

0,48

4,80

240,00

50

450230

0,21

10,50

420,00

100

450070

0,21

21,12

105,60

300

458815

0,08

25,20

50,40

50

455028

0,26

13,20

1 320,00

50

450251

0,23

11,52

1 152,00

100

724310

0,76

75,60

378,00

10

724315

3,84

38,40

384,00

1

PBS06

1,68

1,68

168,00

1

PBS2

2,40

2,40

240,00

200

1110101

0,03

6,00

1 800,00

200

7143

0,20

40,08

6 012,00

100

77001

0,31

31,20

4 680,00

100

78001

0,21

21,18

3 177,00

100

77119

0,36

36,00

720,00

Стр 4 oт 14

30

Микроконтейнер за серумен анализ с клот-активатор до 200 µl в комплект с дозираща
капилярка

брой

2 000

31

Кмикроконтейнер за СУЕ до 200 µl в комплект с дозираша капилярка и пипета за
отчитане

брой

3 000

32

Микроконтейнер за коагулация в комплект с дозираща капилярка до 300 µl

брой

300

33

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

брой

300

34

Микроконтейнер за определяне на кръвна за захар в периферна кръв със стабилизатор
NaF в комплект с дозираща капилярка до 200 µl

брой

300

35

Сини контейнери за съхранение на контролен материал

брой

1 000

36

Бели контейнери за съхранение на контролен материал

брой

1 000

KABE-Германия/Микроконтейнер за серумен анализ с
клот-активатор, 200 µl в комплект с дозираща
капилярка
KABE-Германия/
Микроконтейнер за СУЕ, 150 µl в комплект с
дозираша капилярка и пипета за отчитане
KABE-Германия/
Микроконтейнер за коагулация в комплект с дозираща
капилярка, 300 µl
KABE-Германия/
Микроконтейнер с боя за оцветяване на ретикулоцити
в комплект с дозираща капилярка и капачка
KABE-Германия/
Микроконтейнер за определяне на кръвна за захар в
периферна кръв със стабилизатор NaF в комплект с
дозираща капилярка, 200 µl
Biosigma-Италия/
Сини контейнери за съхранение на контролен
материал
Biosigma-Италия/
Бели контейнери за съхранение на контролен
материал

100

77101

0,31

31,20

624,00

50

77510

0,86

43,20

2 592,00

50

77704

0,34

16,80

100,80

100

17010

0,84

84,00

252,00

100

77301

0,31

31,20

93,60

1000

BSA024

0,04

40,00

40,00

1000

BSA057

0,04

40,00

40,00

Обща стойност за пореден № 8
Реактиви и консумативи за глюкоанализатори (КАВЕ, Beckman)
16

68 831,00
Микроепруветки за кръвна захар ЕSAT KB, KABEГермания
Микроепруветки 2 ml стандарт глюкоза, KABEГермания

1

Микроепруветки за кръвна захар ЕSAT KB+E

брой

30 000

2

Микроепруветки 2 ml стандарт глюкоза

брой

800

3

Глюкозен електрод - 2 бр. в опаковка

опак.

4

4

Силиконови маркучета 45мм

брой

5

Силиконови маркучета 50мм

6

Силиконови маркучета 165мм

7

Черни шлаухи

брой

2

8

Сини уплътнители

брой

2

9

Системен разтвор

л.

90

Системен разтвор, KABE-Германия

10

Регистрираща хартия

брой

20

Регистрираща хартия, KABE-Германия

100бр./оп.

25411

0,384

38,40

11 520,00

100бр./оп.

83038

0,592

59,20

473,60

Глюкозен електрод - 2 бр. в опаковка, KABE-Германия

2бр./оп.

96046

468,00

468,00

1 872,00

4

Силиконови маркучета 45мм, KABE-Германия

1бр./оп.

86017

59,50

59,50

238,00

брой

4

Силиконови маркучета 50мм, KABE-Германия

1бр./оп.

86018

59,50

59,50

238,00

брой

4

Силиконови маркучета 165мм, KABE-Германия

1бр./оп.

86025

124,90

124,90

499,60

Черни шлаухи, KABE-Германия

1бр./оп.

876510

9,20

9,20

18,40

Сини уплътнители, KABE-Германия

1бр./оп.

86032

36,00

36,00

72,00

5л.

16008

63,60

318,00

5 724,00

1бр./оп.

0049/4

4,00

4,00

Обща стойност за пореден № 16

80,00
20 735,60

Обособена позиция № 4 - Микробиологична лаборатория
№ по ред

160

ном. ед.

наименование / вид / изисквания

Нитрилни ръкавици без талк
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мярка

прогнозно
к-во

Предложен продукт - производител, описание

Предложена
разфасовка

Каталожен
номер

Ед. цена в лв. с
ДДС за
единица мярка

Ед. цена в лв. с
ДДС за
предложена
разфасовка

Обща стойност
в лв. с ДДС

бр

3 000

Beromed Германия,Нитрилни ръкавици без талк

100 броя

B259422B/
B259415B/
B259439B

0,06

6,00

180,00

Стр 5 oт 14

Обособена позиция № 5 – ПАО
№ по ред

3

ном. ед.

наименование / вид / изисквания

мярка

прогнозно
к-во

1

Формалдехид 38-40 % - в опаковка с обем до 5 л

литър

40

2

Неутрален буферен 10% формалин - опаковка с обем до 2,5 л

литър

150

3

Неутрален буферен 10% формалин - опаковка с обем до 5 л

литър

150

кг

180

брой

250

Предложен продукт - производител, описание

BioGnost - Хърватия/Формалдехид концентриран
формалин за хистология
BioGnost - Хърватия/Неутрален буферен 10%
формалин -5л.
BioGnost - Хърватия/Неутрален буферен 10%
формалин -5л.

Предложена
разфасовка

Каталожен
номер

Ед. цена в лв. с
ДДС за
единица мярка

Ед. цена в лв. с
ДДС за
предложена
разфасовка

Обща стойност
в лв. с ДДС

5

F37H-5L

6,22

31,10

248,80

5

FNB4-5L

2,75

13,75

412,50

5

FNB4-5L

2,75

13,75

412,50

5

39602012

10,85

54,25

1 953,00

100

1,4039E+10

0,98

98,70

245,00

1

3801592E
HEMM-OT1L
HEMH-OT1L

Обща стойност за пореден № 3

1 073,80

4

Твърд парафин на гранули с точка на топене 56÷58оС, за хистология - получените
микротом хистологични срези да не залепват върху ножа

11

Биопсична капсула тип "CELLSAFE"

14

1

Еозин воден разтвор - туба от 1 л.

литър

3

2

Хематоксилин Майер - в опаковка от 1л

литър

6

3

Хематоксилин Харис - в опаковка от 1л

литър

2

Leica - Германия, Твърд парафин на гранули с точка на
топене 56÷58оС, за хистология
Leica - Германия/Капсули биопсийни CellSafe 100
бр./оп.
Leica - Германия/Eosin 1%, воден разтвор, 1 л/оп.
BioGnost - Хърватия/Хематоксилин Майер - в
опаковка от 1л
BioGnost - Хърватия/Хематоксилин Харис - в опаковка
от 1л

1
1

19,50

19,50

58,50

27,00

27,00

162,00

35,70

35,70

71,40

PAS5-100T

35,65

35,65

71,30

SBB-100T

50,60

50,60

50,60

VG-100T

57,75

57,75

57,75

Обща стойност за пореден № 14

291,90
BioGnost - Хърватия/
P.A.S. kit, for 100 test
BioGnost - Хърватия/
Sudan III

1 бр. със
100 теста
1 бр. със
100 теста
1 бр. със
100 теста

15

PAS набор за оцветяване

брой

2

16

Судан I I I

брой

1

21

Ван Гизон - Трихром - кит за оцветяване

брой

1

BioGnost - Хърватия/Ван Гизон - Трихром кит

брой

1

BioGnost - Хърватия/
Мей-Грюнвалд

1 л.

MG-OT-1L

25,20

25,20

25,20

мярка

прогнозно
к-во

Предложен продукт - производител, описание

Предложена
разфасовка

Каталожен
номер

Ед. цена в лв. с
ДДС за
единица мярка

Ед. цена в лв. с
ДДС за
предложена
разфасовка

Обща стойност
в лв. с ДДС

опаковка
250 бр.

SIM-250

24,00

24,00

240,00

5,10

5,10

15,30

Реактив Мей-Грюнвалд

22

Обособена позиция № 8 – Стерилизация
№ по ред

ном. ед.

наименование / вид / изисквания

1

Химичен индикатор за пара, клас 4 с дължина 20 см./ опаковка 250бр.

опаков
ка

10

Химичен индикатор за пара, тип 4 /оп. 250 бр./,
(Informermed, Полша)

2

Адхезивна лента с индикатор за пара под налягане, клас 4 - 19 мм./50 м

ролка

3

Адхезивна лента с индикатор за пара под налягане
(19мм/50м), (Stericlin, Германия)

3

Биологичен индикатор за стерилизация с пара под налятане при 134º C

брой

100

4

Еднократен тест пакет Bowie & Dick с размери до 16 см./ 11 см.

брой

180

2

Биологичен индикатор за стерилизация с пара под
налятане при 134º C, (Informermed, Полша)
Еднократен тест пакет Bowie & Dick, (Informermed,
Полша)

ролка - 3FKLB4101
19мм./ 50м
02
опаковка
100 бр.

SBI-100

3,36

336,00

336,00

1 брой

BDST

6,00

6,00

1 080,00

Обща стойност за пореден № 1

1 671,30

Обособена позиция № 9 – Ортопедия
№ по ред

ном. ед.
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наименование / вид / изисквания

мярка

прогнозно
к-во

Предложен продукт - производител, описание

Предложена
разфасовка

Каталожен
номер

Ед. цена в лв. с
ДДС за
единица мярка

Ед. цена в лв. с
ДДС за
предложена
разфасовка

Обща стойност
в лв. с ДДС

Стр 6 oт 14

2

1

Серклажна тел, 10м. DU 1.0 мм, изработени от стомана съгласно ISO 5832 – 1:1997 или
руло
еквивалент

3

2

Серклажна тел, 10м. DU 0.9 мм, изработени от стомана съгласно ISO 5832 – 1:1997 или
руло
еквивалент

3

3

Серклажна тел, 10м. DU 0.8 мм, изработени от стомана съгласно ISO 5832 – 1:1997 или
руло
еквивалент

3

Производител: Rudolf-Германия, Серклажна тел, 10м.,
дебелина 1.0 мм, изработена от стомана съгласно ISO
5832 – 1:1997
Производител: Rudolf-Германия, Серклажна тел, 10м.,
дебелина 0.9 мм, изработена от стомана съгласно ISO
5832 – 1:1997
Производител: Rudolf-Германия, Серклажна тел, 10м.,
дебелина 0.8 мм, изработена от стомана съгласно ISO
5832 – 1:1997

1

5778-10

66,00

66,00

198,00

1

5778-09

50,40

50,40

151,20

1

5778-08

48,00

48,00

144,00

Обща стойност за пореден № 2

493,20

СТЕРИЛНИ ПРЕСТИЛКИ - Изработени от SMS материал УСИЛЕНИ. Комплект с 2 бр.

25

кърпи, размери М/L/XL

ХИПОАЛЕРГИЧНИ СТЕРИЛНИ ХИРУРГИЧЕСКИ РЪКАВИЦИ ЗА
ВИСОКОРИСКОВИ ПРОЦЕДУРИ - Цвят: кафяв. Дебелина на пръстите 0.33 мм, на дланта

26

0.24 мм , на маншета 0.20мм, усилие на опън 27 Mpa, на скъсване 27 N, разтегливост 860 %, AQL 1
за 1000 ml water leak test, 30% по-дебели от стандарните. С усилен маншет и ринг против изхлузване.

РЪКАВИЦИ - ПЛЕТЕНИ ЗА ЕНДОПРОТЕЗИРАНЕ, нестерилни – памук /2 броя в опаковка/

27

бр

20

чифт

100

чифт

50

бр

10

СИСТЕМА ЗА ИНТРАОПЕРАТИВЕН ПУЛС-ЛАВАЖ - Еднократна система за пулсов
лаваж. Продуктът да има ЕС сертификат, а производителят има ISO 13485. Да разполага с с
накрайник за спонгеозна кост и накрайник за феморален канал. Собствен източник на енергия. Да
осъществява два процеса едновременно - иригация и аспирация

28

СИСТЕМА ЗА ИНТРАОПЕРАТИВЕН ПУЛС-ЛАВАЖ - Еднократна система за пулсов лаваж.
Продуктът да има ЕС сертификат, а производителят има ISO 13485. Да разполага с с накрайник за
спонгеозна кост и накрайник за феморален канал. Собствен източник на енергия.
Да осъществява два процеса едновременно - иригация и аспирация

56

Zarys, Полша
Престилка операционна усилена с 2 кърпи, М, L, XL,
35 SMS, стерилна
WRP Малайзия, Стерилни хипоалергични ръкавици
DHD Extra Protection - Цвят: кафяв. Дебелина на
пръстите 0.33 мм, на дланта 0.24 мм , на маншета
0.20мм, усилие на опън 27 Mpa, на скъсване 27 N,
разтегливост 860 %, AQL 1 за 1000 ml water leak test,
30% по-дебели от стандарните. С усилен маншет и
ринг против изхлузване.
Bastos Viegas, Португалия -Нестерилни,плетени
ръкавици,/2 броя в опаковка/

1

AT-SGSPM(L,XL)1

4,20

4,20

84,00

1

P35-33XX

1,68

1,68

168,00

1

4571-006

5,40

5,40

270,00

Система за интраоперативен пулс-лаваж
бр

W-203B(EC)

100,00

100,00

1 000,00

бр

W-203B(EC)

100,00

100,00

100,00

Guangzhou Clean Medical, Китай
Система за интраоперативен пулс-лаваж
бр

1
Guangzhou Clean Medical, Китай

Обособена позиция № 11 - УРОЛОГИЯ
№ по ред

4
1

6

мярка

прогнозно
к-во

Цистофикс N12

бр

20

Уретерални катетри № 4 CH
Уретерални катетри № 5 CH
Уретерални катетри № 6 CH

бр
бр
бр

ном. ед.

2
3

наименование / вид / изисквания

Предложен продукт - производител, описание

Предложена
разфасовка

Каталожен
номер

Ед. цена в лв. с
ДДС за
единица мярка

Ед. цена в лв. с
ДДС за
предложена
разфасовка

Обща стойност
в лв. с ДДС

1

BJ8012

43,20

43,20

864,00

200
200
200

Coloplast/ Дания, Cystodrain, сет за супрапубичен
дренаж
Coloplast/ Дания , Уретерален катетър с прав връх
Coloplast/ Дания , Уретерален катетър с прав връх
Coloplast/ Дания , Уретерален катетър с прав връх

1
1
1

AC5004
AC5005
AC5006

9,00
9,00
9,00

9,00
9,00
9,00

EXT424
BNBAXX,
BNBBXX
BNBBXX,
BNBAXX
BNBBXX,
BNBAXX
EXT224

288,00

288,00

1 800,00
1 800,00
1 800,00
5 400,00
1 440,00

54,00

54,00

270,00

54,00

54,00

270,00

54,00

54,00

270,00

288,00

288,00

576,00

Обща стойност за пореден № 6

7

Бримка на Дормия № 3 CH

бр

5

Coloplast/ Дания, Dormia N.stone

1

8

Уретерални стендове за отворена хирургична техника, с отвори по цялата дължина

бр

5

Coloplast/ Дания, PU-R Стент

1

9

DD уретерален стенд 26см

бр

5

Coloplast/ Дания, PU-R Стент

1

10

Уретерален стенд Double

бр

5

Coloplast/ Дания, PU-R Стент

11

Бримка “Дормия” спирала CH 04-70см

бр

2

Coloplast/ Дания, Dormia N.stone
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1

Стр 7 oт 14

Обособена позиция № 15 - Ендопротези
№ по
ред

Наименование

Технически характеристики

мярка

прогнозно
к-во

Предложен продукт - производител, описание

ССА Бедрено стебло за циментно закрепване, право тип "Мюлер",
стандартен и латерален офсет;

38

ТАЗОБЕДРЕНА
СТАВА СИСТЕМА ЗА
ТОТАЛНО
ЦИМЕНТНО
ТАЗОБЕДРЕНО
ПРОТЕЗИРАНЕ

Циментируемо право стебло “Мюлер”, без яка, инклинация в проксималната част на гърба на
стеблото от 12º до 20º към оста му според размера на стеблото, удължен конус 12/14 мм, CCDº 135
със стандартен 17 мм или латерален 24 мм офсет, дистален край плосък, изострен, надлъжни канали
с дълбочина 0.2 мм по дължината на циментируемата част на стеблото с един водещ централен канал
с дълбочина 0.5 мм, материал: FeCrNiMnMoNbN по ISO 5832-9 или CoCrMo (ISO 5832-12); размерна
гама: 7.5, 10.00, 11.25, 12.5, 13.75, 15.00, 16.25, 17.50 мм.
Капсула циментна– пълен профил с вътрешен диаметър 32 мм или размери: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56,
58; изработена от UHMWPE (ISO 5834-1 +2) с ренгенопрозрачен пръстен.
Глава – 32 мм външен диаметър, конус 12/14 мм, с размери S, M, L, XL, XXL изработена от
FeCrNiMnMoNbN по ISO 5832-9 и CoCrMo (ISO 5832-12) или S, M, L от Bionit, Al203 (ISO 6474-2),
Костен цимент за стебло с нисък вискозитет предназначен за употреба със спринцовка за костен
цимент или циментен пистолет (със или без антибиотик);
Костен цимент за ацетабуларна капсула, пластичен (със или без антибиотик);
Спринцовка за костен цимент с овална форма на накрайника.

Бедрена глава , модул. конус 12/14, ø 32mm";
CCB Капсула за циментно закрепване, 32mm, стер.
;
Костен цимент пластичен CEMSYS1;
бр

1
Костен цимент полутечен за апликация със спринцовка
CEMSYS3;
Спринцовка за Костен цимент

Mathys Ltd., Швейцария
European Medical Contract Manufacturing B.V., Нидерландия

39

ТАЗОБЕДРЕНА
СТАВА ХИБРИДНА
ЦИМЕНТНА
ПРОТЕЗА С
БЕЗЦИМЕНТНА
КАПСУЛА И
ЦИМЕНТНО
СТЕБЛО

Циментируемо право стебло “Мюлер”, без яка, инклинация в проксималната част на гърба на
стеблото от 12º до 20º към оста му според размера на стеблото, удължен конус 12/14 мм, CCDº 135
със стандартен 17 мм или латерален 24 мм офсет, дистален край плосък, изострен, надлъжни канали
с дълбочина 0.2 мм по дължината на циментируемата част на стеблото с един водещ централен канал
с дълбочина 0.5 мм, материал: FeCrNiMnMoNbN по ISO 5832-9 или CoCrMo (ISO 5832-12); размерна
гама: 7.5, 10.00, 11.25, 12.5, 13.75, 15.00, 16.25, 17.50 мм.
Капсула безциментна, пресфит, сферична с овална форма с периферни 4 бр отвори за допълнителна
фиксация от винтове, материал UHMWPE (ISO 5834-1 +2) с или без стабилизиране с Вит. Е,
покритие Ti6Al4V (ISO 5832-3), ренгенов пръстен от материал TiCP (ISO 5832-2), с размерна гама:
вътрешен диаметър 28 мм и външен: 46, 48, 50, 52,54, 56, 58, 60, 62, 64, мм и винтове
специализирани с глава потъваща във капсулата и шийка, цяла спонгеозна 4.0мм резба, материал
TiCP (ISO 5832-2) с рамерна гама: 26, 28, 32, 34, 36, 38, 40, 44мм. Отворите за винтове да не са през
цялата дебелина на капсулата и да не пробиват титаниевото поктитие, а при нужда от използване на
винтове да се пробиват с винта.
Глава – 28 мм външен диаметър, конус 12/14 мм, с размери S, M, L, XL, XXL изработена от
FeCrNiMnMoNbN по ISO 5832-9 и CoCrMo (ISO 5832-12) или S, M, L от Bionit, Al203 (ISO 6474-2),
Костен цимент за стебло с нисък вискозитет предназначен за употреба със спринцовка за костен
цимент или циментен пистолет (със или без антибиотик);
Спринцовка за костен цимент с овална форма на накрайника.
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бр

1

ССА Бедрено стебло за циментно закрепване, право тип "Мюлер",
стандартен и латерален офсет;
RM pressfit капсула;
Бедрена глава , модул. конус 12/14, ø 28 ;
Костен цимент полутечен за апликация със спринцовка CEMSYS
3;
Спринцовка за Костен цимент

Mathys Ltd., Швейцария
European Medical Contract Manufacturing B.V., Нидерландия

Каталожен номер

Ед. цена в лв. с
ДДС за единица
мярка

Стебло:
стандартно
2.30.330-2.30.337
Стебло латерално:
2.30.340-2.30.347
Капсула цимента:
2.14.300-2.14.320
Глава 32mm:
2.30.400-2.30.404;
2.30.020-2.30.024
Костен цимент за стебло:
52.34.0081
52.34.0083
Костен цимент за ацетабуларна
капсула:
52.34.0080;
52.34.0082
Спринцовка за костен цимент:
Т060402

2 790,00

Стебло:
стандартно
2.30.330-2.30.337
Стебло латерално:
2.30.340-2.30.347
Капсула безцимента:
55.22.1046-55.22.1064
Глава 28mm:
2.30.410-2.30.414
Костен цимент за стебло:
52.34.0081
52.34.0083
Спринцовка за костен цимент:
Т060402

3 040,00

Стр 8 oт 14

40

41

42

ТАЗОБЕДРЕНА
СТАВА ХИБРИДНА
ЦИМЕНТНА
ПРОТЕЗА С
БЕЗЦИМЕНТНО
СТЕБЛО И
ЦИМЕНТНА
КАПСУЛА

Безциментно стебло с грапава (корундова) повърхност (RA 6 µm), с прав гръб, право стебло,
странично разположени двустранно ребра – за размери на стеблото от 5 до 8 мм – 3 бр, за 9 до 12.5
мм – 4 бр, и за размери от 13.75 до 20 мм – 5 бр; дължината им се увеличава от латерално-медиално
до централното ребро, което достига до 60 мм дължина, а тяхната височина се изменя от медиално
към латерално увеличаваща се до 4-тото ребро, а 5-тото отново намалява височината си; връх
заоблен, но не конусовиден, конус на шийката 12/14 – къс дизайн, 5º38’ до Ф12.6мм, CCD 145º,
материал Ti6Al7Nb (ISO 5832-11) без покритие, отливка, латерален и стандартен офсет; размерна
гама: 5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.25, 12.50, 13.75, 15.00, 16.25, 17.50, 20.00 мм.
Капсула циментна– Пълен профил с вътрешен диаметър 32 мм размери: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58;
изработена от UHMWPE (ISO 5834-1 +2) с ренгенопрозрачен пръстен.
Глава –32мм външен диаметър, конус 12/14 мм, с размери S, M, L, XL, XXL изработена от
FeCrNiMnMoNbN по ISO 5832-9 и CoCrMo (ISO 5832-12) или S, M, L от Bionit, Al203 (ISO 6474-2),
Костен цимент за ацетабуларна капсула, пластичен (със или без антибиотик);

Биполярна Хемиглава – материал FeCrNiMnMoNbN по ISO 5832-9, с размери 42, 44, 46, 48, 50, 52,
54, 56 мм, конус 12/14. Модулна, позволяваща избор на размер на метална глава и сглобяване в
процеса на операцията.
Глава – метална 28 мм външен диаметър, конус 12/14 мм, с размери S, M, L изработена от
ТАЗОБЕДРЕНА
FeCrNiMnMoNbN по ISO 5832-9 и CoCrMo (ISO 5832-12).
СТАВА Циментируемо право стебло “Мюлер”,без яка, инклинация в проксималната част на гърба на
СИСТЕМА ЗА
ЕДНОПОЛЮСНО стеблото от 12º до 20º към оста му според размера на стеблото, удължен конус 12/14 мм, CCDº 135
със стандартен 17 мм или латерален 24 мм офсет, дистален край плосък, изострен, надлъжни канали
(ХЕМИ)
с дълбочина 0.2 мм по дължината на циментируемата част на стеблото с един водещ централен канал
ТАЗОБЕДРЕНО
ПРОТЕЗИРАНЕ С с дълбочина 0.5 мм, материал: FeCrNiMnMoNbN по ISO 5832-9 или CoCrMo (ISO 5832-12); размерна
гама: 7.5, 10.00, 11.25, 12.5, 13.75, 15.00, 16.25, 17.50 мм.
БИПОЛЯРНА
Костен цимент за стебло с нисък вискозитет предназначен за употреба със спринцовка за костен
ГЛАВА И
цимент или циментен пистолет (със или без антибиотик); Костен цимент за ацетабуларна капсула,
ЦИМЕНТНО
пластичен (със или без антибиотик);
СТЕБЛО
Спринцовка за костен цимент с овална форма на накрайника.

Безциментно стебло с грапава (корундова) повърхност (RA 6 µm), с прав гръб, право стебло,
странично разположени двустранно ребра – за размери на стеблото от 5 до 8 мм – 3 бр, за 9 до 12.5
мм – 4 бр, и за размери от 13.75 до 20 мм – 5 бр; дължината им се увеличава от латерално-медиално
до централното ребро, което достига до 60 мм дължина, а тяхната височина се изменя от медиално
към латерално увеличаваща се до 4-тото ребро, а 5-тото отново намалява височината си; връх
заоблен, но не конусовиден, конус на шийката 12/14 – къс дизайн, 5º38’ до Ф12.6мм, CCD 145º,
ТАЗОБЕДРЕНА
материал Ti6Al7Nb (ISO 5832-11) без покритие, отливка, латерален и стандартен офсет; размерна
СТАВА гама: 5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.25, 12.50, 13.75, 15.00, 16.25, 17.50, 20.00 мм.
СИСТЕМА ЗА
Капсула безциментна, сферична с овална форма с периферни 4 бр отвори за допълнителна фиксация
ТОТАЛНО
БЕЗЦИМЕНТНО от винтове, материал UHMWPE (ISO 5834-1 +2) с или без стабилизиране с Вит. Е, покритие Ti6Al4V
(ISO 5832-3), ренгенов пръстен от материал TiCP (ISO 5832-2), с размерна гама: вътрешен диаметър
ТАЗОБЕДРЕНО
ПРОТЕЗИРАНЕ С 28 или 32 мм и външен: 46, 48, 50, 52,54, 56, 58, 60, 62, 64, мм и винтове специализирани с глава
потъваща във капсулата и шийка, цяла спонгеозна 4.0мм резба, материал TiCP (ISO 5832-2) с
PRESSFIT
рамерна гама: 26, 28, 32, 34, 36, 38, 40, 44мм.
КАПСУЛА И
Глава – 28 мм външен диаметър, конус 12/14 мм, с размери S, M, L, XL, XXL изработена от
СПОТОРНО
FeCrNiMnMoNbN по ISO 5832-9 и CoCrMo (ISO 5832-12) или S, M, L от Bionit, Al203 (ISO 6474-2)
СТЕБЛО

МКИЛР 2019 - Договор № 23
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1

СВС - Бедрено стебло за безциментно закрепване, конус 12/14;
Бедрена глава , модул. конус 12/14 ø 32mm;
CCB Капсула за циментно закрепване, 32mm;
Костен цимент пластичен CEMSYS 1

Mathys Ltd., Швейцария
European Medical Contract Manufacturing B.V., Нидерландия

бр

1

Глава биполярна метална: 42мм до 56 мм;
ССА Бедрено стебло за циментно закрепване, право тип "Мюлер",
стандартен и латерален офсет;
Бедрена глава , модул. конус 12/14, ø 28 mm;
Костен цимент полутечен за апликация със спринцовка CEMSYS
3;
Спринцовка за Костен цимент
Mathys Ltd., Швейцария
European Medical Contract Manufacturing B.V., Нидерландия

бр

1

СВС - Бедрено стебло за безциментно закрепване, конус 12/14;
RM pressfit капсула;
Бедрена глава , модул. конус 12/14, ø28";
2 броя винтове

Mathys Ltd., Швейцария

Стебло стандартно:
4.30.370sc-4.30.382sc
Стебло латерано:
4.30.390sc-4.30.402sc
Капсула цимента:
2.14.300-2.14.320
Глава 32mm:
2.30.400-2.30.404;
2.30.020- 2.30.024
Костен цимент за ацетабуларна
капсула:
52.34.0080;
52.34.0082

3 040,00

Биполярна Хемиглава:
54.11.0042-54.11.0058
Глава 28mm:
2.30.410-2.30.414
Стебло:
стандартно
2.30.330-2.30.337
Стебло латерално:
2.30.340-2.30.347
Костен цимент за стебло:
52.34.0081
52.34.0083
Спринцовка за костен цимент:
Т060402

2 910,00

Стебло стандартно:
4.30.370sc-4.30.382sc
Стебло латерано:
4.30.390sc-4.30.402sc
Капсула безциментна:
55.22.1046-55.22.1064
Глава 28mm:
2.30.410-2.30.414

3 750,00

Стр 9 oт 14
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Безциментно стебло с грапава (корундова) повърхност (RA 6 µm), с прав гръб, право стебло,
странично разположени двустранно ребра – за размери на стеблото от 5 до 8 мм – 3 бр, за 9 до 12.5
мм – 4 бр, и за размери от 13.75 до 20 мм – 5 бр; дължината им се увеличава от латерално-медиално
до централното ребро, което достига до 60 мм дължина, а тяхната височина се изменя от медиално
към латерално увеличаваща се до 4-тото ребро, а 5-тото отново намалява височината си; връх
ТАЗОБЕДРЕНА
заоблен, но не конусовиден, конус на шийката 12/14 – къс дизайн, 5º38’ до Ф12.6мм, CCD 145º,
СТАВА материал Ti6Al7Nb (ISO 5832-11) без покритие, отливка, латерален и стандартен офсет; размерна
СИСТЕМА ЗА
гама: 5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.25, 12.50, 13.75, 15.00, 16.25, 17.50, 20.00 мм.
ТОТАЛНО
БЕЗЦИМЕНТНО Капсула безциментна, сферична с овална форма с периферни 4 бр отвори за допълнителна фиксация
от винтове, материал UHMWPE (ISO 5834-1 +2) с или без стабилизиране с Вит. Е, покритие Ti6Al4V
ТАЗОБЕДРЕНО
ПРОТЕЗИРАНЕ С (ISO 5832-3), ренгенов пръстен от материал TiCP (ISO 5832-2), с размерна гама: вътрешен диаметър
28 или 32 мм и външен: 46, 48, 50, 52,54, 56, 58, 60, 62, 64, мм и винтове специализирани с глава
PRESSFIT
потъваща във капсулата и шийка, цяла спонгеозна 4.0мм резба, материал TiCP (ISO 5832-2) с
КАПСУЛА
СТАБИЛИЗИРАН рамерна гама: 26, 28, 32, 34, 36, 38, 40, 44мм.
Глава – 32 мм външен диаметър, конус 12/14 мм, с размери S, M, L, XL, XXL изработена от
А С ВИТ.Е И
FeCrNiMnMoNbN по ISO 5832-9 и CoCrMo (ISO 5832-12) или S, M, L от Bionit, Al203 (ISO 6474-2)
СПОТОРНО

бр

1

СВС - Бедрено стебло за безциментно закрепване, конус 12/14;
RM pressfit vitamys капсула;
Бедрена глава , модул. конус 12/14, ø 32mm";
2 броя винтове

Mathys Ltd., Швейцария

Стебло стандартно:
4.30.370sc-4.30.382sc
Стебло латерано:
4.30.390sc-4.30.402sc
Капсула безциментна:
52.34.0052-52.34.0063
Глава 32mm:
2.30.400-2.30.404;
2.30.020- 2.30.024

4 020,00

Стебло стандартно:
4.30.370sc-4.30.382sc
Стебло латерано:
4.30.390sc-4.30.402sc
Капсула безциментна:
52.34.006752.34.0076
Глава 36mm:
54.47.021054.47.0213

4 440,00

СТЕБЛО
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Безциментно стебло с грапава (корундова) повърхност (RA 6 µm), с прав гръб, право стебло,
странично разположени двустранно ребра – за размери на стеблото от 5 до 8 мм – 3 бр, за 9 до 12.5
мм – 4 бр, и за размери от 13.75 до 20 мм – 5 бр; дължината им се увеличава от латерално-медиално
ТАЗОБЕДРЕНА
до централното ребро, което достига до 60 мм дължина, а тяхната височина се изменя от медиално
СТАВА към латерално увеличаваща се до 4-тото ребро, а 5-тото отново намалява височината си; връх
СИСТЕМА ЗА
заоблен, но не конусовиден, конус на шийката 12/14 – къс дизайн, 5º38’ до Ф12.6мм, CCD 145º,
ТОТАЛНО
материал Ti6Al7Nb (ISO 5832-11) без покритие, отливка, латерален и стандартен офсет; размерна
БЕЗЦИМЕНТО
гама: 5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.25, 12.50, 13.75, 15.00, 16.25, 17.50, 20.00 мм.
ТАЗОБЕДРЕНО
Капсула безциментна, сферична с овална форма с периферни 4 бр отвори за допълнителна фиксация
ПРОТЕЗИРАНЕ С от винтове, материал UHMWPE (ISO 5834-1 +2) стабилизиран с Вит. Е, покритие Ti6Al4V (ISO 5832С RM PRESSFIT
3), ренгенов пръстен от материал TiCP (ISO 5832-2), с размерна гама: вътрешен диаметър 36 мм и
VITAMYS
външен: 52,54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70 мм и винтове специализирани с глава потъваща във
КАПСУЛА И
капсулата и шийка, цяла спонгеозна 4.0мм резба, материал TiCP (ISO 5832-2) с рамерна гама: 26, 32,
КЕРАМИЧНА
36, 40, 44 мм.
ГЛАВА И
Глава – керамична, 36 мм външен диаметър, конус 12/14 мм, с размери S, M, L, XL, изработена от
ZrO2-AI2O3.
СПОТОРНО
СТЕБЛО
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1

СВС - Бедрено стебло за безциментно закрепване, конус 12/14;
RM pressfit vitamys капсула;
Бедрена глава , керамика Ceramys, ø 36mm;
2 броя винтове

Mathys Ltd., Швейцария

Стр 10 oт 14
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ТАЗОБЕДРЕНА
СТАВА СИСТЕМА ЗА
ТОТАЛНО
БЕЗЦИМЕНТНО
ТАЗОБЕДРЕНО
ПРОТЕЗИРАНЕ С
PRESSFIT
КАПСУЛА
СТАБИЛИЗИРАН
А С ВИТ.Е И
АНАТОМИЧНО
СТЕБЛО С
ХИДРОКСИАПАТ
ИТНО ПОКРИТИЕ

ТАЗОБЕДРЕНА
СТАВА СИСТЕМА ЗА
ТОТАЛНО
БЕЗЦИМЕНТНО
ТАЗОБЕДРЕНО
ПРОТЕЗИРАНЕ С
PRESSFIT
КАПСУЛА
СТАБИЛИЗИРАН
А С ВИТ.Е И
АНАТОМИЧНО
СТЕБЛО С
ХИДРОКСИАПАТ
ИТНО ПОКРИТИЕ
И КЕРАМИЧНА
ГЛАВА

Безциментно стебло с плазма-спрей хидроксиапатитно покритие (Ca5(OH)(PO4)3), съгласно ISO
13779:2000. Дебелина на покритието - 150 +/– 50 µm, с грапавина: Ra ≈ 10 µm. Покритие,
разположено по цялата повърхност. Анатомично стебло, позволяващо максимално трохантерно
запазване.
Наличие на проксимална оребрена структура, която осигурява подобрен „прес-фит” ефект и
повишена остеоинтеграционна способност и отлична проксимална фиксация. Стеснен и заоблен
връх, което намалява негативното влияние върху тъканта.
Конус на шийката 12/14, CCD 134º, материал Ti6A4V (ISO 5832-3) без покритие, отливка,
латерален и стандартен офсет; размерна гама: 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00. Наличие на 2 XS размера – 7 и 8, със скъсена дължина на шийката и по-малък офсет.
Капсула безциментна, пресфит, сферична с овална форма с периферни 4 бр отвори за допълнителна
фиксация от винтове, материал UHMWPE (ISO 5834-1 +2) с или без стабилизиране с Вит. Е,
покритие Ti6Al4V (ISO 5832-3), ренгенов пръстен от материал TiCP (ISO 5832-2), с размерна гама:
вътрешен диаметър 28 мм или 32 мм и външен: 46, 48, 50, 52,54, 56, 58, 60, 62, 64, мм и винтове
специализирани с глава потъваща във капсулата и шийка, цяла спонгеозна 4.0мм резба, материал
TiCP (ISO 5832-2) с рамерна гама: 26, 28, 32, 34, 36, 38, 40, 44мм. Отворите за винтове да не са през
цялата дебелина на капсулата и да не пробиват титаниевото поктитие, а при нужда от използване на
винтове да се пробиват с винта.
Глава – 32 мм външен диаметър, конус 12/14 мм, с размери S, M, L, XL, XXL изработена от
FeCrNiMnMoNbN по ISO 5832-9 и CoCrMo (ISO 5832-12) или S, M, L от Bionit, Al203 (ISO 6474-2),

Безциментно стебло с плазма-спрей хидроксиапатитно покритие (Ca5(OH)(PO4)3), съгласно ISO
13779:2000. Дебелина на покритието - 150 +/– 50 µm, с грапавина: Ra ≈ 10 µm. Покритие,
разположено по цялата повърхност. Анатомично стебло, позволяващо максимално трохантерно
запазване.
Наличие на проксимална оребрена структура, която осигурява подобрен „прес-фит” ефект и
повишена остеоинтеграционна способност и отлична проксимална фиксация. Стеснен и заоблен
връх, което намалява негативното влияние върху тъканта.
Конус на шийката 12/14, CCD 134º, материал Ti6A4V (ISO 5832-3) без покритие, отливка,
латерален и стандартен офсет; размерна гама: 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00. Наличие на 2 XS размера – 7 и 8, със скъсена дължина на шийката и по-малък офсет.
Капсула безциментна, пресфит, сферична с овална форма с периферни 4 бр отвори за допълнителна
фиксация от винтове, материал UHMWPE (ISO 5834-1 +2) със стабилизиране с Вит. Е, покритие
Ti6Al4V (ISO 5832-3), ренгенов пръстен от материал TiCP (ISO 5832-2), с размерна гама: вътрешен
диаметър 36 мм и външен: 46, 48, 50, 52,54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70 мм и винтове
специализирани с глава потъваща във капсулата и шийка, цяла спонгеозна 4.0мм резба, материал
TiCP (ISO 5832-2) с рамерна гама: 26, 28, 32, 34, 36, 38, 40, 44мм. Отворите за винтове да не са през
цялата дебелина на капсулата и да не пробиват титаниевото поктитие, а при нужда от използване на
винтове да се пробиват с винта.
Глава – керамична, 36 мм външен диаметър, конус 12/14 мм, с размери S, M, L, XL, изработена от
ZrO2-AI2O3.
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ТwinSys - Бедрено стебло за безциментно закрепване, конус
12/14.;
Бедрена глава , модул. конус 12/14 ø 32mm;
RM pressfit vitamys капсула;
2 броя винтове

Mathys Ltd., Швейцария

бр

1

ТwinSys - Бедрено стебло за безциментно закрепване, конус
12/14.;
RM pressfit vitamys капсула;
Бедрена глава , керамика Ceramys, ø 36mm;
2 броя винтове

Mathys Ltd., Швейцария

Стебло стандартно:
56.11.100056.11.1009
Стебло латерално:
56.11.101056.11.1019
Капсула безциментна:
52.34.0052-52.34.0063
Глава 32mm:
2.30.400-2.30.404;
2.30.020-2.30.024

4 350,00

Стебло стандартно:
56.11.100056.11.1009
Стебло латерално:
56.11.101056.11.1019
Капсула безциментна:
52.34.006752.34.0076
Глава 36mm:
54.47.021054.47.0213

4 800,00

Стр 11 oт 14
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Безциментно анатомично късо извито стебло с титаниево плазма спрей и калциево фосфатно
покритие (TPS,CaP). Дебелина на покритието - 250µm на титаниевото плазна спрей покритие и 20
µm на кациево фосфатното покритие.. Анатомично късо стебло, позволяващо прецизна
реконструкция на индивидуалната анатомия на пациента с дизайн позволяващ запазването на
ТАЗОБЕДРЕНА
мускулатурата и бедрената кост чрез миниинванзивни оперативни техники.С тройно трапецовиден
СТАВА дизайн за по-добър пресфит. Полиран връх за избягване на дисталната остеоинтеграция на стеблото
СИСТЕМА ЗА
и постоперавина болка в дисталната част
ТОТАЛНО
Конус на шийката 12/14, материал Ti6Al4V (ISO 5832-3) без покритие, отливка, латерален и
БЕЗЦИМЕНТНО стандартен офсет; размерна гама: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. с размери от 84mm до 118mm.
ТАЗОБЕДРЕНО
Капсула безциментна, пресфит, сферична с овална форма с периферни 4 бр отвори за допълнителна
ПРОТЕЗИРАНЕ С фиксация от винтове, материал UHMWPE (ISO 5834-1 +2) с или без стабилизиране с Вит. Е,
PRESSFIT
покритие Ti6Al4V (ISO 5832-3), ренгенов пръстен от материал TiCP (ISO 5832-2), с размерна гама:
КАПСУЛА
вътрешен диаметър 32 мм и външен: 46, 48, 50, 52,54, 56, 58, 60, 62, 64, мм и винтове
СТАБИЛИЗИРАН специализирани с глава потъваща във капсулата и шийка, цяла спонгеозна 4.0мм резба, материал
А С ВИТ.Е И
TiCP (ISO 5832-2) с рамерна гама: 26, 28, 32, 34, 36, 38, 40, 44мм. Отворите за винтове да не са през
КЪСО
цялата дебелина на капсулата и да не пробиват титаниевото поктитие, а при нужда от използване на
АНАТОМИЧНО винтове да се пробиват с винта.
СТЕБЛО С
Глава – 32 мм външен диаметър, конус 12/14 мм, с размери S, M, L, XL, XXL изработена от
КАЛЦИЕВО
FeCrNiMnMoNbN по ISO 5832-9 и CoCrMo (ISO 5832-12) или S, M, L от Bionit, Al203 (ISO 6474-2)
ФОСФАТНО
ПОКРИТИЕ

Безциментно анатомично късо извито стебло с титаниево плазма спрей и калциево фосфатно
покритие (TPS,CaP). Дебелина на покритието - 250µm на титаниевото плазна спрей покритие и 20
µm на кациево фосфатното покритие. Анатомично късо стебло, позволяващо прецизна
ТАЗОБЕДРЕНА
реконструкция на индивидуалната анатомия на пациента с дизайн позволяващ запазването на
СТАВА мускулатурата и бедрената кост чрез миниинванзивни оперативни техники.С тройно трапецовиден
СИСТЕМА ЗА
дизайн за по-добър пресфит. Полиран връх за избягване на дисталната остеоинтеграция на стеблото
ТОТАЛНО
БЕЗЦИМЕНТНО и постоперавина болка в дисталната част.
Конус на шийката 12/14, материал Ti6Al4V (ISO 5832-3) без покритие, отливка, латерален и
ТАЗОБЕДРЕНО
ПРОТЕЗИРАНЕ С стандартен офсет; размерна гама: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. с размери от 84mm до 118mm.
Капсула безциментна, пресфит, сферична с овална форма с периферни 4 бр отвори за допълнителна
PRESSFIT
фиксация от винтове, материал UHMWPE (ISO 5834-1 +2) със стабилизиране с Вит. Е, покритие
КАПСУЛА
СТАБИЛИЗИРАН Ti6Al4V (ISO 5832-3), ренгенов пръстен от материал TiCP (ISO 5832-2), с размерна гама: вътрешен
диаметър 36 мм и външен: 46, 48, 50, 52,54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70 мм и винтове
А С ВИТ.Е И
специализирани с глава потъваща във капсулата и шийка, цяла спонгеозна 4.0мм резба, материал
КЪСО
АНАТОМИЧНО TiCP (ISO 5832-2) с рамерна гама: 26, 28, 32, 34, 36, 38, 40, 44мм. Отворите за винтове да не са през
цялата дебелина на капсулата и да не пробиват титаниевото поктитие, а при нужда от използване на
СТЕБЛО С
винтове да се пробиват с винта.
КАЦИЕВО
Глава – керамична, 36 мм външен диаметър, конус 12/14 мм, с размери S, M, L, XL, изработена от
ФОСФАТНО
ZrO2-AI2O3
ПОКРИТИЕ И
КЕРАМИЧНА
ГЛАВА
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Optimys - Анатомично късо извито бедрено стебло за безциментно
закрепване, конус 12/14.;
Бедрена глава , модул. конус 12/14 ø 32mm;
RM pressfit vitamys капсула;
2 броя винтове

Mathys Ltd., Швейцария

бр

1

Optimys - Анатомично късо извито бедрено стебло за безциментно
закрепване, конус 12/14.;
Бедрена глава , керамика Ceramys, ø 36mm;
RM pressfit vitamys капсула;
2 броя винтове

Mathys Ltd., Швейцария

Стебло стандартно:
52.34.019152.34.0212
Стебло латерално:
52.34.020152.34.0222
Капсула безциментна:
52.34.0052-52.34.0063
Глава 32mm:
2.30.400-2.30.404;
2.30.020-2.30.024

5 040,00

Стебло стандартно:
52.34.019152.34.0212
Стебло латерално:
52.34.020152.34.0222
Капсула безциментна:
52.34.0052-52.34.0063
Глава 36mm:
54.47.021054.47.0213

5 280,00

Стр 12 oт 14
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Безциментно ревизионно стебло с модулна шийка, CCD 135º за стандартен и CCD 131º за
латерализиран вариант , конус 12/14, безциментно, в правата си част прилежаща към костта с
конусовидно с 8 ребра по цялата дължина на правата част на стеблото, материал на стеблото и
модулната шийка Ti6Al4V (ISO 5832-3); 12 различни размера за дисталния компонент и 14 размера
за проксималния компонент (стандартни и латерализирани). Размерна гама: Стебло (дистален
ТАЗОБЕДРЕНА
компонент) дължини 140 и 200 мм за диаметри Ф14, Ф16, Ф18, Ф20, Ф22, Ф24 мм. Шийка
СТАВА (проксимален компонент) дължина 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 мм стандартен офсет и латерализиран.
СИСТЕМА ЗА
Ацетабуларен усилващ ринг с периферна яка латерално разположена с отвори за цименто
РЕВИЗИОННО
проникване и/или спонгеозни винтове с цяла резба 6.5мм за фиксация към ацетабулума, повърхност
ТАЗОБЕДРЕНО
ПРОТЕЗИРАНЕ С грапава, материал TiCP (ISO 5832-2) с размерна гама: 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58 мм и
БЕЗЦИМЕНТНО винтове спонгеозни за усилващ ринг, материал TiCP (ISO 5832-2) Ф6.5 и дължини: 20, 25, 30, 35, 40,
45, 50 мм с цяла резба - стерилни.
РЕВИЗИОННО
Капсула циментна– вътрешен диаметър 28 мм и нисък профил с външен диаметър 42, 44, 46, 48, 50,
СТЕБЛО С
52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 мм и пълен профил с вътрешен диаметър 32 мм или 28 мм и външен: 44, 46,
МОДУЛНА
48, 50, 52, 54, 56, 58; изработена от UHMWPE (ISO 5834-1 +2) с ренгенопрозрачен пръстен.
ШИЙКА,
Глава – 32 мм или 28 мм външен диаметър, конус 12/14 мм, с размери S, M, L, XL, XXL изработена
ЦИМЕНТНА
от FeCrNiMnMoNbN по ISO 5832-9 и CoCrMo (ISO 5832-12) или S, M, L от Bionit, Al203 (ISO 6474КАПСУЛА И
АЦЕТАБУЛАРЕН 2).
УСИЛВАЩ РИНГ Костен цимент за ацетабуларна капсула, пластичен (с или без антибиотик);

КОЛЯННА
СТАВА СИСТЕМА ЗА
ТОТАЛНО
КОЛЯННО
ПРОТЕЗИРАНЕ С
ПОСТЕРИОРНА
СТАБИЛИЗАЦИЯ
(С ПРЕМАХВАНЕ
НА ЗАДНА
КРЪСТНА
ВРЪЗКА)

Феморален компонент - циментен, материал CoCrMo (ISO 5832-4), медио - латерални размери 60, 64,
68, 72, 76 мм , Антеро-постериорни размери: 57, 60 , 63, 66, 70 мм. Дълбок улей за пателата,
възможност за дълбока флексия – до 155º.
Инлей, материал UHMWPE (ISO 5834-1+2) – медио - латерални размери - 59мм,64мм,67мм, 70мм,
75мм, 80мм, 85мм; Антеро-постериорни размери – 45, 48, 51, 53, 55 мм и височина 8мм, 10.5мм,
13мм, 15.5мм, 18мм, 20.5мм, 23мм. Фиксирано прикрепяне на инлея към тибиалния компонент.
Постериорен стабилизиращ елемент за повишена безопасност от дислокации.
Тибиален компонент циментен от материал CoCrMo (ISO 5832-4) с медио-латерален размер: 64,67,
70, 75, 80, 85 мм, с четири точкова фиксация за намаляване на постериорното износване. Вградена
цименто-ограничаваща кутия с височина 1.5 мм за оптимална фиксация на компонента към тибията.
Костен цимент за ацетабуларна капсула, пластичен (с или без антибиотик);

Хумерално циментно стебло за проксимално закрепване при фрактура на проксимален хумерус
изработено от материал Ti6, TiAl6V4 алуминиева спав съгласно ISO 5832-3 със следните размери:
6/125мм, 9/125мм, 12/125мм, 9/200мм/ 12/200мм/ с винт в проксималната част и разширяващ
механизъм, позволяващ сглобяване на стеблото с метафизарна част на раммената протеза и финна
РАМЕНННА
настройка на височината. В комлект с винт.
СТАВА Метафизарна хумерална част изработена от титаниево плазма спрей и калциево фосфатно покритие
СИСТЕМА ЗА
(TPS,CaP). Дебелина на покритието - 300-500 µm на титаниевото плазма спрей покритие и 20 µm на
ЕДНОПОЛЮСНО
кациево фосфатното покритие, позволяващо остеоинтеграция от 6 -10 седмици.Полирани медиални
ПРОТЕЗИРАНЕ
и латерални отвори за съшиваме ма туберкулите към метафизарната част. Позволява пълна
НА РАМЕННА
възможност за избор на ретроверзията. Размерна гама - диаметър в 15,5 мм и 18мм
СТАВА ПРИ
Глава при фрактура на проксимален хумерус керамична от Bionit, Al203 (ISO 6474-2), с размери
ФРАКТУРА С
42мм, 45мм и 48мм.
ЦИМЕНТНО
Костен цимент, пластичен (с или без антибиотик) или Костен цимент за стебло с нисък вискозитет
СТЕБЛО И
предназначен за употреба със спринцовка за костен цимент или циментен пистолет (със или без
КЕРАМИЧНА
антибиотик);
ГЛАВА
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Модуларно ревизионно стебло Ti6Al4V (ISO 5832-3)
CCE - Ацетабуларен усилващ ринг, титан, стер.
Ацетабулна капсула - модел CCB
1. Костен цимент пластичен със или без антибиотик - cemSys 1 и
cemSys genta 1
Бедрена глава , модул. конус 12/14 ø 32 mm

Mathys Ltd., Швейцария
European Medical Contract Manufacturing B.V., Нидерландия

бр

1

Феморален компонент- анатомичен- Balansys PS
Тибиален компонент с размери от 59 до 85мм .
Инлей с размери от 59 до 85 мм и височина 8мм, 10.5мм, 13мм,
15.5мм, 18мм, 20.5мм, 23мм.
Костен цимент пластичен CEMSYS1

Mathys Ltd., Швейцария
European Medical Contract Manufacturing B.V., Нидерландия

Affinis Fracture Stem - циментно хумерално стебло с размери
6/125мм, 9/125мм, 12/125мм, 9/200мм/ 12/200мм/
Affinis Fracutre Central Part с размери 15,5 мм и 18мм;
Affinis Fracture Head - глава керамична с размери 42мм, 45мм и
48мм.
бр

1
Костен цимент полутечен за апликация със спринцовка
CEMSYS3;
Mathys Ltd., Швейцария
European Medical Contract Manufacturing B.V., Нидерландия

Стебло:
52.34.000152.34.0012
Шийка:
52.34.001352.34.0026
Ацетабуларен усилващ ринг:
4.14.4034.14.411
Капсула цимента:
2.14.300-2.14.320
Глава 32mm:
2.30.400-2.30.404;
2.30.020-2.30.024
Костен цимент за ацетабуларна
капсула:
52.34.0080;
52.34.0082

6 300,00

Феморален компонент:
79.15.1000, 79.15.0001-79.15.0005;
79.15.1010, 79.15.0011-79.15.0015;
Инлей:
79.30.0200-79.30.0206;
79.30.9986-79.30.9991;
79.30.0210-79.30.0215;
79.30.0010- 79.30.0026;
72.34.0255 - 72.34.0268;
Тибиален компонент:
79.15.0056-79.15.0060;
79.15.0400- 79.15.0402;
Костен цимент
52.34.0080;

4 380,00

Стебло хумерално циментно:
60.21.0006;
60.21.0009;
60.21.0012;
60.21.0209
60.21.0212;
Средна хумерална част:
60.21.0000
60.21.0001
Глава при фрактура:
60.25.0042
60.25.0045
60.25.0048
Костен цимент
52.34.0081
52.34.0083

4 500,00

Стр 13 oт 14
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Хумерално циментно стебло за проксимално закрепване при фрактура на проксимален хумерус
изработено от материал Ti6, TiAl6V4 алуминиева спав съгласно ISO 5832-3 със следните размери:
6/125мм, 9/125мм, 12/125мм, 9/200мм/ 12/200мм/ с винт в проксималната част и разширяващ
механизъм, позволяващ сглобяване на стеблото с метафизарна част на раммената протеза и финна
настройка на височината. В комлект с винт.
Средна хумерална част тип Fracture Inverse изработена от CoCrMo съгласно ISO5832-4, с размери
39+0; 39+3; 42+0; 42+3; с титаниево плазма спрей и калциево фосфатно покритие
(TPS,CaP).Полирани медиални и латерални отвори. Позволява пълна възможност за избор на
ретроверзията.
Гленоидна част Metaglene с два Пег-а за по-добра стабилност, изработена от TiAl6V4 титаниево
плазма спрей и калциево фосфатно покритие (TPS,CaP) съгласно ISO5832-3 с 2 отвора за
компресивни винтове и 1 отвор за заключваш винт.
РАМЕНННА
Гленосфера изработена от материал UHMWPE (ISO 5834-1+2),1.4441, TiAl6V4, с размери 36мм,
СТАВА СИСТЕМА ЗА 39мм и 42мм. С винт, с който да се фиксира в Гленоидната част Metalgene.
ДВУПОЛЮСНО Винт Inverse компресивен за гленоидна част Мetalgene изработен от TiAl6V4 с диаметър 4,5мм и
ПРОТЕЗИРАНЕ дължина 18мм, 22мм, 26мм, 30мм, 34мм, 38мм.
НА РАММЕНА Винт Inverse заключващ изработен от TiAl6V4 с диаметър 4.0мм и дължина 24мм, 30мм, 36мм,
42мм, 48мм.
СТАВА ПРИ
ФРАКТУРА ТИП Костен цимент, пластичен (с или без антибиотик) или Костен цимент за стебло с нисък вискозитет
предназначен за употреба със спринцовка за костен цимент или циментен пистолет (със или без
ИНВЪРС
антибиотик);

бр

Имплант за артропластика на пръстна става при горен и долен крайник. Стериленен по 1 брой в
ПРЪСТНА СТАВА опаковка. Резорбируем имплант във формата на диск с отвори, с размери 8 mm x 3.6 mm, 10 mm x
4.0 mm, 12 mm x 4.0 mm, 14 mm x 4.5 mm, 16 mm x 4.5 mm, 18 mm x 4.5mm, 20 mm x 4.5 mm. Напълно
- Имплант за
резорбиране на импланта до осмия месец.
пръстна става

бр

1

1

Affinis Fracture Stem - циментно хумерално стебло с
размери 6/125мм, 9/125мм, 12/125мм, 9/200мм/
12/200мм/;
Средна хумерална част Affinis Fracture Inverse с
размери 39+0; 39+3; 42+0; 42+3.;
Гленоидна част Affinis Inverse Metaglene с 2 Пег-а или
Ревизионен Metaglene;
Гленосфера Affinis Inverse Glenosphere PE с размери
36мм, 39мм и 42мм.
Винт самонарязващ Affinis Lag screw с диаметър 4,5мм
и дължина 18мм, 22мм, 26мм, 30мм, 34мм, 38мм.
Винт заключващ Affinis Locking Screw с диаметър
4.0мм и дължина 24мм, 30мм, 36мм, 42мм, 48мм.
Костен цимент полутечен за апликация със
спринцовка CEMSYS3;
Mathys Ltd., Швейцария
European Medical Contract Manufacturing B.V.,
Нидерландия

Стебло хумерално циментно:
60.21.0006;
60.21.0009;
60.21.0012;
60.21.0209;
60.21.0212;
Средна хумерална част тип Fracture
Inverse:
60.30.6390;
60.30.6393;
60.30.6420;
60.30.6423;
Metaglene с 2 Пег-а или Ревизионен
Metaglene;
60.30.3150 / 60.30.3151
Гленосфера Affinis Inverse Glenosphere
PE: 60.30.3036, 60.30.3039, 60.30.3042
Винт самонарязващ Affinis Lag screw:
60.30.4418-60.30.4438
Костен цимент
52.34.0081
52.34.0083
Винт самозаключващ Affinis Locking
Screw:
60.30.5424 - 60.30.5448

6 000,00

RG0001 - RG0007

1 650,00

Regjoint - Стерилен по 1 брой в опаковка. Резорбируем имплант
във формата на диск.
Scaffdex, Финландия

Обща сума :

195 107,70 лв
162 589,75

За възложител : ......П..........

с ДДС
без ДДС

За изпълнител :

.........П...........

Изп. Директор
.......П..........
Гл. Счетоводител
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ДОГОВОР № 24
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА: ДОСТАВКИ НА МЕДИЦИНСКИ
КОНСУМАТИВИ И ИЗДЕЛИЯ И ЛАБОРАТОРНИ РЕАКТИВИ, УНП 00468-2019-0011
Днес, 21.05. 2020г. в гр. Монтана на основание чл.112 от Закона за обществените поръчки и
Решение № Р-6 от 14.04.2020г. на Изпълнителния директор на МБАЛ „Д-р Ст.Илиев” АД гр.Монтана
за извършено класиране и определяне на изпълнител, се сключи настоящия договор между:
МБАЛ „Д-р Стамен Илиев" АД, ЕИК: 111047073
с адрес: гр. Монтана, ул.Сирма войвода №4, тел.: 096 305150, факс: 096 307554, представлявано от
д-р Тодор Тодоров – Изпълнителен директор, наричано по-долу за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ” от
една страна,
и
Хелмед България ЕООД , ЕИК: 130477290
с адрес: гр.София 1309, община Столична, район Възраждане, ул.Цар Симеон, бл.20, вх.1, ет.1, ап.3,
тел.: 02 9200456, факс: 02 4174298, helmedsf@yahoo.com , представлявано от Валентин Христов
Кръстев, наричано по-долу за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ” от друга страна, за следното:
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
възлага, а
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ медицински консумативи и/или лабораторни реактиви, съгласно приложена
Спецификация - неразделна част от настоящия договор .
ІІ. ЦЕНИ И ОБЩА СТОЙНОСТ НА ДОСТАВКИТЕ ПО ДОГОВОРА
2.1. Единичната цена на стоките по т.1.1 е определена в лева, съгласно приложената Спецификация.
2.2. Общата стойност на доставката по договора е :
113 786,00 (сто и тринадесет хиляди седемстотин осемдесет и шест) лева с ДДС,
94 821,67 (деветдесет и четири хиляди осемстотин двадесет и един 0,67) лева без ДДС.
2.3. Цените са фиксирани и не подлежат на промяна през периода на изпълнение на договора, с
изключение при приложението на нормативните разпоредби.
2.4. Количествата на стоките от поръчката, посочени в приложената спецификация, са прогнозни и
ориентировъчни и не пораждат задължение за Възложителя да ги закупи в пълен обем, както и
възможност да заяви доставка на по-големи количества, съобразно нуждите на лечебното заведение.
ІІІ. УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
3.1. Плащането по настоящия договор се осъществява в български лева чрез банков превод от страна
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по посочената в т.15 банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ- отложено в
срок до 60 дни след съответната доставка и представяне на необходимите документи .
3.2. Заплащането на стоките се извършва след представяне на следните документи :
а/доставна фактура - оригинал;
б/ приемо-предавателен протокол;
в/ партиден сертификат за качество.
г/ заявка
3.3. В случай, че посочените в чл.3.2. документи са нередовни или не са комплектовани, същите се
връщат на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с приемо-предавателен протокол за изправяне на нередностите.Срокът
по т.3.1. за плащане на доставката, започва да тече от датата на представянето на документите в
изискуемия вид.
ІV. СРОК НА ДОСТАВЯНЕ
4.1. Доставката на стоките, предмет на настоящият договор се извършва периодично и в срок до 24
часа след всяка обикновенна писмена заявка предадена по електронен път и в срок до 6 часа след
всяка спешна заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
4.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да уведоми писменно или чрез факс ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за
предстоящето доставяне на стоките преди експедицията им.
V. МЯСТО НА ДОСТАВЯНЕ
5.1. Място на доставяне на стоките по този договор е до краен получател: МБАЛ „Д-р Стамен Илиев
АД гр.Монтана, ул.„Сирма войвода” №4 - болнична аптека и/или съгласно указанията на възложителя.
5.2. Рискът от случайното погиване и повреждане на стоките преминава върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от
момента на приемането й на мястото на доставяне с приемателно-предавателен протокол.
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VІ. ДАТА НА ДОСТАВЯНЕ
6.1. За дата на доставяне се счита датата, на която стоките са доставени в мястото на доставяне,
съгласно приемо-предавателен протокол.
VІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава :
7.1. Да достави стоките в договорения срок, придружени със сертификат за качество.
7.2. Да предаде стоките в съответния вид, количество и качество на мястото на доставяне.
7.3. След доставяне на стоките да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документите, изброени в т. 3.2. от
настоящия договор.
7.4. При подписването на договора да представи (чл.58 от ЗОП):
а) за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 - свидетелство за съдимост;
б) за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 - удостоверение от органите по приходите и
удостоверение от общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника;
в) за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 - удостоверение от органите на Изпълнителна
агенция "Главна инспекция по труда";
г) за обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 1 - удостоверение, издадено от Агенцията по
вписванията.
д) други документи – нормативно изискуеми към датата на сключване на договора.
е) гаранция за изпълнение в една от формите, определени в чл.111 от ЗОП, която се
освобождава до 30 дни след приключване на изпълнението на договора. Гаранцията е в размер на 2 %
от стойността на договора без ДДС и възлиза на
1 896,43 лв./словом : хиляда осемстотин деветдесет и шест 0,43 /
VІІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава :
8.1. Да приеме стоките, предмет на настоящия договор, в деня на доставката, съответстващи по вид,
количество и качество на описанието в настоящия договор.
8.2. Да заплати доставените стоки в уговорения срок.
8.3. След изтичане на срока за изпълнение на договора да освободи гаранцията за изпълнение на
договора без да дължи лихви за периода, през който средствата са престояли законно при него.
8.4. Да осигури присъствието на свой представител при приемането на стоките, разполагащ с
надлежно пълномощно за подписване на приемателно-предавателен протокол.
ІХ. ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА СТОКИТЕ
9.1. Приемането на стоките се осъществява в присъствието на упълномощен представител на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
9.2. При приемането на стоките се подписва приемо-предавателен протокол, удостоверяващ
получаването на стоките, едновременно с представянето на разрешение за продажба, издадено от
ИАЛ.
Х. КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИИ И СРОК НА ГОДНОСТ
10.1. Качеството на стоките, предмет на настоящия договор, следва да отговаря на техническите
стандарти на производителя, което се удостоверява със сертификат за качество и произход, издаден от
компетентен орган в страната-производител.
10.2. Към датата на доставката срокът на годност на стоките, предмет на настоящия договор, следва да
бъде не по-малък от 70 % от срока на годност, обявен от производителя.
10.2.1. В случай на доставка на медицински консумативи и лабораторни реактиви с по-кратък от
договорения срок на годност, изпълнителя заплаща неустойка, както следва:
от 69.99% до 60% - 5% върху стойността на доставката;
от 59.99% до 50% - 10% върху стойността на доставката;
от 49.99% до 40% - 20% върху стойността на доставката;
от 39.99% до 30% - 30% върху стойността на доставката;
от 29.99% до 20% - 60% върху стойността на доставката;
под 20 % - 90% върху стойността на доставката.
10.2.2. Доставката на лекарствен продукт и/или медицинско изделие с по-малък от 40% от обявения от
производителя се извършва само с мотивирано решение на възложителя за конкретното количество,
определено от него.
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10.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да откаже приемането на стоките, ако в деня на пристигането и
приемането, те не отговарят на договореното с настоящия договор.
ХІ. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕТОЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ, РЕКЛАМАЦИИ
11.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да предяви рекламация пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за :
а/ количество и некомплектност на стоките или техническата документация / явни недостатъци /;
б/ качество / скрити недостатъци /:
- при доставяне на стока не от договорения вид, посочен в т.1.1;
- при констатиране на дефекти при употреба на стоката.
11.2. Рекламациите за явни недостатъци на стоките се правят в 14 дневен срок от датата на доставяне
със съответен протокол.
11.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е длъжен да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за установените дефекти
в 15-дневен срок от констатирането им.
11.4. В рекламациите се посочва номерът на договора, точното количество на получената стока,
основанието за рекламация и конкретното искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Към рекламацията се прилага
копие от сертификата за качество, получено заедно с другите дължими документи по договора.
11.5. В петдневен срок от получаване на рекламацията, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ следва да отговори на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено и конкретно дали приема рекламацията или я отхвърля.
11.6. При рекламации с явни недостатъци ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен в 5-дневен срок от получаване
на рекламацията за своя сметка и риск да достави на мястото на доставяне количеството липсващи в
доставката/некомплектни договорени стоки.
11.7. Изборът на посочените по-горе възможности да се върне съответната част от платеното или да
се доставят нови стоки принадлежи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ , като разходите и рисковете по новото
доставяне са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
11.8. Рекламираните стоки се съхраняват от съответния краен получател до уреждане на
рекламациите.
XII. ОТГОВОРНОСТ ПРИ ЗАБАВА, НЕУСТОЙКИ
12.1. За неизпълнение на задълженията си по настоящия договор,
Изпълнителя дължи неустойка в размер на 0.7 на ден, върху стойността на неизпълненото в
договорените срокове задължение , но не повече от 10% /десет процента/ от стойността на
неизпълнението, както и обезщетение за претърпените вреди в случаите, когато те надхвърлят
договорената неустойка. Сумата на неустойката, дължима от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, се
осигурява от гаранцията за изпълнение на договора.
12.2. Когато при наличие на рекламация, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не изпълни задълженията си по раздел ХІ
от настоящия договор в срок,същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 2 % от цената
на стоката в частта на рекламацията.
12.3. При виновна забава на една от страните, продължила повече от половината от срока за
изпълнение на съответното задължение, другата страна има право да развали договора едностранно с
30-дневно предизвестие.
12.4. В случай, че по отношение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ настъпят обстоятелства по чл.54, ал.1 и чл.55,
ал.1, т.1 и т.4 от ЗОП, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно настоящия договор,без
писмено предизвестие и без да дължи неустойки.
ХІІІ. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
13.1. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за понесени вреди и загуби, ако
последните са причинени в резултат на непреодолима сила.
13.2. Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора е била в забава, тя не
може да се позовава на непреодолима сила.
13.3. „Непреодолима сила“ по смисъла на договора е непредвидено и/или непредотвратимо събитие
от извънреден характер, възникнало след сключването на договора.
13.4. Страната, засегната от непреодолима сила е длъжна да предприеме всички действия с грижата
на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено
другата страна в двуседмичен срок от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се
дължи обещетение за настъпилите от това вреди.
13.5. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни
задължения се спира.
13.6. Не представлява „непреодолима сила” събитие, причинено по небрежност или чрез умишлено
действие на страните или на техни представители и/или служители, както и недостига на парични
средства на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
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ХІV. СПОРОВЕ
14.1. Възникналите през времетраенето на договора спорове и разногласия между страните се
решават чрез преговори между тях. Постигнатите договорености се оформят в писмена форма и се
превръщат в неразделна част от договора.
14.2. В случай на непостигане на договореност по предходния член, всички спорове, породени от
този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени от или отнасящи се до
неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване ще бъдат разрешавани според
българските материални и процесуални закони от компетентния съд по реда на ГПК.
ХV. СЪОБЩЕНИЯ
15.1. Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този договор са валидни, ако
са направени в писмена форма, подписани лично или от упълномощените представители .
15.2. За дата на съобщението се смята:
- датата на предаването – при ръчно предаване на съобщението;
- датата на пощенското клеймо на обр.разписка-при изпращане по пощата;
- датата на приемането – при изпращане по телефакс
15.3. За валидни адреси за приемане на съобщения, свързани с настоящия договор се смятат:
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ :
ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД
гр. Монтана 3400
ул. „Сирма войвода" № 4
ТБ: Интернешънъл Асет Банк АД
Сметка: BG71IABG74741001032600
BIC код на банката : IABGBGSF
тел.: 096 305150, факс: 096 307554
http://mbalmontana.com
E-mail : mbalmont@net-surf.net
При промяна на адреса, съответната страна е длъжна да уведоми другата в тридневен срок от
промяната.
ХVІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ
16.1. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи от този
договор на трети лица.
16.2. За неуредените въпроси в настоящия договор се прилага действащото българско
законодателство.
ХVІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
17.1. Договорът е за 18 месеца и влиза в сила от 21.05.2020 г. и важи до 21.11.2021 г.
17.2. Всяка от страните може да прекрати договора, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след
сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения, за което отправя писмено
уведомление до отсрещната страна.
17.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни в срок
повече от 3 (три) заявки на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
17.4. При съставянето на настоящия договор се представиха следните документи :
1. Решение на Изпълнителния директор № Р - 6 от 14.04.2020г. ;
2. Удостоверение за актуално съдебно състояние на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ;
3. Документи по т.7.4. от настоящия договор.
Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и
се подписа, както следва:

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Заличено обстоятелство
съгласно чл.36а, ал.3 от ЗОП

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Заличено обстоятелство
съгласно чл.36а, ал.3 от ЗОП

ИЗП.ДИРЕКТОР

Заличено обстоятелство
съгласно чл.36а, ал.3 от ЗОП
ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ
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Спецификация
към договор № 24 / 21.05. 2020г. за Доставки на медицински консумативи и изделия и лабораторни
реактиви, УНП 00468-2019-0011
възложител : МБАЛ Д-р Стамен Илиев АД - гр.Монтана
изпълнител : Хелмед България ЕООД
Обособена позиция № 1 - Медицински консумативи - общи
№ по
ред

ном.
ед.

наименование / вид / изисквания

мярка

прогнозно
к-во

Предложен продукт производител, описание

Предложена
разфасовка

Каталожен
номер

Ед. цена в лв. Ед. цена в лв.
с ДДС за
с ДДС за
единица
предложена
мярка
разфасовка

Обща
стойност в
лв. с ДДС

11

Прикрепващ пластир5/5 - хипоалергичен от
микроперфориран полиетиленов филм.
Дишащ и водоустойчив. Лесно се къса
напречно и надлъжно.

бр

20

Анджи Спенк

6

кат.№М
В02

1,00

6,00

20,00

25

Памперси- бебе

бр

100

Анджи Спенк

10

кат.№M
A12

0,16

1,60

16,00

бр.

1 100

Пластком

60

кат.№
ПЛ-И

1,20

72,00

1 320,00

оп

200

Еренлер

1

кат.№EK
G

9,10

9,10

1 820,00

мярка

прогнозн
о к-во

Предложен продукт производител, описание

Предложена
разфасовка

Каталожен
номер

брой

5 000

Хуида Медикъл

1

EDTA
K2,K3

мярка

прогнозн
о к-во

Предложен продукт производител, описание

Предложена
разфасовка

Каталожен
номер

Иригатор еднократен - съдържащ торбичка с
вместимост 1000mL, клампа, катетър
(накрайник); хигиенна кърпа; течен сапун;
еднократни полиетиленови ръкавици
Регистрираща термохартия за видеопринтер
110 х 20

171

213

Обособена позиция № 6 - ЛТХ
№ по
ред

ном.
ед.

наименование / вид / изисквания

Епруветки ЕДТА К3 -3мл.

3

Ед. цена в лв. Ед. цена в лв.
с ДДС за
с ДДС за
единица
предложена
мярка
разфасовка

0,09

Обща
стойност в
лв. с ДДС

0,09

450,00

За Обособена позиция № 9 – Ортопедия
№ по
ред

10

ном.
ед.

наименование / вид / изисквания

DHS система 135о SSt - DHS плака с 2-8
отв., DHS винт, заключващ винт, съответен
брой кортикални самонарязващи винтове ø
4.5мм.

11

DСS система 95о SSt - DСS плака с 3-12 отв.
с DHS винт, заключващ винт, съответен брой
кортикални самонарязващи винтове ø 4.5мм.

32

Заключваща S- плака за ключица, дясна / лява,
със заключващи винтове 3,5 мм, 4÷10 отвора

33

Заключваща плака за ключица тип кука, дясна /
лява, 4÷8 отвора

35

Плака за метакарпална кост с винтове ф.2.0
LCP:
Плаки за фаланги, плаки метакарпални, с различен
брой oтвори, Ti

36

Заключваща плака за дистална фибула, с 3÷8
отвора
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бр

DHS система 135о SSt
/производител
1 к-т
СКБМИ/описание

Ед. цена в лв. Ед. цена в лв.
с ДДС за
с ДДС за
единица
предложена
мярка
разфасовка

Обща
стойност в
лв. с ДДС

4716 1 200,00

1 200,00

78 000,00

1 к-т

4713 1 200,00

1 200,00

24 000,00

1

Заключваща S- плака за
ключица /производител
СКБМИ/описание
анатомично контурирана
плака от мед.стомана

1 к-т

6124 1 200,00

1 200,00

1 200,00

1

Заключваща плака за
ключица тип кука
/производител
СКБМИ/описание
анатомично контурирана
плака от мед.стомана

1 к-т

6364 1 200,00

1 200,00

1 200,00

1

Плака за метакарпална
кост с винтове ф.2.0 LCP
титаниева /производител
СКБМИ/описание
анатомично контурирана
плака от мед.стомана

1 к-т

600,00

600,00

1

Заключваща плака за
дистална фибула
/производител
СКБМИ/описание
анатомично контурирана
плака от мед.стомана

1 к-т

1 200,00

1 200,00

65

анатомично
контурирана
плака от мед.стомана

DСS система 95о SSt
/

бр

бр

бр

бр

20

производител
СКБМИ/описание
анатомично
контурирана
плака от мед.стомана

440

600,00

6358 1 200,00

Стр 1 oт 2

№ по
ред

37

38

46

ном.
ед.

наименование / вид / изисквания

мярка

Плака за Калканеус, заключваща, винтове 3,5 мм,
малка / голяма, лява / дясна

Система за перкутанна вертебропластика,
включваща еднократен инструментален сет,
състоящ се от водачи, канюли, чук за еднократна
употреба, накрайници, пистолет за еднократна
употреба, шприци за еднократна употреба, и
специфичен цимент за вертебропластика с нисък
вискозитет, удължено време за полимеризация и
нисък екзотермичен ефект.

Канюлиран титаниев винт с частична резба(1/3).
Размери ф.4,5мм с дължина от 20-56 мм(стъпка
през 0.02мм) и от 56-80мм(стъпка през 0.04мм)

бр

прогнозно
к-во

1

Предложен продукт производител, описание

Плака за Калканеус,
заключваща /производител
СКБМИ/описание
анатомично контурирана
плака от мед.стомана

Каталожен
номер

Ед. цена в лв. Ед. цена в лв.
с ДДС за
с ДДС за
единица
предложена
мярка
разфасовка

Обща
стойност в
лв. с ДДС

1 к-т

6334 1 200,00

1 200,00

1 200,00

1 сет

1 2 400,00

2 400,00

2 400,00

360,00

360,00

Система за перкутанна
вертебропластика/ Г 21/
висококач.цимент и добра
технология

бр

бр

1

1

Обща сума :

Канюлиран титаниев винт с
частична резба(1/3)
/производител
СКБМИ/описание от
висококачествен титан

113 786,00 лв
94 821,67

За възложител :

Предложена
разфасовка

........П.........

1 бр.

4538

360,00

с ДДС
без ДДС

За изпълнител : .......П..........

Изп. Директор

........П.........
Гл. Счетоводител
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Стр 2 oт 2

ДОГОВОР № 25
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА: ДОСТАВКИ НА МЕДИЦИНСКИ
КОНСУМАТИВИ И ИЗДЕЛИЯ И ЛАБОРАТОРНИ РЕАКТИВИ, УНП 00468-2019-0011
Днес, 12.05. 2020г. в гр. Монтана на основание чл.112 от Закона за обществените поръчки и
Решение № Р-6 от 14.04.2020г. на Изпълнителния директор на МБАЛ „Д-р Ст.Илиев” АД гр.Монтана
за извършено класиране и определяне на изпълнител, се сключи настоящия договор между:
МБАЛ „Д-р Стамен Илиев" АД, ЕИК: 111047073
с адрес: гр. Монтана, ул.Сирма войвода №4, тел.: 096 305150, факс: 096 307554, представлявано от
д-р Тодор Тодоров – Изпълнителен директор, наричано по-долу за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ” от
една страна,
и
Фаркол АД , ЕИК : 102227154
с адрес: гр. Бургас 8000, ул. Сан Стефано №28, тел.: 056 851721, факс: 056 851722, Електронна поща:
farkol@farkol.bg , представлявано от Даниел Любенов Радулов, Таня Минчева Минчева-Базотева и
Георги Петков Базотев (най-малко от двама от членовете на съвета на директорите или всички
заедно), наричано по-долу за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ” от друга страна, за следното:
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
възлага, а
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ медицински консумативи и/или лабораторни реактиви, съгласно приложена
Спецификация - неразделна част от настоящия договор .
ІІ. ЦЕНИ И ОБЩА СТОЙНОСТ НА ДОСТАВКИТЕ ПО ДОГОВОРА
2.1. Единичната цена на стоките по т.1.1 е определена в лева, съгласно приложената Спецификация.
2.2. Общата стойност на доставката по договора е :
92 885,00 (деветдесет и две хиляди осемстотин осемдесет и пет) лева с ДДС,
77 404,17 (седемдесет и седем хиляди четиристотин и четири 0,17) лева без ДДС.
2.3. Цените са фиксирани и не подлежат на промяна през периода на изпълнение на договора, с
изключение при приложението на нормативните разпоредби.
2.4. Количествата на стоките от поръчката, посочени в приложената спецификация, са прогнозни и
ориентировъчни и не пораждат задължение за Възложителя да ги закупи в пълен обем, както и
възможност да заяви доставка на по-големи количества, съобразно нуждите на лечебното заведение.
ІІІ. УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
3.1. Плащането по настоящия договор се осъществява в български лева чрез банков превод от страна
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по посочената в т.15 банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ- отложено в
срок до 60 дни след съответната доставка и представяне на необходимите документи .
3.2. Заплащането на стоките се извършва след представяне на следните документи :
а/доставна фактура - оригинал;
б/ приемо-предавателен протокол;
в/ партиден сертификат за качество.
г/ заявка
3.3. В случай, че посочените в чл.3.2. документи са нередовни или не са комплектовани, същите се
връщат на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с приемо-предавателен протокол за изправяне на нередностите.Срокът
по т.3.1. за плащане на доставката, започва да тече от датата на представянето на документите в
изискуемия вид.
ІV. СРОК НА ДОСТАВЯНЕ
4.1. Доставката на стоките, предмет на настоящият договор се извършва периодично и в срок до 24
часа след всяка обикновенна писмена заявка предадена по електронен път и в срок до 6 часа след
всяка спешна заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
4.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да уведоми писменно или чрез факс ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за
предстоящето доставяне на стоките преди експедицията им.
V. МЯСТО НА ДОСТАВЯНЕ
5.1. Място на доставяне на стоките по този договор е до краен получател: МБАЛ „Д-р Стамен Илиев
АД гр.Монтана, ул.„Сирма войвода” №4 - болнична аптека и/или съгласно указанията на възложителя.
5.2. Рискът от случайното погиване и повреждане на стоките преминава върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от
момента на приемането й на мястото на доставяне с приемателно-предавателен протокол.
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VІ. ДАТА НА ДОСТАВЯНЕ
6.1. За дата на доставяне се счита датата, на която стоките са доставени в мястото на доставяне,
съгласно приемо-предавателен протокол.
VІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава :
7.1. Да достави стоките в договорения срок, придружени със сертификат за качество.
7.2. Да предаде стоките в съответния вид, количество и качество на мястото на доставяне.
7.3. След доставяне на стоките да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документите, изброени в т. 3.2. от
настоящия договор.
7.4. При подписването на договора да представи (чл.58 от ЗОП):
а) за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 - свидетелство за съдимост;
б) за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 - удостоверение от органите по приходите и
удостоверение от общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника;
в) за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 - удостоверение от органите на Изпълнителна
агенция "Главна инспекция по труда";
г) за обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 1 - удостоверение, издадено от Агенцията по
вписванията.
д) други документи – нормативно изискуеми към датата на сключване на договора.
е) гаранция за изпълнение в една от формите, определени в чл.111 от ЗОП, която се
освобождава до 30 дни след приключване на изпълнението на договора. Гаранцията е в размер на 2 %
от стойността на договора без ДДС и възлиза на
1 548,08 лв./словом : хиляда петстотин четиридесет и осем 0,08 /
VІІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава :
8.1. Да приеме стоките, предмет на настоящия договор, в деня на доставката, съответстващи по вид,
количество и качество на описанието в настоящия договор.
8.2. Да заплати доставените стоки в уговорения срок.
8.3. След изтичане на срока за изпълнение на договора да освободи гаранцията за изпълнение на
договора без да дължи лихви за периода, през който средствата са престояли законно при него.
8.4. Да осигури присъствието на свой представител при приемането на стоките, разполагащ с
надлежно пълномощно за подписване на приемателно-предавателен протокол.
ІХ. ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА СТОКИТЕ
9.1. Приемането на стоките се осъществява в присъствието на упълномощен представител на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
9.2. При приемането на стоките се подписва приемо-предавателен протокол, удостоверяващ
получаването на стоките, едновременно с представянето на разрешение за продажба, издадено от
ИАЛ.
Х. КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИИ И СРОК НА ГОДНОСТ
10.1. Качеството на стоките, предмет на настоящия договор, следва да отговаря на техническите
стандарти на производителя, което се удостоверява със сертификат за качество и произход, издаден от
компетентен орган в страната-производител.
10.2. Към датата на доставката срокът на годност на стоките, предмет на настоящия договор, следва да
бъде не по-малък от 70 % от срока на годност, обявен от производителя.
10.2.1. В случай на доставка на медицински консумативи и лабораторни реактиви с по-кратък от
договорения срок на годност, изпълнителя заплаща неустойка, както следва:
от 69.99% до 60% - 5% върху стойността на доставката;
от 59.99% до 50% - 10% върху стойността на доставката;
от 49.99% до 40% - 20% върху стойността на доставката;
от 39.99% до 30% - 30% върху стойността на доставката;
от 29.99% до 20% - 60% върху стойността на доставката;
под 20 % - 90% върху стойността на доставката.
10.2.2. Доставката на лекарствен продукт и/или медицинско изделие с по-малък от 40% от обявения от
производителя се извършва само с мотивирано решение на възложителя за конкретното количество,
определено от него.
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10.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да откаже приемането на стоките, ако в деня на пристигането и
приемането, те не отговарят на договореното с настоящия договор.
ХІ. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕТОЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ, РЕКЛАМАЦИИ
11.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да предяви рекламация пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за :
а/ количество и некомплектност на стоките или техническата документация / явни недостатъци /;
б/ качество / скрити недостатъци /:
- при доставяне на стока не от договорения вид, посочен в т.1.1;
- при констатиране на дефекти при употреба на стоката.
11.2. Рекламациите за явни недостатъци на стоките се правят в 14 дневен срок от датата на доставяне
със съответен протокол.
11.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е длъжен да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за установените дефекти
в 15-дневен срок от констатирането им.
11.4. В рекламациите се посочва номерът на договора, точното количество на получената стока,
основанието за рекламация и конкретното искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Към рекламацията се прилага
копие от сертификата за качество, получено заедно с другите дължими документи по договора.
11.5. В петдневен срок от получаване на рекламацията, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ следва да отговори на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено и конкретно дали приема рекламацията или я отхвърля.
11.6. При рекламации с явни недостатъци ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен в 5-дневен срок от получаване
на рекламацията за своя сметка и риск да достави на мястото на доставяне количеството липсващи в
доставката/некомплектни договорени стоки.
11.7. Изборът на посочените по-горе възможности да се върне съответната част от платеното или да
се доставят нови стоки принадлежи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ , като разходите и рисковете по новото
доставяне са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
11.8. Рекламираните стоки се съхраняват от съответния краен получател до уреждане на
рекламациите.
XII. ОТГОВОРНОСТ ПРИ ЗАБАВА, НЕУСТОЙКИ
12.1. За неизпълнение на задълженията си по настоящия договор,
Изпълнителя дължи неустойка в размер на 0.7 на ден, върху стойността на неизпълненото в
договорените срокове задължение , но не повече от 10% /десет процента/ от стойността на
неизпълнението, както и обезщетение за претърпените вреди в случаите, когато те надхвърлят
договорената неустойка. Сумата на неустойката, дължима от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, се
осигурява от гаранцията за изпълнение на договора.
12.2. Когато при наличие на рекламация, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не изпълни задълженията си по раздел ХІ
от настоящия договор в срок,същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 2 % от цената
на стоката в частта на рекламацията.
12.3. При виновна забава на една от страните, продължила повече от половината от срока за
изпълнение на съответното задължение, другата страна има право да развали договора едностранно с
30-дневно предизвестие.
12.4. В случай, че по отношение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ настъпят обстоятелства по чл.54, ал.1 и чл.55,
ал.1, т.1 и т.4 от ЗОП, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно настоящия договор,без
писмено предизвестие и без да дължи неустойки.
ХІІІ. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
13.1. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за понесени вреди и загуби, ако
последните са причинени в резултат на непреодолима сила.
13.2. Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора е била в забава, тя не
може да се позовава на непреодолима сила.
13.3. „Непреодолима сила“ по смисъла на договора е непредвидено и/или непредотвратимо събитие
от извънреден характер, възникнало след сключването на договора.
13.4. Страната, засегната от непреодолима сила е длъжна да предприеме всички действия с грижата
на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено
другата страна в двуседмичен срок от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се
дължи обещетение за настъпилите от това вреди.
13.5. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни
задължения се спира.
13.6. Не представлява „непреодолима сила” събитие, причинено по небрежност или чрез умишлено
действие на страните или на техни представители и/или служители, както и недостига на парични
средства на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

3

ХІV. СПОРОВЕ
14.1. Възникналите през времетраенето на договора спорове и разногласия между страните се
решават чрез преговори между тях. Постигнатите договорености се оформят в писмена форма и се
превръщат в неразделна част от договора.
14.2. В случай на непостигане на договореност по предходния член, всички спорове, породени от
този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени от или отнасящи се до
неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване ще бъдат разрешавани според
българските материални и процесуални закони от компетентния съд по реда на ГПК.
ХV. СЪОБЩЕНИЯ
15.1. Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този договор са валидни, ако
са направени в писмена форма, подписани лично или от упълномощените представители .
15.2. За дата на съобщението се смята:
- датата на предаването – при ръчно предаване на съобщението;
- датата на пощенското клеймо на обр.разписка-при изпращане по пощата;
- датата на приемането – при изпращане по телефакс
15.3. За валидни адреси за приемане на съобщения, свързани с настоящия договор се смятат:
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ :
ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД
гр. Монтана 3400
ул. „Сирма войвода" № 4
ТБ: Интернешънъл Асет Банк АД
Сметка: BG71IABG74741001032600
BIC код на банката : IABGBGSF
тел.: 096 305150, факс: 096 307554
http://mbalmontana.com
E-mail : mbalmont@net-surf.net
При промяна на адреса, съответната страна е длъжна да уведоми другата в тридневен срок от
промяната.
ХVІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ
16.1. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи от този
договор на трети лица.
16.2. За неуредените въпроси в настоящия договор се прилага действащото българско
законодателство.
ХVІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
17.1. Договорът е за 18 месеца и влиза в сила от 12.05.2020 г. и важи до 12.11.2021 г.
17.2. Всяка от страните може да прекрати договора, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след
сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения, за което отправя писмено
уведомление до отсрещната страна.
17.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни в срок
повече от 3 (три) заявки на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
17.4. При съставянето на настоящия договор се представиха следните документи :
1. Решение на Изпълнителния директор № Р - 6 от 14.04.2020г. ;
2. Удостоверение за актуално съдебно състояние на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ;
3. Документи по т.7.4. от настоящия договор.
Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и
се подписа, както следва:

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Заличено обстоятелство
съгласно чл.36а, ал.3 от ЗОП

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Заличено обстоятелство
съгласно чл.36а, ал.3 от ЗОП

ИЗП.ДИРЕКТОР

Заличено обстоятелство
съгласно чл.36а, ал.3 от ЗОП
ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ
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Спецификация
към договор № 25 / 12.05. 2020г. за Доставки на медицински консумативи и изделия и лабораторни реактиви, УНП 00468-2019-0011
възложител : МБАЛ Д-р Стамен Илиев АД - гр.Монтана
изпълнител : Фаркол АД
Обособена позиция № 9 – Ортопедия
№ по ред

наименование / вид / изисквания

ном. ед.

39

Крос пин сет за въстановяване на ПКВ 2 броя крос пин импланта, с дебелина 2,7мм или
3,3мм за регулируема кортикална феморална фиксация на кръстната връзка.
Резорбируемия материал е PLLA с период за резорбиране минимум 2.5 г.

40

Сет за въстановяване на ПКВ Система за въстановяване на ПКВ по метод с
предномедиален достъп до коленната става по методи BTB и ST с фиксация на
присадъка с примка от конци и застопоряващ бутонрегулируема.Системата да позволява
реконструкция на колатерални лигаменти.

41

Интерферентен резорбируем винт за въстановяване на ПКВ Интерферентният винт за
въстановяване на ПКВ е резорбируем, има формата на конус и е покрит с резба по
цялата си дължина, наличен е в следните размери: 7мм x 23мм , 7мм x 30мм, 8мм x
23мм, 8мм x 30мм , 9мм x 23мм, 9мм x 30мм, 10мм x 23мм,10мм x 30мм. Изграден е от
второ поколение биокомпозитен материал.

42

Интерферентен резорбируем винт за въстановяване на ПКВ Интерферентен
резорбируем винт за въстановяване на ПКВ , с дебелина 7,8,9,10,11мм. Дължина 23,30
мм. Съвместим с водеща тел. Изграден от полилактоза.

43

Устройство без игла за обшиване на присадък при пластика на предна или задна кръстна
връзка. Нерезорбируем конец, изграден от полиетилен (UHMWPE), наличен в бял или
бял и зелен цвят. Конец с дължини 20 мм и 30 мм.
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мярка

бр

прогнозн
о к-во

Предложен продукт - производител, описание

Предложена
разфасовка

Каталожен номер

Rigidfix® Femoral ST, Rigidfix® Femoral BTB,
DePuySynthes J&J, Крос пин сет за въстановяване на ПКВ 2
броя крос пин импланта, с дебелина 2,7мм или 3,3мм за
регулируема кортикална феморална фиксация на кръстната
връзка. Резорбируемия материал е PLLA с период за
резорбиране минимум 2.5 г.
Rigidfix® Femoral ST, Rigidfix® Femoral BTB,
1 бр/опаковка 210815; 210816
DePuySynthes J&J, Крос пин сет за въстановяване на ПКВ 2
броя крос пин импланта, с дебелина 2,7мм или 3,3мм за
регулируема кортикална феморална фиксация на кръстната
връзка. Резорбируемия материал е PLLA с период за
резорбиране минимум 2.5 г.

Ед. цена в лв. с
ДДС за
единица мярка

Ед. цена в лв. с
ДДС за
предложена
разфасовка

Обща стойност
в лв. с ДДС

1 250,00

1 250,00

1 250,00

1 250,00

1 250,00

1 250,00

бр

RIGIDLOOP™Adjustable, DePuySynthes J&J, Сет за
въстановяване на ПКВ Система за въстановяване на ПКВ
по метод с предномедиален достъп до коленната става по
методи BTB и ST с фиксация на присадъка с примка от
конци и застопоряващ бутонрегулируема.Системата да
позволява реконструкция на колатерални лигаменти.

бр

Milagro BR, DePuySynthes J&J, Интерферентен
резорбируем винт за въстановяване на ПКВ
Интерферентният винт за въстановяване на ПКВ е
резорбируем, има формата на конус и е покрит с резба по
1 бр/опаковка 213013, 213015
цялата си дължина, наличен е в следните размери: 7мм x
23мм , 7мм x 30мм, 8мм x 23мм, 8мм x 30мм , 9мм x 23мм,
9мм x 30мм, 10мм x 23мм,10мм x 30мм. Изграден е от
второ поколение биокомпозитен материал.

650,00

650,00

650,00

бр

231800, 231805, 231810,
Absolute, DePuySynthes J&J, Интерферентен резорбируем
231815, 231820, 231825,
винт за въстановяване на ПКВ Интерферентен
231840, 231816, 231817,
резорбируем винт за въстановяване на ПКВ , с дебелина
1 бр/опаковка 231818, 231819, 231831,
7,8,9,10,11мм. Дължина 23,30 мм. Съвместим с водеща тел.
231821, 213822, 231823,
Изграден от полилактоза.
231824, 231832, 231826,
231827,231828, 213829

650,00

650,00

650,00

бр

SPEEDTRAP Graft Prep System, DePuySynthes J&J,
Устройство без игла за обшиване на присадък при пластика
223746, 223751, 223747,
на предна или задна кръстна връзка. Нерезорбируем конец, 1 бр/опаковка 223748,
изграден от полиетилен (UHMWPE), наличен в бял или бял
223749, 223750
и зелен цвят. Конец с дължини 20 мм и 30 мм.

125,00

125,00

125,00

1 бр/опаковка 232447, 232448, 232449

Стр. 1 от 14

44

Тибиален пирон с разширени индикации анатомично контуриран за по-проксимални и
по-дистални фрактури, позволяващ максимално дистално заключване на 2 мм от
дисталния кай на пирона, с 4 винта под 4 равнини. Проксимално има 5 отвора в четири
равнини предпоследният от проксимално към дистално е динамизиращ проксимално се
затваря с шапка с размери от 0 до 15мм. Разнери ф8, 9, 10, 11, 12, 13 мм дължини: 255
до 465 със стъпка 15 мм. Материал : Ti-6Al-V

45

Проксимален феморален пирон с 6 градуса медиално- латерална извивка за
анатомично щадяща входна точка върху големия трохантер, с проксимално
застопоряване, което се заключва и осигурява антиротационна стабилност. Дистално
заключване. Размери от 170 до 420мм - 125 градуса, 130 градуса и 135 градуса -Ø9 и
Ø10. Материал : Ti-6Al-V.Проксимален феморален пирон с 6 градуса медиалнолатерална извивка за анатомично щадяща входна точка върху големия трохантер, с
проксимално застопоряване, което се заключва и осигурява антиротационна стабилност.
Дистално заключване. Размери от 170 до 420мм - 125 градуса, 130 градуса и 135
градуса -Ø9 и Ø10. Материал : Ti-6Al-V.

47

48

Канюлиран титаниев винт с цяла резба.
Размери ф.4,5мм с дължина от 20-56 мм(стъпка през 0.02мм) и от 56-80мм(стъпка през
0.04мм)

Канюлиран титаниев винт с частична резба(16мм).
Размери ф.6,5мм с дължина от 30 -150 мм.(стъпка през 0.05мм) и от 150-180 мм(стъпка
през 0.10мм)
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04.004.231, 04.004.234, 04.004.237,
04.004.240, 04.004.243, 04.004.246,
04.004.249, 04.004.252, 04.004.255,
04.004.258, 04.004.261, 04.004.264,
04.004.267, 04.004.270, 04.004.273, ,
04.004.331, 04.004.334, 04.004.337,
04.004.340, 04.004.343, 04.004.346,
04.004.349, 04.004.352, 04.004.355,
04.004.358, 04.004.361, 04.004.364,
04.004.367, 04.004.370, 04.004.373, ,
бр/опаковка 04.004.431, 04.004.434, 04.004.437,
04.004.440, 04.004.443, 04.004.446,
04.004.449, 04.004.452, 04.004.455,
04.004.458, 04.004.461, 04.004.464,
04.004.467, 04.004.470, 04.004.473, ,
04.004.631, 04.004.634, 04.004.637,
04.004.640, 04.004.643, 04.004.646,
04.004.649, 04.004.652, 04.004.655,
04.004.658, 04.004.661, 04.004.664,
04.004.667, 04.004.670, 04.004.673,

бр

Expert Tibial Nail, DePuySynthes J&J, DePuySynthes J&J,
Тибиален пирон с разширени индикации анатомично
контуриран за по-проксимални и по-дистални фрактури,
позволяващ максимално дистално заключване на 2 мм от
дисталния кай на пирона, с 4 винта под 4 равнини.
1
Проксимално има 5 отвора в четири равнини
предпоследният от проксимално към дистално е
динамизиращ проксимално се затваря с шапка с размери
от 0 до 15мм. Разнери ф8, 9, 10, 11, 12, 13 мм дължини: 255
до 465 със стъпка 15 мм. Материал : Ti-6Al-V

бр

Proximal Femoral Nail Antirotation, DePuySynthes J&J,
472.437S, 472.431S,
Проксимален феморален пирон с 6 градуса медиално472.401S, 472.390S,
латерална извивка за анатомично щадяща входна точка
472.375S, 472.265S,
1 бр/опаковка
върху големия трохантер, с проксимално застопоряване,
472.391S, 472.376S,
което се заключва и осигурява антиротационна стабилност.
472.266S, 472.392S,
Дистално заключване.
472.377S, 472.267S

бр

бр

2 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

Titanium cannulated screw, DePuySynthes J&J, Канюлиран
титаниев винт с цяла резба.
Размери ф.4,5мм с дължина от 20-56 мм(стъпка през
0.02мм) и от 56-80мм(стъпка през 0.04мм)

414.720;414.722;414.724;41
4.726;414.728;414.730;414.
732;414.734;414.736;414.73
8;414.740;414.742;414.744;
1 бр/опаковка
414.746;414.748;414.750;41
4.752;414.754;414.756;414.
760;414.764;414.768;414.77
2;414.776;414.777

500,00

500,00

500,00

Titanium cannulated screw, DePuySynthes J&J, Канюлиран
титаниев винт с частична резба(16мм).
Размери ф.6,5мм с дължина от 30 -150 мм.(стъпка през
0.05мм) и от 150-180 мм(стъпка през 0.10мм)

408.401;408.402;408.403;40
8.404;408.405;408.406;408.
407;408.408;408.409;408.41
0;408.411;408.412;408.413;
1 бр/опаковка 408.414;408.415;408.416;40
8.417;408.418;408.419;408.
420;408.421;408.422;408.42
3;408.424;408.425;408.426;
408.427;408.428

500,00

500,00

500,00

Стр. 2 от 14

Канюлиран титаниев винт с частична резба(32мм).
Размери ф.6,5мм с дължина от 45-150 мм.(стъпка през 0.05мм) и от 150-180 мм(стъпка
през 0.10мм)

49

Titanium cannulated screw, DePuySynthes J&J, Канюлиран
титаниев винт с частична резба(32мм).
Размери ф.6,5мм с дължина от 45-150 мм.(стъпка през
0.05мм) и от 150-180 мм(стъпка през 0.10мм)

408.431;408.432;408.433;40
8.434;408.435;408.436;408.
437;408.438;408.439;408.44
0;408.441;408.442;408.443;
1 бр/опаковка
408.444;408.445;408.446;40
8.447;408.448;408.449;408.
450;408.451;408.452;408.45
3;408.454;408.455

500,00

500,00

500,00

бр

Titanium cannulated screw, DePuySynthes J&J, Канюлиран
титаниев винт с цяла резба.
Размери ф.6,5мм с дължина от 20-130мм(стъпка през
0,05мм) и от 130-180мм (стъпка през 0.10мм)

1

408.460;408.461;408.462;408.4
63;408.464;408.465;408.466;40
8.467;408.468;408.469;408.470;
408.471;408.472;408.473;408.4
бр/опаковка 74;408.475;408.476;408.477;40
8.478;408.479;408.480;408.481;
408.482;408.483;408.484;408.4
85;408.486;408.487

500,00

500,00

500,00

бр

VACU-MIX Syringe kit SingleDePuySynthes J&J, Система
разбъркване на костен цимент под вакуум и последващо
нанасяне върху костна повърхност, с възможност за
разбъркване и прилагане на костен цимент със среден и
висок вискозитет, с възможност за разбъркване с до 2
опаковки 40гр. костен цимент. Наличие на род, който
увеличава обема на костния цимент, доставен по време на
инжектирането.

1 бр/опаковка 3203010

60,00

60,00

60,00

60,00

60,00

60,00

200,00

200,00

200,00

бр

50

Канюлиран титаниев винт с цяла резба.
Размери ф.6,5мм с дължина от 20-130мм(стъпка през 0,05мм) и от 130-180мм (стъпка
през 0.10мм)

51

Система разбъркване на костен цимент под вакуум и последващо нанасяне върху
костна повърхност, с възможност за разбъркване и прилагане на костен цимент със
среден и висок вискозитет, с възможност за разбъркване с до 2 опаковки 40гр. костен
цимент. Наличие на род, който увеличава обема на костния цимент, доставен по време
на инжектирането.

52

Рестриктор за цимент, изработен от материал UHMWPE, със спирално разклонени
пластини, позволяващи пасването във фемурални канали от 15мм до 30мм. Наличие на
метален маркер за рентгенова индетификация.

бр

Hardinge Femoral cement restrictor, DePuySynthes J&J,
Рестриктор за цимент, изработен от материал UHMWPE,
със спирално разклонени пластини, позволяващи пасването 1 бр/опаковка 963203000
във фемурални канали от 15мм до 30мм. Наличие на
метален маркер за рентгенова индетификация.

53

Дистален централизатор за циментно стебло, изработен от материал PMMA, с размери
от 10мм до 20мм със стъпка 2мм.

бр

C-stem void centraliser, DePuySynthes J&J, Дистален
централизатор за циментно стебло, изработен от материал
PMMA, с размери от 10мм до 20мм със стъпка 2мм.

961246000, 961210500,
961212500, 961214500,

1 бр/опаковка 961216500, 961218500,
961220500

Обособена позиция № 15 - Ендопротези
№ по ред

34

Наимено
вание

Технически характеристики

Системи за тотално и ревизионно тазобедрено ендопротезиране

СТАНДАРТНО СТЕБЛО Тазобедрено стъбло за безциментно закрепване със и без яка.
135градусов ъгъл на шийката, конус на шийката 12/14. Стандартно стебло. цялостно
покрито с хидроксиапатит и с конус 12/14. Вертикални бразди и хидроксиапатитно
покритие на стеблото за подобра стабилизация и избягване на дистална тазова
следоперативна болка. Размери: Наймалко 11 размера. Материал: Ti6Al4V сплав
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мярка

прогнозн
о к-во

бр

1

Предложен продукт - производител, описание

Corail, DePuySynthes J&J, Тазобедрено стъбло за безциментно закрепване
със и без яка. 135градусов ъгъл на шийката, конус на шийката 12/14.
Стандартно стебло. цялостно покрито с хидроксиапатит и с конус 12/14.
Вертикални бразди и хидроксиапатитно покритие на стеблото за подобра
стабилизация и избягване на дистална тазова следоперативна болка.
Размери: Наймалко 11 размера. Материал: Ti6Al4V сплав.

Каталожен номер

3L92508, 3L92509, 3L92510, 3L92511, 3L92512, 3L92513,
3L92514, 3L92515 3L92516, 3L92518, 3L92520

Ед. цена в лв. с
ДДС за единица
мярка

2 350,00
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СТЕБЛО КОКСА ВАРА Стебло кокса вара: ъгъл между тялото и шийката 125°.
Цялостно покрито с хидроксиапатит. Вертикални бразди и хидроксиапатитно покритие
на стеблото за подобра стабилизация и избягване на дистална тазова следоперативна
болка. Наймалко 10 размера кокса вара стебло. Материал: Ti6Al4V сплав

Corail Coxa Vara, DePuySynthes J&J, Стебло кокса вара: ъгъл между
тялото и шийката 125°. Цялостно покрито с хидроксиапатит. Вертикални
3L93709, 3L93710, 3L93711, 3L93712, 3L93713, 3L93714,
бразди и хидроксиапатитно покритие на стеблото за подобра стабилизация
3L93715, 3L93716, 3L93718, 3L93720
и избягване на дистална тазова следоперативна болка. Наймалко 10
размера кокса вара стебло. Материал: Ti6Al4V сплав

2 350,00

ЛАТЕРАЛИЗИРАНО СТЕБЛО (с изместванеHigh offset) титаниева сплав, наймалко
10 размера. Цялостно покрито с хидроксиапатит. Наймалко 10 размера латерализирано
стебло. Материал: Ti6Al4V сплав

Corail High Offset, DePuySynthes J&J, Стебло (с изместванеHigh offset)
титаниева сплав, наймалко 10 размера. Цялостно покрито с
хидроксиапатит. Наймалко 10 размера латерализирано стебло. Материал:
Ti6Al4V сплав

2 350,00

Феморални глави съвместими с конус 12/14. Диаметър 28, 32 и 36 mm, . Керемичните
глави да показват поголям клиърънс и помалко ниво на износване.Материал: керамика
керамична глава с шийка и размер 1, +1.5, +5, +8.5, +12.5. Размери: 28мм, 32мм, 36мм

Articul/eze head, DePuySynthes J&J, Феморални глави съвместими с конус
136511000, 136512000, 136513000, 136514000, 136521000,
12/14. Диаметър 28, 32 и 36 mm, . Керемичните глави да показват поголям
136522000, 136523000, 136524000, 136550000, 136551000,
клиърънс и помалко ниво на износване.Материал: керамика керамична
136552000, 136553000, 136554000
глава с шийка и размер 1, +1.5, +5, +8.5, +12.5. Размери: 28мм, 32мм, 36мм

БЕЗЦИМЕНТЕН АЦЕТАБУЛУМ Капсулата да бъде изработена от Ti6Al4V сплав.
структурна повърхност. наймалко 8 размера в серия

Duraloc shell, DePuySynthes J&J, Капсулата да бъде изработена от Ti6Al4V 124580054,124580055, 124580056,124580057, 124580058,
121732048, 121732050, 121732052, 121732054, 121732056,
сплав. структурна повърхност. наймалко 8 размера в серия

L20309, L20310, L20311, L20312, L20313, L20314, L20315,
L20316, L20318, L20320

550,00

124580049, 124580050,124580051, 124580052,124580053,

1 050,00

121732058, 121732060, 121732062, 121732064, 121732066

АЦЕТАБУЛАРНА ВЛОЖКА ПОЛИЕТИЛЕНОВИ СТАНДАРТИ трябва да бъде
изработена от UHMWPE. наймалко 12 размера в серията, вътрешен диаметър от 22.225
до 36mm. Наймалко 4 възможности за неутрална +4mm неутрална, +4mm 10° , +4mm
20°, удебелена задна страна (lipped). Вътрешен диаметър от 22.225, 28, 32, 36mm,
наймалко 15 размера в серията.

Duraloc liner, DePuySynthes J&J, Ацетабуларен инсърт изработен от
UHMWPE, 12 размера в серията, вътрешен диаметър от 22.225 до 36mm.
Най-малко 4 възможности за неутрална +4mm неутрална, +4mm 10° ,
+4mm 20°, удебелена задна страна (lipped). Вътрешен диаметър от 22.225,
28, 32, 36mm, наймалко 15 размера в серията.

122028148, 122028150, 122028152, 122028154, 122028156,
122028158, 122028160,122028162, 122028164, 122028166,
122028048, 122028050, 122028052, 122028054, 122028056,
122028058, 122028060, 122028062, 122028064, 122028066,
122032152,122032154,
122032156,122032158,122032160,122032162,122032164,12203216
6, 122032052,122032054,
122032056,122032058,122032060,122032062,122032064,12203206
6,

650,00

Винтове за ацетабуларна капсула – материал TiAl6V4 сплав, диаметър 6,5 мм; дължини
– 15, 20, 25, 30, 40, 45 мм

Cancellous Bone Screw 6.5 mm, DePuySynthes J&J, Винтове за ацетабуларна
117215000, 117220000, 117225000, 117230000, 117235000,
капсула – материал TiAl6V4 сплав, диаметър 6,5 мм; дължини – 15, 20, 25,
117240000, 117245000
30, 40, 45 мм

100,00

Тазобедрено стебло за циментно закрепване без яка стандартно и латерализирано.
135градусов ъгъл на шийката, конус на шийката 12/14. Стандартно стебло, цялостно
полирано. Проксимално трапецоидно сечение спомагащо понасянето на аксиалния и
торзионния стрес и промотиращо първоначална стабилност. Скосеното рамо на
стеблото улеснява неговото поставяне и самозаключване в канала на фемура. В
дисталния си край стеблото е конусовидно, със стеснен връх, за избягване на контакт с
кортекса, водещ до дистална следоперативна болка в бедрото. Размери: Наймалко 11
размера. Материал: Ti6Al4V сплав.

Corail Cemented, DePuySynthes J&J, Тазобедрено стебло за циментно
закрепване без яка стандартно и латерализирано. 135градусов ъгъл на
шийката, конус на шийката 12/14. Стандартно стебло, цялостно полирано.
Проксимално трапецоидно сечение спомагащо понасянето на аксиалния и L96408, L96409, L96410, L96411, L96412, L96413, L96414,
торзионния стрес и промотиращо първоначална стабилност. Скосеното
L96415, L96416, L96509, L96510, L96511, L96512, L96513,
рамо на стеблото улеснява неговото поставяне и самозаключване в канала L96514, L96515, L96516
на фемура. В дисталния си край стеблото е конусовидно, със стеснен връх,
за избягване на контакт с кортекса, водещ до дистална следоперативна
болка в бедрото. Размери: Наймалко 11 размера. Материал: Ti6Al4V сплав.

1 800,00
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Ацетабуларна, полиетиленова компонента, пълна външна хемисфера с набраздена
структура с концентрични и напречни прорези за подобра стабилност и контакт с
костния цимент, изработена от умерено висока степен на свързаност на полимерните
молекули Moderately High Crosslinked UHMWРЕ. Наличие на рентгенографски маркер –
метален пръстен, способстващ за локализиране на правилната позиция на ацетабуларния
компонент и постоперативна прослeдяемост. Наличие на ацетабуларен фланец за
подобряване на ацетабуларната фиксация и оптимално задържане на цимента в
ацетабулума. Фланеца да има лазерни маркери за изрязване за съответния размер.
Вътрешен ръб на чашката, позволяващ подобро обхващане на феморалната глава и
увеличаване на стабилността. Вътрешен диаметър от 22 мм, 26 мм, 28 мм, 32мм, 36мм.
Наймалко 7 размера в серия.

Marathon™ Cemented I Cup, DePuySynthes J&J, Ацетабуларна,
полиетиленова компонента, пълна външна хемисфера с набраздена
структура с концентрични и напречни прорези за подобра стабилност и
контакт с костния цимент, изработена от умерено висока степен на
свързаност на полимерните молекули Moderately High Crosslinked
UHMWРЕ. Наличие на рентгенографски маркер – метален пръстен,
способстващ за локализиране на правилната позиция на ацетабуларния
компонент и постоперативна прослeдяемост. Наличие на ацетабуларен
фланец за подобряване на ацетабуларната фиксация и оптимално
задържане на цимента в ацетабулума. Фланеца да има лазерни маркери за
изрязване за съответния размер. Вътрешен ръб на чашката, позволяващ
подобро обхващане на феморалната глава и увеличаване на стабилността.
Вътрешен диаметър от 22 мм, 26 мм, 28 мм, 32мм, 36мм. Наймалко 7
размера в серия.

965512238, 965512240, 965512243, 965512245, 965512247,
965512250, 965512253, 965512640, 965512643, 965512645,
965512647, 965512650, 965512653, 965512840, 965512843,
965512845, 965512847, 965512850, 965512853, 965513245,
965513247, 965513250, 965513253, 965513650, 965513653.

550,00

Биполярна глава, съвместима с конус 12/14 и вътрешен диамтър 28mm. Външен
диаметър с наймалко 23 размера в серия, започващи от 39мм. Латерилизация на главите
наймалко 4 размера.Материал: COCRMO и UHMWPE сплав.

SelfCentering head, DePuySynthes J&J, Биполярна глава, съвместима с конус
12/14 и вътрешен диамтър 28mm. Външен диаметър с наймалко 23 размера
в серия, започващи от 39мм. Латерилизация на главите наймалко 4
размера.Материал: COCRMO и UHMWPE сплав.

103539000,103540000,103541000,103542000,103543000,10
3544000,103545000,103546000,103547000,103548000,1035
49000,103550000,103551000,103552000,103553000,103554
000,103555000,103556000,103557000,103559000

650,00

Безциментен ревизионен ацетабулум Титаниева капсула представляваща пълна
хемисфера, със стандартен и дълбок вариант, с „пресфит“ закрепване. Капсулата е
покрита с силно порьозен титан и има отвори за допълнително закрепване със
спонгиозни и кортикални винтове. Дизайнът на капсулата не позволява ротация на
инлея. Ъгъл на поставяне на винтовете в капсулата до 34 градуса. Ревизионната капсула
трябва да позволява поставянето на безциментни аугменти покрити със силно порьозен
титан. Размери: наймалко 10 размера. Материал: Ti6Al4V сплав, структурна
повърхност.

Pinnacle Revision Shell, DePuySynthes J&J, Безциментен ревизионен
ацетабулум Титаниева капсула представляваща пълна хемисфера, със
стандартен и дълбок вариант, с „пресфит“ закрепване. Капсулата е покрита
с силно порьозен титан и има отвори за допълнително закрепване със
спонгиозни и кортикални винтове. Дизайнът на капсулата не позволява
ротация на инлея. Ъгъл на поставяне на винтовете в капсулата до 34
градуса. Ревизионната капсула трябва да позволява поставянето на
безциментни аугменти покрити със силно порьозен титан. Размери:
наймалко 10 размера. Материал: Ti6Al4V сплав, структурна повърхност.

121716054,121716056,121716058,121716060,121716062,12
1716064,121716066,121716068,121716070,121716072,1217
16074,121716076,121716078,121716080,121717054,121717
056,121717058,121717060,121717062,121717064,12171706
6,121717068,121717070,121717072

3 500,00

Ревизионна полиетиленова ацетабуларна вложка с вътрешен диаметър до 36 мм
Ацетабуларна полиетиленова вложка изработена от ултра висока степен на свързаност
на полимерните молекули Ultra High Moleculary Weight Crosslinked Polyethylene
UHMWРЕ. Вътрешен диаметър от 32 мм и 36 мм. Наймалко 2 възможности за вложка
неутрална и +4 мм неутрална. Размери: наймалко 10 размера. Материал: UHMWРЕ.

Pinnacle Marathon Acetabular Liner, DePuySynthes J&J, Ревизионна
полиетиленова ацетабуларна вложка с вътрешен диаметър до 36 мм
Ацетабуларна полиетиленова вложка изработена от ултра висока степен на
свързаност на полимерните молекули Ultra High Moleculary Weight
Crosslinked Polyethylene UHMWРЕ. Вътрешен диаметър от 32 мм и 36 мм.
Наймалко 2 възможности за вложка неутрална и +4 мм неутрална.
Размери: наймалко 10 размера. Материал: UHMWРЕ.

121932448, 121932450, 121932052, 121932054, 121932056,
121932058, 121932060, 121932062, 121932064, 121932066,
121932252, 121932254, 121932256, 121932258, 121932260,
121932262, 121932264, 121932266, 121936452, 121936454,
121936056, 121936058, 121936060, 121936062, 121936064,
121936066, 121932148, 121932150, 121932152, 121932154,
121932156, 121932158, 121932160, 121932162, 121932164,
121932166

650,00

Кортикални винтове за ацетабуларна капсула Самонарезни винтове, без необходимост
от предварително нарязване на резба в ацетабулума. Размери: Диаметър 5,5 мм;
дължини – 25 мм, 30 мм, 35 мм, 40 мм, 45 мм, 50 мм, 55 мм, 60 мм, 65 мм. Материал
TiAl6V4 сплав.

Pinnacle Peripheral Cortical Bone Screw 5.5mm, DePuySynthes J&J,
Кортикални винтове за ацетабуларна капсула Самонарезни винтове, без
необходимост от предварително нарязване на резба в ацетабулума.
Размери: Диаметър 5,5 мм; дължини – 25 мм, 30 мм, 35 мм, 40 мм, 45 мм,
50 мм, 55 мм, 60 мм, 65 мм. Материал TiAl6V4 сплав.

125725000,125730000,125735000,125740000,125745000,12
5750000,125755000,125760000,125765000

150,00
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Безциментни ацетабуларни аугменти за ревизионен ацетабулум Безциментните
ацетабуларни аугменти трябва да оказват допълнителна стабилност и упора на тазовата
геометрия в случаи на тежка костна загуба. Трябва да са изградени от високо порьозен
титан. Системата трябва да предлага частични хемисферични аугменти, с дебелини от
10 мм до 30 мм, но не помалко от 4 размера за всички диаметри; поддържащи аугменти
в неутрален, ляв и десен вариант и различна насоченост на винтовете; поддържащи
вложки, предлагащи поне 3 различни ъглови опции. Аугментите трябва да позволяват
поставянето както на спонгиозни, така и на кортикални, а също и полиаксиални и
незаключващи винтове под различен ъгъл.

Pinnacle Gription TF, DePuySynthes J&J, Безциментни ацетабуларни
аугменти за ревизионен ацетабулум Безциментните ацетабуларни аугменти
трябва да оказват допълнителна стабилност и упора на тазовата геометрия
в случаи на тежка костна загуба. Трябва да са изградени от високо
порьозен титан. Системата трябва да предлага частични хемисферични
аугменти, с дебелини от 10 мм до 30 мм, но не помалко от 4 размера за
всички диаметри; поддържащи аугменти в неутрален, ляв и десен вариант и
различна насоченост на винтовете; поддържащи вложки, предлагащи поне
3 различни ъглови опции. Аугментите трябва да позволяват поставянето
както на спонгиозни, така и на кортикални, а също и полиаксиални и
незаключващи винтове под различен ъгъл.

121710150 ,121710154 ,121710158 ,121710162 ,121710166
,121710170 ,121715250 ,121715254
,121715258,121715262,121715266,121715270,121720350,1
21720354,121720358 ,121720362,121720366
,121720370,121730450,121730454,121730458,121730462,1
21730466,121730470,121700156,121700256,121700356,121
700162,121700262,121700362,121700168,121700268,12170
0368,121700105,121700110,121700115

1 700,00

Винтовете за ацетабуларни аугменти полиаксиални и заключващи. Трябва да са
самонарезни винтове, без необходимост от предварително нарязване на резба в
ацетабулума. Размери: Диаметър 5,5 мм; дължини от 25 мм до 70 мм. Материал
TiAl6V4 сплав.

Pinnacle Gription TF PolyAxial Locking Screws, DePuySynthes J&J,
Винтовете за ацетабуларни аугменти полиаксиални и заключващи. Трябва
да са самонарезни винтове, без необходимост от предварително нарязване
на резба в ацетабулума. Размери: Диаметър 5,5 мм; дължини от 25 мм до
70 мм. Материал TiAl6V4 сплав.

121714800, 121716800, 121718800, 121720800, 121722800,
121724800, 121725800, 121730800, 121735800, 121740800,
121745800, 121750800, 121755800, 121760800, 121765800,
121770800

150,00

Политиленови инлеи с двойно-мобилна артикулация с вътрешен диаметър, позволяващ
работа с 22.2мм и 28мм феморални глави, материал UHMWPE. Инлеите да бъдат
хемисферични с удължена яка от 11мм

DS4901043, DS4901045, DS4901047, DS4901049,
DS4901051, DS4901053, DS4901055, DS4901057,
Bi-Mentum Pressfit, DePuySynthes J&J, Политиленови инлеи с двойноDS4901059, DS4901061, DS4901063, DS10004122,
мобилна артикулация с вътрешен диаметър, позволяващ работа с 22.2мм и
DS10004322, DS10004522, DS10004728, DS10004928,
28мм феморални глави, материал UHMWPE. Инлеите да бъдат
DS10005128, DS10005328, DS10005528, DS10005728,
хемисферични с удължена яка от 11мм
DS10005928, DS10006128, DS10006328, DS10006528,
DS10006728, DS10006928

Костен цимент, среден или висок визкозитет, без антибиотик 40, 20 гр.

SmartSet® HV, MV, CMV, DePuySynthes J&J, Костен цимент, среден или
висок визкозитет, без антибиотик 40, 20 гр.

3102020,3102040, 3312020, 3312040, 3092020, 3092040

100,00

Костен цимент, със среден или вискозитетрентгенопозитивен с антибиотик 40 г, 20 г.

SmartSet® GHV, GMV, DePuySynthes J&J, Костен цимент, със среден или
вискозитетрентгенопозитивен с антибиотик 40 г, 20 г.

3095040, 3095020, 3105040

150,00

Рестриктор за цимент, изработен от материал UHMWPE, със спирално разклонени
пластини, позволяващи пасването във фемурални канали от 15мм до 30мм. Наличие на
метален маркер за рентгенова индетификация.

Hardinge Femoral cement restrictor, DePuySynthes J&J, Рестриктор за
цимент, изработен от материал UHMWPE, със спирално разклонени
963203000
пластини, позволяващи пасването във фемурални канали от 15мм до 30мм.
Наличие на метален маркер за рентгенова индетификация.

60,00

Дистален централизатор за циментно стебло, изработен от материал PMMA, с размери
от 10мм до 20мм със стъпка 2мм.

C-stem void centraliser, DePuySynthes J&J, Дистален централизатор за
циментно стебло, изработен от материал PMMA, с размери от 10мм до
20мм със стъпка 2мм.

200,00

Системи за тотално и ревизионно колянно ендопротезиране
ТИБИАЛНА КОМПОНЕНТА Титаниева или CoCr сплав за тибиалните фиксираните
компоненти, наймалко 7 размера. Възможност за комбинация на различни размери на
фемуралните и тибиалните компоненти. Възможност за гама вакуум стерилизирани
тибиални инсерти. Тибиален имплант в два дизайна за запазване и за жертване на
задните кръстни връзки в наймалко 7 размера и минимум 8 дебелини
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961246000, 961210500, 961212500, 961214500, 961216500,
961218500, 961220500

2 500,00

1
Sigma PFC, DePuySynthes J&J, Титаниева или CoCr сплав за тибиалните
фиксираните компоненти, наймалко 7 размера. Възможност за комбинация
на различни размери на фемуралните и тибиалните компоненти.
866022, 866023, 866024, 866025, 866026, 866029
Възможност за гама вакуум стерилизирани тибиални инсерти. Тибиален
имплант в два дизайна за запазване и за жертване на задните кръстни
връзки в наймалко 7 размера и минимум 8 дебелини

1 900,00

Стр. 6 от 14

Sigma PFC, DePuySynthes J&J, Обособено за дясно и обособено за ляво
коляно. Изградена от хром кобалт, наймалко 8 размера. Фемурален
компонент в два дизайна за запазване и за жертване на задните кръстни
връзки. Възможност за избор на циментен и безциментен фемурален
компонент.

196040200, 196040250, 196040300, 196040400, 196040500,
196040600,196050200, 196050250,
196050300,196050400,196050500, 196050600

ТИБИАЛЕН ИНСЪРТ Възможност за гама вакуум стерилизирани тибиални инсерти.
Тибиален имплант в два дизайна за запазване и за жертване на задните кръстни връзки в
наймалко 7 размера и минимум 8 дебелини

Sigma PFC, DePuySynthes J&J,
Възможност за гама вакуум стерилизирани тибиални инсерти. Тибиален
имплант в два дизайна за запазване и за жертване на задните кръстни
връзки в наймалко 7 размера и минимум 8 дебелини.

158121008, 158121010, 158121012, 158121015, 158122008,
158122010, 158122012, 158122015, 158122017, 158122020,
158122022, 158123008, 158123010, 158123012, 158123015,
158124008,158123010, 158123012, 158123015, 158124008,
158124010, 158124012, 158124015, 158125008, 158125010,
158125012, 158125015, 158121017, 158121020, 158121022,
158123017, 158023020, 158123022, 158124017, 158124020,
158124022, 158125017, 158125020, 158125022, 158122020,
158122022, 158122017, 158126008,
158126010,158126012,158126015, 158126017,
158126020,158126022

600,00

ПАТЕЛА , овална, куполна с три клина. Изцяло изградена от полиетилен (UHMWPE),
наймалко 4 размера

Sigma PFC, DePuySynthes J&J, овална, куполна с три клина. Изцяло
изградена от полиетилен (UHMWPE), наймалко 4 размера

960100, 960101, 960102, 960103

150,00

Уни феморален компонент за циментно закрепване, обособен за дясно и обособен за
ляво коляно, в два варианта ляво медиален/дясно латерален и дясно медиален/ляво
латерален. Изграден от хром кобалт, наймалко 6 размера, наличие на два пега за
подсилване на циментната фиксация. Уни феморалния компонент е съвместим с всички
размери тибиални инсърти.

Sigma HP Partial Knee Uni Cemented Femoral Component, DePuySynthes J&J,
Уни феморален компонент за циментно закрепване, обособен за дясно и
102407100, 102407200, 102407300, 102407400, 102407500,
обособен за ляво коляно, в два варианта ляво медиален/дясно латерален и
102407600, 102408100, 102408200, 102408300, 102408400,
дясно медиален/ляво латерален. Изграден от хром кобалт, наймалко 6
102408500, 102408600
размера, наличие на два пега за подсилване на циментната фиксация. Уни
феморалния компонент е съвместим с всички размери тибиални инсърти.

2 100,00

Уни тибиален компонент за циментно закрепване, обособен за дясно и обособен за ляво
коляно, в два варианта ляво медиален/дясно латерален и дясно медиален/ляво
латерален. Изграден от кобалт хром сплав, наймалко 6 размера, наличие на тибиален
кил и пег за подсилване на циментната фиксация.

Sigma HP Partial Knee Uni Fixedbearing Tibial Tray, DePuySynthes J&J, Уни
тибиален компонент за циментно закрепване, обособен за дясно и обособен
102451100, 102451200, 102451300, 102451400, 102451500,
за ляво коляно, в два варианта ляво медиален/дясно латерален и дясно
102451600, 102452100, 102452200, 102452300, 102452400,
медиален/ляво латерален. Изграден от кобалт хром сплав, наймалко 6
102452500, 102452600
размера, наличие на тибиален кил и пег за подсилване на циментната
фиксация.

1 700,00

Уни тибиален инсърт, обособен за дясно и обособен за ляво коляно, в два варианта ляво
медиален/дясно латерален и дясно медиален/ляво латерален, с възможност за гама
вакуум стерилизирани тибиални инсерти. Тибиален имплант в наймалко 6 размера и
минимум 5 дебелини

102453107, 102453108, 102453109, 102453110, 102453111,
102453207, 102453208, 102453209, 102453210, 102453211,
102453307, 102453308, 102453309, 102453310, 102453311,
102453407, 102453408, 102453409, 102453410, 102453411,
Sigma HP Partial Knee Uni Fixedbearing Tibial Inserts, DePuySynthes J&J,
Уни тибиален инсърт, обособен за дясно и обособен за ляво коляно, в два 102453507, 102453508, 102453509, 102453510, 102453511,
102453607, 102453608, 102453609, 102453610, 102453611,
варианта ляво медиален/дясно латерален и дясно медиален/ляво латерален,
102454107, 102454108, 102454109, 102454110, 102454111,
с възможност за гама вакуум стерилизирани тибиални инсерти. Тибиален 102454207, 102454208, 102454209, 102454210, 102454211,
имплант в наймалко 6 размера и минимум 5 дебелини.
102454307, 102454308, 102454309, 102454310, 102454311,
102454407, 102454408, 102454409, 102454410, 102454411,
102454507, 102454508, 102454509, 102454510, 102454511,
102454607, 102454608, 102454609, 102454610, 102454611

Уни изцяло полиетиленов тибиален компонент, обособен за дясно и обособен за ляво
коляно, в два варианта ляво медиален/дясно латерален и дясно медиален/ляво
латерален. Изграден от полиетилен, наймалко 6 размера и 4 дебелини, наличие на
тибиален кил и пег за подсилване на циментната фиксация.

Sigma HP Partial Knee All Poly Tibial Tray, DePuySynthes J&J, Уни изцяло
полиетиленов тибиален компонент, обособен за дясно и обособен за ляво
коляно, в два варианта ляво медиален/дясно латерален и дясно
медиален/ляво латерален. Изграден от полиетилен, наймалко 6 размера и 4
дебелини, наличие на тибиален кил и пег за подсилване на циментната
фиксация.

ФЕМУРАЛНА КОМПОНЕНТА : Обособено за дясно и обособено за ляво коляно.
Изградена от хром кобалт, наймалко 8 размера. Фемурален компонент в два дизайна за
запазване и за жертване на задните кръстни връзки. Възможност за избор на циментен и
безциментен фемурален компонент.

МКИЛР 2019 - Договор № 25

102411108,102411109,102411110,102411111,102411208,10241120
9,102411210,102411211,102411308,102411309,102411310,102411
311,102411408,102411409,102411410,102411411,102411508,1024
11509,102411510,102411511,102411608,102411609,102411610,10
2411611,102412108,102412109,102412110,102412111,102412208,
102412209,102412210,102412211,102412308,102412309,10241231
0,102412311,102412408,102412409,102412410,102412411,102412
508,102412509,102412510,102412511,102412608,102412609,1024
12610,102412611

2 100,00

600,00

2 300,00
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Феморален компонент с циментна фиксация, обособен за дясно и обособен за ляво
коляно, с жертване на задна кръстна връзка. Сагиталният профил на компонента е
изграден от множество пресичащи се радиуса за предоставяне на максимална
тибиофеморална контактна площ и възможно наймалък контактен стрес в основните
зони на натоварване по време на движение. С възможност за избор между стандартен и
тесен фемурален компонент. Размери: наймалко 14 размера. Материал: Кобалт хром
сплав.

ATTUNE femoral posterior stabilized cemented, DePuySynthes J&J,
Феморален компонент с циментна фиксация, обособен за дясно и обособен
за ляво коляно, с жертване на задна кръстна връзка. Сагиталният профил на
компонента е изграден от множество пресичащи се радиуса за
предоставяне на максимална тибиофеморална контактна площ и възможно
наймалък контактен стрес в основните зони на натоварване по време на
движение. С възможност за избор между стандартен и тесен фемурален
компонент. Размери: наймалко 14 размера. Материал: Кобалт хром сплав.

150410101,150410102,150410103,150410104,150410105,15
0410106,150410107,150410108,150410109,150410110,1504
10123,150410124,150410125,150410126,150410201,150410
202,150410203,150410204,150410205,150410206,15041020
7,150410208,150410209,150410210,150410223,150410224,
150410225,150410226

2 500,00

Тибиален симетричен компонент с циментна фиксация, с жертване на задна кръстна
връзка и с фиксиран тибиален инсърт. Възможност за комбинация на различни размери
на фемуралните и тибиалните компоненти. Високо полирана артикулираща повърхност.
Наличие на вдлъбнатини в дисталната част на тибиалния компонент за оптимална
циментна фиксация. Наличие на опорен ръб и жлеб в предната и задната част на
компонента за оптимална фиксация на тибиалния инсърт. Размери: наймалко 10
размера. Материал: Кобалт хром сплав.

ATTUNE fixed bearing cemented tibial base, DePuySynthes J&J, Тибиален
симетричен компонент с циментна фиксация, с жертване на задна кръстна
връзка и с фиксиран тибиален инсърт. Възможност за комбинация на
различни размери на фемуралните и тибиалните компоненти. Високо
150600001,150600002,150600003,150600004,150600005,15
полирана артикулираща повърхност. Наличие на вдлъбнатини в дисталната
0600006,150600007,150600008,150600009,150600010
част на тибиалния компонент за оптимална циментна фиксация. Наличие
на опорен ръб и жлеб в предната и задната част на компонента за
оптимална фиксация на тибиалния инсърт. Размери: наймалко 10 размера.
Материал: Кобалт хром сплав.

2 300,00

Полиетиленов тибиален симетричен инсърт с възможност за гама вакуум стерилизирани
тибиални инсърти с жертване на задна кръстна връзка. Размери: наймалко 10 размера и
минимум 10 дебелини. Материал: Полиетилен.

151640105,151640106,151640107,151640108,151640110,15164011
2,151640114,151640116,151640118,151640205,151640206,151640
207,151640208,151640210,151640212,151640214,151640216,1516
40218,151640305,151640306,151640307,151640308,151640310,15
1640312,151640314,151640316,151640318,151640320,151640405,
151640406,151640407,151640408,151640410,151640412,15164041
ATTUNE posterior stabilized fixed bearing, DePuySynthes J&J, Полиетиленов 4,151640416,151640418,151640420,151640505,151640506,151640
507,151640508,151640510,151640512,151640514,151640516,1516
тибиален симетричен инсърт с възможност за гама вакуум стерилизирани
40518,151640520,151640605,151640606,151640607,151640608,15
тибиални инсърти с жертване на задна кръстна връзка. Размери: наймалко 1640610,151640612,151640614,151640616,151640618,151640620,
10 размера и минимум 10 дебелини. Материал: Полиетилен.
151640705,151640706,151640707,151640708,151640710,15164071
2,151640714,151640716,151640718,151640720,151640805,151640
806,151640807,151640808,151640810,151640812,151640814,1516
40816,151640818,151640820,151640905,151640906,151640907,15
1640908,151640910,151640912,151640914,151640916,151640918,
151640920,151641005,151641006,151641007,151641008,15164101
0,151641012,151641014,151641016,151641018,151641020

1 000,00

Патела, овална, куполна с три клина с анатомична или медиализирана опция. Изцяло
изградена от полиетилен. Размери: наймалко 5 размера.

ATTUNE cemented patella component, DePuySynthes J&J, Патела, овална,
куполна с три клина с анатомична или медиализирана опция. Изцяло
изградена от полиетилен. Размери: наймалко 5 размера.

151810029,151810032,151810035,151810038,151810041,15
1820029,151820032,151820035,151820038,151820041

250,00

Костен цимент, среден или висок визкозитет, без антибиотик 40, 20 гр.

SmartSet® HV, MV, CMV, DePuySynthes J&J, Костен цимент, среден или
висок визкозитет, без антибиотик 40, 20 гр.

3102020,3102040, 3312020, 3312040, 3092020, 3092040

100,00

Костен цимент, със среден или вискозитетрентгенопозитивен с антибиотик 40 г, 20 г.

SmartSet® GHV, GMV, DePuySynthes J&J, Костен цимент, със среден или
вискозитетрентгенопозитивен с антибиотик 40 г, 20 г.

3095040, 3095020, 3105040

150,00

Осцилиращо перо за моторни системи произведено от медицинска стомана, с дебелина
1 мм, 1,19мм или 1,27мм, дължина на перото 90 мм и широчина на режещата
повърхност 13мм, 22 мм.

Saw blade, DePuySynthes J&J, Осцилиращо перо за моторни системи
произведено от медицинска стомана, с дебелина 1 мм, 1,19мм или 1,27мм,
05.002.002, 05.002.102, 05.002.202, 05.002.302
дължина на перото 90 мм и широчина на режещата повърхност 13мм, 22
мм.

80,00

Осцилиращо перо за моторни системи произведено от медицинска стомана, с дебелина
1 мм, 1,19мм или 1,27мм, дължина на перото 90 мм и широчина на режещата
повърхност 13мм, 22 мм.

Saw blade, DePuySynthes J&J, Осцилиращо перо за моторни системи
произведено от медицинска стомана, с дебелина 1 мм, 1,19мм или 1,27мм,
05.002.002, 05.002.102, 05.002.202, 05.002.302
дължина на перото 90 мм и широчина на режещата повърхност 13мм, 22
мм.

80,00
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Джет лаваж система за ендопротезиране Системата трябва да е изцяло стерилна и
еднократна и да се състои от ергономична ръкохватка, позволяваща контрол над
скоростта на пулсациите, накрайник, подходящ за оптимално почиства на костта,
маркучи и сет батерии.

Pulse Lavage System, DePuySynthes J&J, Джет лаваж система за
ендопротезиране Системата трябва да е изцяло стерилна и еднократна и да
2500В2, 0210-100-000Е, OI06674, PL1000_B, W203B,
се състои от ергономична ръкохватка, позволяваща контрол над скоростта
WZWDS01
на пулсациите, накрайник, подходящ за оптимално почиства на костта,
маркучи и сет батерии.

Ревизионен феморален компонент феморалната компонента трябва да е специално
обособена за ляво и дясно коляно и да предлага задно стабилизиран вариант за жертвана
задна кръстна връзка, както и да е съвместим с фиксирана или мобилна полиетиленова
подложка. Фемурът трябва да дава възможност за използване на циментови и
безциментови клиновидни подложки или аугменти, както и на интрамедуларни
безциментни стемове, които да се използват при компенсиране на костни дефекти.
Фемурът трябва да е с поне 6 различни размера. Сагиталният профил на компонента е
изграден от наймалко 3 различни пресичащи се радиуса за предоставяне на максимална
тибиофеморална контактна площ и възможно наймалък контактен стрес в основните
зони на натоварване. Материал: CoCr.

PFC Sigma TC3 Femoral Component, DePuySynthes J&J, Ревизионен
феморален компонент феморалната компонента трябва да е специално
обособена за ляво и дясно коляно и да предлага задно стабилизиран
вариант за жертвана задна кръстна връзка, както и да е съвместим с
фиксирана или мобилна полиетиленова подложка. Фемурът трябва да дава
възможност за използване на циментови и безциментови клиновидни
960081, 960082, 96, 083, 960084, 960085, 960087, 960088,
подложки или аугменти, както и на интрамедуларни безциментни стемове, 960089, 960090, 960091
които да се използват при компенсиране на костни дефекти. Фемурът
трябва да е с поне 6 различни размера. Сагиталният профил на компонента
е изграден от наймалко 3 различни пресичащи се радиуса за предоставяне
на максимална тибиофеморална контактна площ и възможно наймалък
контактен стрес в основните зони на натоварване. Материал: CoCr.

Феморални адаптери феморални титаниеви адаптери, позволяващи позиционирането на
стема на 5 или 7 градуса валгусен ъгъл.

PFC Sigma Femoral Adapter, DePuySynthes J&J, Феморални адаптери
феморални титаниеви адаптери, позволяващи позиционирането на стема на 960781, 960782
5 или 7 градуса валгусен ъгъл.

400,00

Феморални болтове феморални титаниеви болтове,
позициониране на стема или с отместване +2 мм или 2 мм

PFC Sigma Femoral Bolt, DePuySynthes J&J, Феморални болтове феморални
титаниеви болтове, позволяващи неутрално позициониране на стема или с 960783, 960784
отместване +2 мм или 2 мм.

400,00

позволяващи

неутрално

200,00

2 800,00

Феморални аугменти фемуралните аугментите трябва да са титаниеви и да са
постериорни и дистални за всеки размер на фемура, отделно в ляв и десен вариант и с
поне 4 различни дебелини.

PFC Sigma Femoral Augment, DePuySynthes J&J, Феморални аугменти
фемуралните аугментите трябва да са титаниеви и да са постериорни и
дистални за всеки размер на фемура, отделно в ляв и десен вариант и с
поне 4 различни дебелини.

960826,960828,960866,960868,960886,960888,960906,960908,960
829,960830,960869,960870,960889,960890,960909,960910,960831,
960832,960871,960872,960891,960892,960911,960912,960820,960
821,960860,960861,960880,960881,960900,960901,960822,960823,
960862,960863,960882,960883,960902,960903

500,00

Феморални ръкави безциментни феморалните ръкави за метафизарно закрепване,
цялостно изградени от титаниева сплав. Ръкавите трябва да са с конусовидна и
стъпаловидна форма, асиметрично сечение и да бъдат частично покрити с порьозен
титан. Наймалко 5 различни размера от 20 мм до 46 мм.

Femoral Metaphyseal Sleeve, DePuySynthes J&J, Феморални ръкави
безциментни феморалните ръкави за метафизарно закрепване, цялостно
изградени от титаниева сплав. Ръкавите трябва да са с конусовидна и
стъпаловидна форма, асиметрично сечение и да бъдат частично покрити с
порьозен титан. Наймалко 5 различни размера от 20 мм до 46 мм.

129453205, 129453215, 129453225, 129453235, 129453245

1 000,00

Ревизионен тибиален компонент ревизионен тибиален симетричен компонент с
циментна фиксация, с жертване на задна кръстна връзка и с фиксиран тибиален инсърт.
Възможност за комбинация на различни размери на фемуралните и тибиалните
компоненти. Наличие на вдлъбнатини в дисталната част на тибиалния компонент за
оптимална циментна фиксация. Наличие на непрекъснат опорен ръб и жлеб около целия
компонент за оптимална фиксация на тибиалния инсърт. Фиксираната тибиална
компонента трябва да е налична в поне 6 различни размера, както и в изместено
изпълнение и да дава възможност за поставяне на клиновидни и стъпаловидни аугменти
и на безциментни и циментни стемове. Тибиални подложки трябва да са три вида:
половинчати с 10 и 20 градусов ъгъл, степеновидни 10 мм и 15 мм дебелина и тотални с
10 и 15 градусов ъгъл. Материал: Ti6Al4V сплав.

PFC Sigma Modular + Tibial Component, DePuySynthes J&J, Ревизионен
тибиален компонент ревизионен тибиален симетричен компонент с
циментна фиксация, с жертване на задна кръстна връзка и с фиксиран
тибиален инсърт. Възможност за комбинация на различни размери на
фемуралните и тибиалните компоненти. Наличие на вдлъбнатини в
дисталната част на тибиалния компонент за оптимална циментна фиксация.
Наличие на непрекъснат опорен ръб и жлеб около целия компонент за
860122, 860123, 860124, 860125, 860126, 980132,980133,
оптимална фиксация на тибиалния инсърт. Фиксираната тибиална
980134, 980135, 981162,981163,981164,981165
компонента трябва да е налична в поне 6 различни размера, както и в
изместено изпълнение и да дава възможност за поставяне на клиновидни и
стъпаловидни аугменти и на безциментни и циментни стемове. Тибиални
подложки трябва да са три вида: половинчати с 10 и 20 градусов ъгъл,
степеновидни 10 мм и 15 мм дебелина и тотални с 10 и 15 градусов ъгъл.
Материал: Ti6Al4V сплав.
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Ревизионна тибиална подложка ревизионни полиетиленови тибиални симетрични
подложки с възможност за гама вакуум стерилизирани тибиални подложки с жертване
на задна кръстна връзка. Ревизионните вложки трябва да са с задно стабилизирано
средищно затваряне, което да предотвратява постериорното триене на пищяла, трябва
да са направени от UHMWE крос линк полиетилен, и да са с дебелина от 8 мм до 30 мм.
Ревизионната ендопротеза трябва да е съвместима със стандартната версия, така че при
ревизията да е възможна замяната да се извърши върху феморалната или тибиалната
компонента. .Размери: наймалко 6 размера и минимум 9 дебелини.

PFC Sigma TC3 Inserts, DePuySynthes J&J, Ревизионна тибиална подложка
ревизионни полиетиленови тибиални симетрични подложки с възможност
за гама вакуум стерилизирани тибиални подложки с жертване на задна
кръстна връзка. Ревизионните вложки трябва да са с задно стабилизирано
средищно затваряне, което да предотвратява постериорното триене на
пищяла, трябва да са направени от UHMWE крос линк полиетилен, и да са
с дебелина от 8 мм до 30 мм. Ревизионната ендопротеза трябва да е
съвместима със стандартната версия, така че при ревизията да е възможна
замяната да се извърши върху феморалната или тибиалната компонента.
.Размери: наймалко 6 размера и минимум 9 дебелини.

960500, 960501, 960502, 960503, 960504, 960505, 960506,
960507, 960510, 960511, 960512, 960513, 960514, 960515,
960516, 960517, 960530, 960531, 960532, 960533, 960534,
960535, 960536, 960537, 960540, 960541, 960542, 960543,
960544, 960545, 960546, 960547, 960550, 960551, 960552,
960553, 960554, 960555, 960556, 960557

600,00

Тибиални аугменти тибиалните аугментите трябва да са титаниеви и да са 3 вида:
половинчати с 10 и 20 градусов ъгъл, степеновидни с 10 мм и 15 мм дебелина и
цялостни с 10 и 15 градусов ъгъл.

PFC Sigma Modular + Tibial Augment, DePuySynthes J&J, Тибиални
аугменти тибиалните аугментите трябва да са титаниеви и да са 3 вида:
половинчати с 10 и 20 градусов ъгъл, степеновидни с 10 мм и 15 мм
дебелина и цялостни с 10 и 15 градусов ъгъл.

860171, 860172, 860173, 860174, 860178, 860179, 860180,
860181, 860185, 860187, 860186, 860188, 860192, 860193,
860194, 860195

900,00

Модулни универсални безциментни стебла /стемове/ универсалните безциментни
интрамедуларни стемове да са цялостно изградени от титаниева сплав, като са
подходящи както за фемурални, така и за тибиални компоненти. Стемовете са цялостно
покрити с жлебове за оптимална фиксация в интрамедуларния канал и с цел
предотвратяване на ротацията в канала. Трябва да са с дължини 75 мм, 115 мм и 150 мм
и дебелини от 10 до 24 мм с растер по 2 мм.

PFC Sigma Rod, DePuySynthes J&J, Модулни универсални безциментни
стебла /стемове/ универсалните безциментни интрамедуларни стемове да
866410, 866412, 866414, 866416, 866418, 866419, 866420,
са цялостно изградени от титаниева сплав, като са подходящи както за
866421, 866424, 866426, 866428, 866430, 866432, 866433,
фемурални, така и за тибиални компоненти. Стемовете са цялостно
866434, 866435, 866438, 866440, 866442, 866444, 866446,
покрити с жлебове за оптимална фиксация в интрамедуларния канал и с
866447, 866448, 866449
цел предотвратяване на ротацията в канала. Трябва да са с дължини 75 мм,
115 мм и 150 мм и дебелини от 10 до 24 мм с растер по 2 мм.

500,00

Ревизионен мобилен тибиален компонент Ревизионен тибиален симетричен компонент
за циментно закрепване, с мобилен тибиален инсърт, съвместим с метафизарни ръкави.
Високо полирана артикулираща повърхност. Мобилния тибиален инсърт трябва да е
наличнен в поне 4 различни размера. Тибиалния компонент трябва да е с възможност за
поставяне на безциментни и циментни стемове. Наймалко 8 размера. Материал: Кобалт
хром сплав.

MBT Revision Tray, DePuySynthes J&J, Ревизионен мобилен тибиален
компонент Ревизионен тибиален симетричен компонент за циментно
закрепване, с мобилен тибиален инсърт, съвместим с метафизарни ръкави. 129435110,129435115,129435120,129435125,129435130,12
Високо полирана артикулираща повърхност. Мобилния тибиален инсърт
9435140,129435150,129435160,129435215,129435225,1294
35315,129435325,129435415,129435425
трябва да е наличнен в поне 4 различни размера. Тибиалния компонент
трябва да е с възможност за поставяне на безциментни и циментни стемове.
Наймалко 8 размера. Материал: Кобалт хром сплав.

3 000,00

Безциментни тибиални ръкави за метафизарно закрепване, цялостно изградени от
титаниева сплав. Ръкавите трябва да са с конусовидна и стъпаловидна форма,
симетрично сечение и да бъдат частично покрити с порьозен титан в проксималната си
част. Наймалко 5 различни размера от 29 мм до 61 мм.

Tibial Metaphyseal Sleeve, DePuySynthes J&J, Безциментни тибиални ръкави
за метафизарно закрепване, цялостно изградени от титаниева сплав.
129454000, 129454100, 129454110, 129454120, 129454130,
Ръкавите трябва да са с конусовидна и стъпаловидна форма, симетрично
129454140
сечение и да бъдат частично покрити с порьозен титан в проксималната си
част. Наймалко 5 различни размера от 29 мм до 61 мм.

2 000,00

Ревизионна мобилна тибиална подложка ревизионни полиетиленови тибиални
симетрични подложки с възможност за гама вакуум стерилизирани тибиални подложки
с жертване на задна кръстна връзка. Ревизионните вложки трябва да са с задно
стабилизирано средищно затваряне, което да предотвратява постериорното триене на
пищяла, трябва да са направени от UHMWE крос линк полиетилен, и да са с дебелина от
8 мм до 30 мм. Ревизионната ендопротеза трябва да е съвместима със стандартната
версия, така че при ревизията да е възможна замяната да се извърши върху феморалната
или тибиалната компонента. .Размери: наймалко 6 размера и минимум 9 дебелини.

PFC Sigma RP Insert, DePuySynthes J&J, Ревизионна мобилна тибиална
подложка ревизионни полиетиленови тибиални симетрични подложки с
възможност за гама вакуум стерилизирани тибиални подложки с жертване
на задна кръстна връзка. Ревизионните вложки трябва да са с задно
стабилизирано средищно затваряне, което да предотвратява постериорното
триене на пищяла, трябва да са направени от UHMWE крос линк
полиетилен, и да са с дебелина от 8 мм до 30 мм. Ревизионната
ендопротеза трябва да е съвместима със стандартната версия, така че при
ревизията да е възможна замяната да се извърши върху феморалната или
тибиалната компонента. Размери: наймалко 6 размера и минимум 9
дебелини.

1 200,00
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962321,962322,962323,962324,962325,962326,962327,9623
28,962341,962342,962343,962344,962345,962346,962347,9
62348,962351,962352,962353,962354,962355,962356,96235
7,962358,962361,962362,962363,962364,962365,962366,96
2367,962368
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Ревизионен компонент заместващ дисталния фемур Феморална компонента трябва да е
специално обособена да подмяна на дисталното бедро за ляво и дясно коляно и да
предлага заключване на фиксирания полиетиленов тибиален инсърт към бедрения
компонент. Фемурът трябва да дава възможност за използване на циментни и
безциментни, прави или извити интрамедуларни стемове, които да се използват при
компенсиране на костни дефекти. Фемурът трябва да е с поне 2 различни размера.
Сагиталният профил на компонента е изграден от наймалко 3 различни пресичащи се
радиуса за предоставяне на максимална тибиофеморална контактна площ и възможно
наймалък контактен стрес в основните зони на натоварване. Материал: Кобалт хром
сплав.

LPS Distal Femoral Component, DePuySynthes J&J, Ревизионен компонент
заместващ дисталния фемур Феморална компонента трябва да е специално
обособена да подмяна на дисталното бедро за ляво и дясно коляно и да
предлага заключване на фиксирания полиетиленов тибиален инсърт към
бедрения компонент. Фемурът трябва да дава възможност за използване на
циментни и безциментни, прави или извити интрамедуларни стемове, които
198713111, 198714111, 198713105, 198714105
да се използват при компенсиране на костни дефекти. Фемурът трябва да е
с поне 2 различни размера. Сагиталният профил на компонента е изграден
от наймалко 3 различни пресичащи се радиуса за предоставяне на
максимална тибиофеморална контактна площ и възможно наймалък
контактен стрес в основните зони на натоварване. Материал: Кобалт хром
сплав.

Феморални хиндж пинове в поне 2 размера, позволяващи заключването на инсърта към
бедрото

LPS Hinge Pin, DePuySynthes J&J, Феморални хиндж пинове в поне 2
размера, позволяващи заключването на инсърта към бедрото.

198717000, 198715000, 621640

400,00

Модулни универсални стемове
Универсалните безциментни и циментни
интрамедуларни стемове да са цялостно изградени от кобалт хром сплав, като са
подходящи както за фемурални, така и за тибиални компоненти и да имат прав и извит
вариант. Безциментните стемове са цялостно покрити с порьозно покритие за оптимална
фиксация в интрамедуларния канал и със заострен връх с цел предотвратяване на
постоперативна болка в областа на диафизата. Циментните стемове трябва да са с
дължини от 100 мм, 125 мм, 150 мм и 200 мм и дебелини от 9 до 17 мм с растер по 1 мм.
Безциментните стемове трябва да са с дължини от 100 мм, 125 мм, 150 мм и 200 мм и
дебелини от 10.5 мм до 18.5 мм с растер по 1 мм.

LPS Stem Extensions, DePuySynthes J&J, Модулни универсални стемове
Универсалните безциментни и циментни интрамедуларни стемове да са
цялостно изградени от кобалт хром сплав, като са подходящи както за
фемурални, така и за тибиални компоненти и да имат прав и извит вариант.
Безциментните стемове са цялостно покрити с порьозно покритие за
оптимална фиксация в интрамедуларния канал и със заострен връх с цел
предотвратяване на постоперативна болка в областа на диафизата.
Циментните стемове трябва да са с дължини от 100 мм, 125 мм, 150 мм и
200 мм и дебелини от 9 до 17 мм с растер по 1 мм. Безциментните стемове
трябва да са с дължини от 100 мм, 125 мм, 150 мм и 200 мм и дебелини от
10.5 мм до 18.5 мм с растер по 1 мм.

198725109,198725110,198725111,198725112,198725412,19
8725413,198725414,198725415,198725416,198725417,,198
726109,198726110,198726111,198726112,198726412,19872
6413,198726414,198726415,198726416,198726417,,198715
211,198715212,198715213,198715214,198715215,19871521
6,198715217,198715311,198715313,198715315,198715317,,
198716211,198716212,198716213,198716214,198716215,19
8716216,198716217,198716311,198716313,198716315,1987
16317

500,00

Адаптери за метафизарни ръкави Феморални адаптери, позволяващи неутрално
позициониране на метафизарните ръкави или с отместване 5 мм или 10 мм

LPS Sleeve Adapter, DePuySynthes J&J, Адаптери за метафизарни ръкави
Феморални адаптери, позволяващи неутрално позициониране на
метафизарните ръкави или с отместване 5 мм или 10 мм.

198706000, 198706005, 198706010

400,00

Ревизионен компонент заместващ проксималната тибия Ревизионен тибиален
симетричен компонент за подмяна на проксамална тибия, цялостно покрит с порьозно
покритие, с мобилен тибиален инсърт. Високо полирана артикулираща повърхност.
Трябва да има наличие на отвори в предната част на компонента. Мобилният тибиален
инсърт трябва да е наличен в поне 4 различни размера. Тибиалния компонент трябва да
е с възможност за поставяне на безциментни и циментни, прави и извити стемове.
Материал: Кобалт хром сплав.

LPS Proximal Tibial Component, DePuySynthes J&J, Ревизионен компонент
заместващ проксималната тибия Ревизионен тибиален симетричен
компонент за подмяна на проксамална тибия, цялостно покрит с порьозно
покритие, с мобилен тибиален инсърт. Високо полирана артикулираща
повърхност. Трябва да има наличие на отвори в предната част на
198721105
компонента. Мобилният тибиален инсърт трябва да е наличен в поне 4
различни размера. Тибиалния компонент трябва да е с възможност за
поставяне на безциментни и циментни, прави и извити стемове. Материал:
Кобалт хром сплав.

3 000,00

Ревизионни мобилни полиетиленови тибиални симетрични подложки с възможност за
гама вакуум стерилизирани тибиални подложки тип хиндж (панта) за заключване в
бедрения компонент. Ревизионните вложки трябва да са със задно стабилизирано
средищно затваряне, покрито от Кобалт хром сплав, което да предотвратява
постериорното триене на пищяла, трябва да са направени от UHMWE крос линк
полиетилен, и да са с дебелина от 12 мм до 31 мм, като имат и подсилващ срединен пин,
изграден от кобалтхром сплав.
Размери: наймалко 4 размера и минимум 9
дебелини.

Universal Tibial Hinge Insert Bearing, DePuySynthes J&J, Ревизионни
мобилни полиетиленови тибиални симетрични подложки с възможност за
гама вакуум стерилизирани тибиални подложки тип хиндж (панта) за
заключване в бедрения компонент. Ревизионните вложки трябва да са със
задно стабилизирано средищно затваряне, покрито от Кобалт хром сплав,
което да предотвратява постериорното триене на пищяла, трябва да са
направени от UHMWE крос линк полиетилен, и да са с дебелина от 12 мм
до 31 мм, като имат и подсилващ срединен пин, изграден от кобалтхром
сплав.
Размери: наймалко 4 размера и минимум 9 дебелини.

1 200,00
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198727012,198727014,198727016,198727018,198727021,19
8727023,198727112,198727114,198727116,198727118,1987
27121,198727123,198727126,198727128,198727131,198727
212,198727214,198727216,198727218,198727221,19872722
3,198727226,198727228,198727231,198727312,198727314,
198727316,198727318,198727321,198727323,198727326,19
8727328,198727331

3 200,00

Стр. 11 от 14

Ревизионен феморален компонент Феморална компонента трябва да е специално
обособена за ляво и дясно коляно и да предлага заключване на фиксирания
полиетиленов тибиален инсърт към бедрения компонент. Фемурът трябва да дава
възможност за използване на циментни и безциментни интрамедуларни стемове, които
да се използват при компенсиране на костни дефекти. Фемурът трябва да е с поне 3
различни размера. Сагиталният профил на компонента е изграден от наймалко 3
различни пресичащи се радиуса за предоставяне на максимална тибиофеморална
контактна площ и възможно наймалък контактен стрес в основните зони на
натоварване. Материал: Кобалт хром сплав.

SRom Noiles Rotating Hinge Femoral Component, DePuySynthes J&J,
Ревизионен феморален компонент Феморална компонента трябва да е
специално обособена за ляво и дясно коляно и да предлага заключване на
фиксирания полиетиленов тибиален инсърт към бедрения компонент.
Фемурът трябва да дава възможност за използване на циментни и
безциментни интрамедуларни стемове, които да се използват при
компенсиране на костни дефекти. Фемурът трябва да е с поне 3 различни
размера. Сагиталният профил на компонента е изграден от наймалко 3
различни пресичащи се радиуса за предоставяне на максимална
тибиофеморална контактна площ и възможно наймалък контактен стрес в
основните зони на натоварване. Материал: Кобалт хром сплав.

623421L,623421R,623411L,623411R,623401L,623401R

Феморалните аугментите трябва да са дистални, титаниеви и да са универсални за всеки
размер на фемура и с поне 2 различни дебелини.

SRom Noiles Rotating Hinge Femoral Component Distal Augment,
DePuySynthes J&J, Феморалните аугментите трябва да са дистални,
титаниеви и да са универсални за всеки размер на фемура и с поне 2
различни дебелини.

623805, 623810

600,00

Патела, овална, куполна с три клина. Изцяло изградена от полиетилен. Размери:
наймалко 4 размера.

SRom Patella Component, DePuySynthes J&J, Патела, овална, куполна с три
клина. Изцяло изградена от полиетилен. Размери: наймалко 4 размера.

621630, 621632, 621635, 621638

150,00

Ревизионен феморален компонент феморалната компонента трябва да е специално
обособена за ляво и дясно коляно и да предлага задно стабилизиран вариант за жертвана
задна кръстна връзка, както и да е съвместим с фиксирана или мобилна полиетиленова
подложка. Фемурът трябва да дава възможност за използване на циментни аугменти,
както и на интрамедуларни безциментни стемове и ръкави, които да се използват при
компенсиране на костни дефекти. Фемурът трябва да е с поне 10 различни размера.
Сагиталният профил на компонента е изграден от множество пресичащи се радиуса за
предоставяне на максимална тибиофеморална контактна площ и възможно най-малък
контактен стрес в основните зони на натоварване по време на движение. Материал:
CoCr.

ATTUNE® REVISION femoral component, DePuySynthes J&J, Ревизионен
феморален компонент феморалната компонента трябва да е специално
обособена за ляво и дясно коляно и да предлага задно стабилизиран
вариант за жертвана задна кръстна връзка, както и да е съвместим с
фиксирана или мобилна полиетиленова подложка. Фемурът трябва да дава
150440103, 150440104, 150440105, 150440106, 150440107,
възможност за използване на циментни аугменти, както и на
150440108, 150440203, 150440204, 150440205, 150440206,
интрамедуларни безциментни стемове и ръкави, които да се използват при
150440207, 150440208
компенсиране на костни дефекти. Фемурът трябва да е с поне 10 различни
размера. Сагиталният профил на компонента е изграден от множество
пресичащи се радиуса за предоставяне на максимална тибиофеморална
контактна площ и възможно най-малък контактен стрес в основните зони
на натоварване по време на движение. Материал: CoCr.

Феморални офсетни адаптери феморални и тибиални
офсетирането на стемовете с 2, 4 и 6мм, материал CoCr

ATTUNE® REVISION offset stem adaptor, DePuySynthes J&J, Феморални
офсетни адаптери феморални и тибиални адаптери, позволяващи
офсетирането на стемовете с 2, 4 и 6мм, материал CoCr.

151302000, 151304000, 151306000

600,00

Феморални аугменти фемуралните аугментите трябва да са CoCr, да са дистални и
задни, за всеки размер на фемура, с възможност за 4 различни дебелини от 4мм до 16м
със стъпка 4мм.

ATTUNE® REVISION Femoral Augment, DePuySynthes J&J, Феморални
аугменти фемуралните аугментите трябва да са CoCr, да са дистални и
задни, за всеки размер на фемура, с възможност за 4 различни дебелини от
4мм до 16м със стъпка 4мм.

154703001,154703002, 154703003, 154704001,154704002,
154704003, 154705001,154705002, 154705003,
154706001,154706002, 154706003, 154707001,154707002,
154707003, 154708001,154708002, 154708003,
154903001,15493002, 154904001,154904002,
154905001,154905002, 154906001,154906002,
154907001,154907002, 154908001,154908002,

960,00

Феморални ръкави безциментни феморалните ръкави за метафизарно закрепване,
цялостно изградени от титаниева сплав. Ръкавите трябва да са с конусовидна и
стъпаловидна форма, симетрично сечение и да бъдат частично или цялостно покрити с
порьозен титан. Най-малко 6 различни размера от 30 мм до 55 мм.

ATTUNE® REVISION Femoral Metaphyseal Sleeve, DePuySynthes J&J,
Феморални ръкави безциментни феморалните ръкави за метафизарно
закрепване, цялостно изградени от титаниева сплав. Ръкавите трябва да са
с конусовидна и стъпаловидна форма, симетрично сечение и да бъдат
частично или цялостно покрити с порьозен титан. Най-малко 6 различни
размера от 30 мм до 55 мм.

151100001,151101102, 151101202, 151101103, 151101203,
151101104, 151101204, 151101105, 151101205, 151101106,
151101206, 151101107, 151101207,
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адаптери, позволяващи

3 200,00

4 200,00

1 200,00

Стр. 12 от 14

Безциментни тибиални ръкави за метафизарно закрепване, цялостно изградени от
титаниева сплав. Ръкавите трябва да са с конусовидна и стъпаловидна форма,
симетрично сечение и да бъдат частично или цялостно покрити с порьозен титан в
проксималната си част. Най-малко 6 различни размера от 29 мм до 69 мм.

ATTUNE® Revision Tibial Metaphyseal Sleeve, DePuySynthes J&J,
Безциментни тибиални ръкави за метафизарно закрепване, цялостно
изградени от титаниева сплав. Ръкавите трябва да са с конусовидна и
стъпаловидна форма, симетрично сечение и да бъдат частично или
цялостно покрити с порьозен титан в проксималната си част. Най-малко 6
различни размера от 29 мм до 69 мм.

Ревизионен тибиален компонент ревизионен тибиален симетричен компонент с
циментна фиксация, с жертване на задна кръстна връзка и с фиксиран/мобилен тибиален
инсърт. Възможност за комбинация на различни размери на фемуралните и тибиалните
компоненти. Наличие на вдлъбнатини в дисталната част на тибиалния компонент за
оптимална циментна фиксация. Централно заключване на инсъртта спрямо тибиалния
компонент. Фиксираната тибиална компонента трябва да е налична в поне 6 различни
размера, както дава възможност за поставяне на стъпаловидни аугменти и на
безциментни и циментни стемове. Материал: Ti6Al4V сплав.

ATTUNE® Revision FB/RP Tibial base, DePuySynthes J&J, Ревизионен
тибиален компонент ревизионен тибиален симетричен компонент с
циментна фиксация, с жертване на задна кръстна връзка и с
фиксиран/мобилен тибиален инсърт. Възможност за комбинация на
различни размери на фемуралните и тибиалните компоненти. Наличие на 150640003, 150640004,150640005, 150640006, 150640007,
150640008, 150660003, 150660004, 150660005, 150660006,
вдлъбнатини в дисталната част на тибиалния компонент за оптимална
циментна фиксация. Централно заключване на инсъртта спрямо тибиалния 150660007, 150660008
компонент. Фиксираната тибиална компонента трябва да е налична в поне
6 различни размера, както дава възможност за поставяне на стъпаловидни
аугменти и на безциментни и циментни стемове. Материал: Ti6Al4V
сплав.

3 000,00

Ревизионна тибиална подложка ревизионни полиетиленови тибиални симетрични
подложки с възможност за гама вакуум стерилизирани тибиални подложки с жертване
на задна кръстна връзка, с възможност за фиксирани или мобилна подложка.
Ревизионните вложки трябва да са с задно стабилизирано средищно затваряне, което да
предотвратява постериорното триене на пищяла, трябва да са направени от
антиоксидантен полиетилен, и да са с дебелина от 6 мм до 26 мм. Ревизионната
ендопротеза трябва да е съвместима със стандартната версия, така че при ревизията да е
възможна замяната да се извърши върху феморалната или тибиалната компонента.
.Размери: най-малко 6 размера и минимум 11 дебелини.

151700306, 151700308, 151700310, 151700312, 151700314,
151700316, 151700318, 151700320, 151700322, 151700324,
151700326, 151700406, 151700408, 151700410, 151700412,
151700414, 151700416, 151700418, 151700420, 151700422,
151700424, 151700426, 151700506, 151700508, 151700510,
151700512, 151700514, 151700516, 151700518, 151700520,
151700522, 151700524, 151700526, 151700606, 151700608,
ATTUNE® Revision FB/RP Inserts, DePuySynthes J&J, Ревизионна тибиална 151700610, 151700612, 151700614, 151700616, 151700618,
151700620, 151700622, 151700624, 151700626, 151700706,
подложка ревизионни полиетиленови тибиални симетрични подложки с
151700708, 151700710, 151700712, 151700714, 151700716,
възможност за гама вакуум стерилизирани тибиални подложки с жертване 151700718, 151700720, 151700722, 151700724, 151700726,
на задна кръстна връзка, с възможност за фиксирани или мобилна
151700806, 151700808, 151700810, 151700812, 151700814,
подложка. Ревизионните вложки трябва да са с задно стабилизирано
151700816, 151700818, 151700820, 151700822, 151700824,
151700826, 151710306, 151710308, 151710310, 151710312,
средищно затваряне, което да предотвратява постериорното триене на
151710314, 151710316, 151710318, 151710320, 151710322,
пищяла, трябва да са направени от антиоксидантен полиетилен, и да са с
151710324, 151710326, 151710406, 151710408, 151710410,
дебелина от 6 мм до 26 мм. Ревизионната ендопротеза трябва да е
съвместима със стандартната версия, така че при ревизията да е възможна 151710412, 151710414, 151710416, 151710418, 151710420,
151710422, 151710424, 151710426, 151710506, 151710508,
замяната да се извърши върху феморалната или тибиалната компонента.
151710510, 151710512, 151710514, 151710516, 151710518,
.Размери: най-малко 6 размера и минимум 11 дебелини.
151710520, 151710522, 151710524, 151710526, 151710606,
151710608, 151710610, 151710612, 151710614, 151710616,
151710618, 151710620, 151710622, 151710624, 151710626,
151710706, 151710708, 151710710, 151710712, 151710714,
151710716, 151710718, 151710720, 151710722, 151710724,
151710726, 151710806, 151710808, 151710810, 151710812,
151710814, 151710816, 151710818, 151710820, 151710822,
151710824, 151710826

1 200,00

Тибиални аугменти тибиалните аугментите трябва да са титаниеви, степеновидни с 5,
10 мм и 15 мм дебелина.

ATTUNE® Revision Tibial Augment, DePuySynthes J&J, Тибиални аугменти 152303001, 152303102, 152303103, 152303202, 152303203,
тибиалните аугментите трябва да са титаниеви, степеновидни с 5, 10 мм и 152305001, 152305102, 152305103, 152305202, 152305203,
15 мм дебелина.
152307001, 152307102, 152307103, 152307202, 152307203

1 200,00
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151111101,151111201, 151111102,151111202,
151111103,151111203, 151111104,151111204,
151111105,151111206, 151111101,151111206

1 200,00
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Модулни универсални безциментни стебла /стемове/ универсалните безциментни
интрамедуларни стемове да са цялостно изградени от титаниева сплав, като са
подходящи както за фемурални, така и за тибиални компоненти. Чрез адаптор стемовете
да имата възможност да бъдат офсетирани на 360 градуса с 2,4 и 6мм. Стемовете да са
цялостно покрити с жлебове за оптимална фиксация в интрамедуларния канал и с цел
предотвратяване на ротацията в канала. Трябва да са с дължини 60 мм, 110 мм и 160 мм
и дебелини от 10 до 24 мм с растер по 2 мм.

ATTUNE® Revision press-fit stem, DePuySynthes J&J, Модулни универсални
безциментни стебла /стемове/ универсалните безциментни
интрамедуларни стемове да са цялостно изградени от титаниева сплав, като
са подходящи както за фемурални, така и за тибиални компоненти. Чрез
адаптор стемовете да имата възможност да бъдат офсетирани на 360
градуса с 2,4 и 6мм. Стемовете да са цялостно покрити с жлебове за
оптимална фиксация в интрамедуларния канал и с цел предотвратяване на
ротацията в канала. Трябва да са с дължини 60 мм, 110 мм и 160 мм и
дебелини от 10 до 24 мм с растер по 2 мм.

151310060, 151310110, 151310160, 151312060, 151312110,
151312160, 151314060, 151314110, 151314160, 151316060,
151316110, 151316160, 151318060, 151318110, 151318160,
151320060, 151320110, 151320160, 151322060, 151322110,
151322160, 151324060, 151324110, 151324160,

600,00

Система разбъркване на костен цимент под вакуум и последващо нанасяне върху
костна повърхност, с възможност за разбъркване и прилагане на костен цимент със
среден и висок вискозитет, с възможност за разбъркване с до 2 опаковки 40гр. костен
цимент. Наличие на род, който увеличава обема на костния цимент, доставен по време
на инжектирането.Система разбъркване на костен цимент под вакуум и последващо
нанасяне върху костна повърхност, с възможност за разбъркване и прилагане на костен
цимент със среден и висок вискозитет, с възможност за разбъркване с до 2 опаковки
40гр. костен цимент. Наличие на род, който увеличава обема на костния цимент,
доставен по време на инжектирането.

VACU-MIX Syringe kit Single, DePuySynthes J&J, Система разбъркване на
костен цимент под вакуум и последващо нанасяне върху костна
повърхност, с възможност за разбъркване и прилагане на костен цимент
със среден и висок вискозитет, с възможност за разбъркване с до 2
опаковки 40гр. костен цимент. Наличие на род, който увеличава обема на
костния цимент, доставен по време на инжектирането.

3203010

60,00

Обща сума :

92 885,00 лв
77 404,17

За възложител : ........П..........

с ДДС
без ДДС

За изпълнител :

........П..........

Изп. Директор
.......П..........
Гл. Счетоводител
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ДОГОВОР № 26
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА: ДОСТАВКИ НА МЕДИЦИНСКИ
КОНСУМАТИВИ И ИЗДЕЛИЯ И ЛАБОРАТОРНИ РЕАКТИВИ, УНП 00468-2019-0011
Днес, 12.05. 2020г. в гр. Монтана на основание чл.112 от Закона за обществените поръчки и
Решение № Р-6 от 14.04.2020г. на Изпълнителния директор на МБАЛ „Д-р Ст.Илиев” АД гр.Монтана
за извършено класиране и определяне на изпълнител, се сключи настоящия договор между:
МБАЛ „Д-р Стамен Илиев" АД, ЕИК: 111047073
с адрес: гр. Монтана, ул.Сирма войвода №4, тел.: 096 305150, факс: 096 307554, представлявано от
д-р Тодор Тодоров – Изпълнителен директор, наричано по-долу за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ” от
една страна,
и
Диахем ООД , ЕИК : 115321600
с адрес: гр.Пловдив 4000, ул.Преслав 15, ет.3, тел: 032 625549, факс: 032 636195
n.velchev@diahem.com , представлявано от Николай Димитров Велчев, наричано по-долу за краткост
„ИЗПЪЛНИТЕЛ” от друга страна, за следното:
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
възлага, а
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ медицински консумативи и/или лабораторни реактиви, съгласно приложена
Спецификация - неразделна част от настоящия договор .
ІІ. ЦЕНИ И ОБЩА СТОЙНОСТ НА ДОСТАВКИТЕ ПО ДОГОВОРА
2.1. Единичната цена на стоките по т.1.1 е определена в лева, съгласно приложената Спецификация.
2.2. Общата стойност на доставката по договора е :
27 877,88 (двадесет и седем хиляди осемстотин седемдесет и седем 0,88) лева с ДДС,
23 231,57 (двадесет и три хиляди двеста тридесет и един 0,57) лева без ДДС.
2.3. Цените са фиксирани и не подлежат на промяна през периода на изпълнение на договора, с
изключение при приложението на нормативните разпоредби.
2.4. Количествата на стоките от поръчката, посочени в приложената спецификация, са прогнозни и
ориентировъчни и не пораждат задължение за Възложителя да ги закупи в пълен обем, както и
възможност да заяви доставка на по-големи количества, съобразно нуждите на лечебното заведение.
ІІІ. УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
3.1. Плащането по настоящия договор се осъществява в български лева чрез банков превод от страна
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по посочената в т.15 банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ- отложено в
срок до 60 дни след съответната доставка и представяне на необходимите документи .
3.2. Заплащането на стоките се извършва след представяне на следните документи :
а/доставна фактура - оригинал;
б/ приемо-предавателен протокол;
в/ партиден сертификат за качество.
г/ заявка
3.3. В случай, че посочените в чл.3.2. документи са нередовни или не са комплектовани, същите се
връщат на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с приемо-предавателен протокол за изправяне на нередностите.Срокът
по т.3.1. за плащане на доставката, започва да тече от датата на представянето на документите в
изискуемия вид.
ІV. СРОК НА ДОСТАВЯНЕ
4.1. Доставката на стоките, предмет на настоящият договор се извършва периодично и в срок до 24
часа след всяка обикновенна писмена заявка предадена по електронен път и в срок до 6 часа след
всяка спешна заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
4.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да уведоми писменно или чрез факс ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за
предстоящето доставяне на стоките преди експедицията им.
V. МЯСТО НА ДОСТАВЯНЕ
5.1. Място на доставяне на стоките по този договор е до краен получател: МБАЛ „Д-р Стамен Илиев
АД гр.Монтана, ул.„Сирма войвода” №4 - болнична аптека и/или съгласно указанията на възложителя.
5.2. Рискът от случайното погиване и повреждане на стоките преминава върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от
момента на приемането й на мястото на доставяне с приемателно-предавателен протокол.
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VІ. ДАТА НА ДОСТАВЯНЕ
6.1. За дата на доставяне се счита датата, на която стоките са доставени в мястото на доставяне,
съгласно приемо-предавателен протокол.
VІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава :
7.1. Да достави стоките в договорения срок, придружени със сертификат за качество.
7.2. Да предаде стоките в съответния вид, количество и качество на мястото на доставяне.
7.3. След доставяне на стоките да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документите, изброени в т. 3.2. от
настоящия договор.
7.4. При подписването на договора да представи (чл.58 от ЗОП):
а) за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 - свидетелство за съдимост;
б) за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 - удостоверение от органите по приходите и
удостоверение от общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника;
в) за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 - удостоверение от органите на Изпълнителна
агенция "Главна инспекция по труда";
г) за обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 1 - удостоверение, издадено от Агенцията по
вписванията.
д) други документи – нормативно изискуеми към датата на сключване на договора.
е) гаранция за изпълнение в една от формите, определени в чл.111 от ЗОП, която се
освобождава до 30 дни след приключване на изпълнението на договора. Гаранцията е в размер на 2 %
от стойността на договора без ДДС и възлиза на
464,63 лв./словом : четиристотин шестдесет и четири 0,63 /
VІІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава :
8.1. Да приеме стоките, предмет на настоящия договор, в деня на доставката, съответстващи по вид,
количество и качество на описанието в настоящия договор.
8.2. Да заплати доставените стоки в уговорения срок.
8.3. След изтичане на срока за изпълнение на договора да освободи гаранцията за изпълнение на
договора без да дължи лихви за периода, през който средствата са престояли законно при него.
8.4. Да осигури присъствието на свой представител при приемането на стоките, разполагащ с
надлежно пълномощно за подписване на приемателно-предавателен протокол.
ІХ. ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА СТОКИТЕ
9.1. Приемането на стоките се осъществява в присъствието на упълномощен представител на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
9.2. При приемането на стоките се подписва приемо-предавателен протокол, удостоверяващ
получаването на стоките, едновременно с представянето на разрешение за продажба, издадено от
ИАЛ.
Х. КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИИ И СРОК НА ГОДНОСТ
10.1. Качеството на стоките, предмет на настоящия договор, следва да отговаря на техническите
стандарти на производителя, което се удостоверява със сертификат за качество и произход, издаден от
компетентен орган в страната-производител.
10.2. Към датата на доставката срокът на годност на стоките, предмет на настоящия договор, следва да
бъде не по-малък от 70 % от срока на годност, обявен от производителя.
10.2.1. В случай на доставка на медицински консумативи и лабораторни реактиви с по-кратък от
договорения срок на годност, изпълнителя заплаща неустойка, както следва:
от 69.99% до 60% - 5% върху стойността на доставката;
от 59.99% до 50% - 10% върху стойността на доставката;
от 49.99% до 40% - 20% върху стойността на доставката;
от 39.99% до 30% - 30% върху стойността на доставката;
от 29.99% до 20% - 60% върху стойността на доставката;
под 20 % - 90% върху стойността на доставката.
10.2.2. Доставката на лекарствен продукт и/или медицинско изделие с по-малък от 40% от обявения от
производителя се извършва само с мотивирано решение на възложителя за конкретното количество,
определено от него.
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10.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да откаже приемането на стоките, ако в деня на пристигането и
приемането, те не отговарят на договореното с настоящия договор.
ХІ. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕТОЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ, РЕКЛАМАЦИИ
11.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да предяви рекламация пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за :
а/ количество и некомплектност на стоките или техническата документация / явни недостатъци /;
б/ качество / скрити недостатъци /:
- при доставяне на стока не от договорения вид, посочен в т.1.1;
- при констатиране на дефекти при употреба на стоката.
11.2. Рекламациите за явни недостатъци на стоките се правят в 14 дневен срок от датата на доставяне
със съответен протокол.
11.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е длъжен да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за установените дефекти
в 15-дневен срок от констатирането им.
11.4. В рекламациите се посочва номерът на договора, точното количество на получената стока,
основанието за рекламация и конкретното искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Към рекламацията се прилага
копие от сертификата за качество, получено заедно с другите дължими документи по договора.
11.5. В петдневен срок от получаване на рекламацията, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ следва да отговори на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено и конкретно дали приема рекламацията или я отхвърля.
11.6. При рекламации с явни недостатъци ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен в 5-дневен срок от получаване
на рекламацията за своя сметка и риск да достави на мястото на доставяне количеството липсващи в
доставката/некомплектни договорени стоки.
11.7. Изборът на посочените по-горе възможности да се върне съответната част от платеното или да
се доставят нови стоки принадлежи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ , като разходите и рисковете по новото
доставяне са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
11.8. Рекламираните стоки се съхраняват от съответния краен получател до уреждане на
рекламациите.
XII. ОТГОВОРНОСТ ПРИ ЗАБАВА, НЕУСТОЙКИ
12.1. За неизпълнение на задълженията си по настоящия договор,
Изпълнителя дължи неустойка в размер на 0.7 на ден, върху стойността на неизпълненото в
договорените срокове задължение , но не повече от 10% /десет процента/ от стойността на
неизпълнението, както и обезщетение за претърпените вреди в случаите, когато те надхвърлят
договорената неустойка. Сумата на неустойката, дължима от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, се
осигурява от гаранцията за изпълнение на договора.
12.2. Когато при наличие на рекламация, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не изпълни задълженията си по раздел ХІ
от настоящия договор в срок,същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 2 % от цената
на стоката в частта на рекламацията.
12.3. При виновна забава на една от страните, продължила повече от половината от срока за
изпълнение на съответното задължение, другата страна има право да развали договора едностранно с
30-дневно предизвестие.
12.4. В случай, че по отношение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ настъпят обстоятелства по чл.54, ал.1 и чл.55,
ал.1, т.1 и т.4 от ЗОП, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно настоящия договор,без
писмено предизвестие и без да дължи неустойки.
ХІІІ. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
13.1. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за понесени вреди и загуби, ако
последните са причинени в резултат на непреодолима сила.
13.2. Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора е била в забава, тя не
може да се позовава на непреодолима сила.
13.3. „Непреодолима сила“ по смисъла на договора е непредвидено и/или непредотвратимо събитие
от извънреден характер, възникнало след сключването на договора.
13.4. Страната, засегната от непреодолима сила е длъжна да предприеме всички действия с грижата
на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено
другата страна в двуседмичен срок от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се
дължи обещетение за настъпилите от това вреди.
13.5. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни
задължения се спира.
13.6. Не представлява „непреодолима сила” събитие, причинено по небрежност или чрез умишлено
действие на страните или на техни представители и/или служители, както и недостига на парични
средства на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
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ХІV. СПОРОВЕ
14.1. Възникналите през времетраенето на договора спорове и разногласия между страните се
решават чрез преговори между тях. Постигнатите договорености се оформят в писмена форма и се
превръщат в неразделна част от договора.
14.2. В случай на непостигане на договореност по предходния член, всички спорове, породени от
този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени от или отнасящи се до
неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване ще бъдат разрешавани според
българските материални и процесуални закони от компетентния съд по реда на ГПК.
ХV. СЪОБЩЕНИЯ
15.1. Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този договор са валидни, ако
са направени в писмена форма, подписани лично или от упълномощените представители .
15.2. За дата на съобщението се смята:
- датата на предаването – при ръчно предаване на съобщението;
- датата на пощенското клеймо на обр.разписка-при изпращане по пощата;
- датата на приемането – при изпращане по телефакс
15.3. За валидни адреси за приемане на съобщения, свързани с настоящия договор се смятат:
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ :
ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД
гр. Монтана 3400
ул. „Сирма войвода" № 4
ТБ: Интернешънъл Асет Банк АД
Сметка: BG71IABG74741001032600
BIC код на банката : IABGBGSF
тел.: 096 305150, факс: 096 307554
http://mbalmontana.com
E-mail : mbalmont@net-surf.net
При промяна на адреса, съответната страна е длъжна да уведоми другата в тридневен срок от
промяната.
ХVІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ
16.1. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи от този
договор на трети лица.
16.2. За неуредените въпроси в настоящия договор се прилага действащото българско
законодателство.
ХVІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
17.1. Договорът е за 18 месеца и влиза в сила от 12.05.2020 г. и важи до 12.11.2021 г.
17.2. Всяка от страните може да прекрати договора, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след
сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения, за което отправя писмено
уведомление до отсрещната страна.
17.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни в срок
повече от 3 (три) заявки на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
17.4. При съставянето на настоящия договор се представиха следните документи :
1. Решение на Изпълнителния директор № Р - 6 от 14.04.2020г. ;
2. Удостоверение за актуално съдебно състояние на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ;
3. Документи по т.7.4. от настоящия договор.
Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и
се подписа, както следва:

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Заличено обстоятелство
съгласно чл.36а, ал.3 от ЗОП

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Заличено обстоятелство
съгласно чл.36а, ал.3 от ЗОП

ИЗП.ДИРЕКТОР

Заличено обстоятелство
съгласно чл.36а, ал.3 от ЗОП
ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ
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Спецификация
към договор № 26 / 12.05. 2020г. за Доставки на медицински консумативи и изделия и
лабораторни реактиви, УНП 00468-2019-0011
възложител : МБАЛ Д-р Стамен Илиев АД - гр.Монтана
изпълнител : ДиаХем ООД
Обособена позиция № 6 - ЛТХ
№ по
ред

ном.
ед.

1
2
3
4

5

наименование / вид / изисквания

Гел карти-Liss Coombs опаковка носач с 12 карти
Гел карти-Liss Coombs +ЕНЗ опак. носач с 12 карти
Гел карти- бебета - опаковка
носач с 12 карти
Гел карти за пациенти опаковка носач с 12 карти
Гел карти DiaClon Anti - DVI
neg. - опаковка носач с 12
карти

Ед. цена в Ед. цена в лв.
лв. с ДДС за
с ДДС за
Обща стойност
единица
предложена
в лв. с ДДС
мярка
разфасовка

мярка

прогнозно
к-во

Предложен продукт производител, описание

Предложена
разфасовка

Каталожен
номер

опак.

30

LISS/Coombs, DiaMed

1x12 c

004014

117,84

117,84

3 535,20

опак.

84

1x12 c

004514

105,84

105,84

8 890,56

опак.

10

1x12 c

001027

78,00

78,00

780,00

опак.

10

1x12 c

001044

54,00

54,00

540,00

опак.

1

DiaClon Anti-DVI neg.
DiaMed

1x12 c

001251

72,00

72,00

72,00

LISS/Coombs+NaCl
Enzyme test, DiaMed
DiaClon ABO/Rh for
Newborns, DiaMed
DiaClon ABO/Rh for
Patients, DiaMed

6

Serum green

флакон

2

DiaClon coombs serum
green, DiaMed

1x10 ml

107140

21,60

21,60

43,20

7

T.S. A

флакон

150

DiaClon Anti-A, DiaMed

1x10 ml

100710

12,00

12,00

1 800,00

8

T.S. B

флакон

150

DiaClon Anti-B, DiaMed

1x10 ml

100810

15,60

15,60

2 340,00

1x10 ml

100910

18,00

18,00

2 700,00

9

T.S. O

флакон

150

DiaClon Anti-AB,
DiaMed

10

Anti K

флакон

2

DiaClon Anti-K, DiaMed

1x10 ml

104760

180,60

180,60

361,20

11

Anti C

флакон

2

DiaClon Anti-C, DiaMed

1x10 ml

101460

146,16

146,16

292,32

12

Anti E

флакон

2

DiaClon Anti-E, DiaMed

1x10 ml

101660

168,00

168,00

336,00

13

Anti c

флакон

2

DiaClon Anti-c, DiaMed

1x10 ml

101560

168,00

168,00

336,00

14

Anti e

флакон

2

DiaClon Anti-e, DiaMed

1x10 ml

101760

192,96

192,96

385,92

15

T.S.Anti A

флакон

2

Anti-A1, DiaMed

1х5 ml

100405

29,00

29,00

58,00

16

Дилуент I -100ml

брой

3

ID-Diluent 1, DiaMed

1x100 ml

009160

71,28

71,28

213,84

17

Дилуент I I -500ml

брой

3

ID-Diluent 2, DiaMed

1х500 ml

009280

227,88

227,88

683,64

18

Anti D Rh

флакон

50

DiaClon Anti-D, DiaMed

1х10 ml

101070

25,20

25,20

1 260,00

19

Anti D control

флакон

2

DiaClon Rhesus Control,
DiaMed

1х10 ml

101970

22,80

22,80

45,60

20

DiaCell I + II + III for antibody
флакон
screening in a suspension of 3 %

3

DiaCell I+II+III, DiaMed

3x10 ml

109793

144,00

144,00

432,00

21

Anti - IgG

флакон

5

Anti-IgG, DiaMed

1х2 ml

107302

110,00

110,00

550,00

флакон

5

DiaClon Anti-C3d,
DiaMed

1х2 ml

107852

139,20

139,20

696,00

брой

12

DiaCell ABO, DiaMed

4x10 ml

109414

127,20

127,20

1 526,40

1

22

DiaClon Anti - C3d monoclonal

23

Тест еритроцити за
идентификация - панел от 4
флакона
Обща стойност за пореден № 1

27 877,88

Обща сума :

27 877,88 лв
23 231,57

За възложител :

........П........

с ДДС
без ДДС

За изпълнител : ........П.........

Изп. Директор
......П..........
Гл. Счетоводител
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ДОГОВОР № 27
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА: ДОСТАВКИ НА МЕДИЦИНСКИ
КОНСУМАТИВИ И ИЗДЕЛИЯ И ЛАБОРАТОРНИ РЕАКТИВИ, УНП 00468-2019-0011
Днес, 22.05. 2020г. в гр. Монтана на основание чл.112 от Закона за обществените поръчки и
Решение № Р-6 от 14.04.2020г. на Изпълнителния директор на МБАЛ „Д-р Ст.Илиев” АД гр.Монтана
за извършено класиране и определяне на изпълнител, се сключи настоящия договор между:
МБАЛ „Д-р Стамен Илиев" АД, ЕИК: 111047073
с адрес: гр. Монтана, ул.Сирма войвода №4, тел.: 096 305150, факс: 096 307554, представлявано от
д-р Тодор Тодоров – Изпълнителен директор, наричано по-долу за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ” от
една страна,
и
Лаб Диагностика ООД , ЕИК : 831308324
с адрес: гр. София 1612, район Красно село, ж.к. Лагера, бул. Цар Борис III №54, бл. 39, вх.1, ет.1, ап.1,
тел.: 029501360, факс: 029549896, Електронна поща: labdiag@applet-bg.com , представлявано от
Костадин Ламбрев Ганчев, наричано по-долу за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ” от друга страна, за
следното:
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
възлага, а
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ медицински консумативи и/или лабораторни реактиви, съгласно приложена
Спецификация - неразделна част от настоящия договор .
ІІ. ЦЕНИ И ОБЩА СТОЙНОСТ НА ДОСТАВКИТЕ ПО ДОГОВОРА
2.1. Единичната цена на стоките по т.1.1 е определена в лева, съгласно приложената Спецификация.
2.2. Общата стойност на доставката по договора е :
40 373,40 (четиридесет хиляди триста седемдесет и три 0,40) лева с ДДС,
33 644,50 (тридесет и три хиляди шестстотин четиридесет и четири 0,50) лева без ДДС.
2.3. Цените са фиксирани и не подлежат на промяна през периода на изпълнение на договора, с
изключение при приложението на нормативните разпоредби.
2.4. Количествата на стоките от поръчката, посочени в приложената спецификация, са прогнозни и
ориентировъчни и не пораждат задължение за Възложителя да ги закупи в пълен обем, както и
възможност да заяви доставка на по-големи количества, съобразно нуждите на лечебното заведение.
ІІІ. УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
3.1. Плащането по настоящия договор се осъществява в български лева чрез банков превод от страна
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по посочената в т.15 банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ- отложено в
срок до 60 дни след съответната доставка и представяне на необходимите документи .
3.2. Заплащането на стоките се извършва след представяне на следните документи :
а/доставна фактура - оригинал;
б/ приемо-предавателен протокол;
в/ партиден сертификат за качество.
г/ заявка
3.3. В случай, че посочените в чл.3.2. документи са нередовни или не са комплектовани, същите се
връщат на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с приемо-предавателен протокол за изправяне на нередностите.Срокът
по т.3.1. за плащане на доставката, започва да тече от датата на представянето на документите в
изискуемия вид.
ІV. СРОК НА ДОСТАВЯНЕ
4.1. Доставката на стоките, предмет на настоящият договор се извършва периодично и в срок до 24
часа след всяка обикновенна писмена заявка предадена по електронен път и в срок до 6 часа след
всяка спешна заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
4.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да уведоми писменно или чрез факс ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за
предстоящето доставяне на стоките преди експедицията им.
V. МЯСТО НА ДОСТАВЯНЕ
5.1. Място на доставяне на стоките по този договор е до краен получател: МБАЛ „Д-р Стамен Илиев
АД гр.Монтана, ул.„Сирма войвода” №4 - болнична аптека и/или съгласно указанията на възложителя.
5.2. Рискът от случайното погиване и повреждане на стоките преминава върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от
момента на приемането й на мястото на доставяне с приемателно-предавателен протокол.

1

VІ. ДАТА НА ДОСТАВЯНЕ
6.1. За дата на доставяне се счита датата, на която стоките са доставени в мястото на доставяне,
съгласно приемо-предавателен протокол.
VІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава :
7.1. Да достави стоките в договорения срок, придружени със сертификат за качество.
7.2. Да предаде стоките в съответния вид, количество и качество на мястото на доставяне.
7.3. След доставяне на стоките да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документите, изброени в т. 3.2. от
настоящия договор.
7.4. При подписването на договора да представи (чл.58 от ЗОП):
а) за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 - свидетелство за съдимост;
б) за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 - удостоверение от органите по приходите и
удостоверение от общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника;
в) за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 - удостоверение от органите на Изпълнителна
агенция "Главна инспекция по труда";
г) за обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 1 - удостоверение, издадено от Агенцията по
вписванията.
д) други документи – нормативно изискуеми към датата на сключване на договора.
е) гаранция за изпълнение в една от формите, определени в чл.111 от ЗОП, която се
освобождава до 30 дни след приключване на изпълнението на договора. Гаранцията е в размер на 2 %
от стойността на договора без ДДС и възлиза на
672,89 лв./словом : шестстотин седемдесет и два 0,89 /
VІІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава :
8.1. Да приеме стоките, предмет на настоящия договор, в деня на доставката, съответстващи по вид,
количество и качество на описанието в настоящия договор.
8.2. Да заплати доставените стоки в уговорения срок.
8.3. След изтичане на срока за изпълнение на договора да освободи гаранцията за изпълнение на
договора без да дължи лихви за периода, през който средствата са престояли законно при него.
8.4. Да осигури присъствието на свой представител при приемането на стоките, разполагащ с
надлежно пълномощно за подписване на приемателно-предавателен протокол.
ІХ. ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА СТОКИТЕ
9.1. Приемането на стоките се осъществява в присъствието на упълномощен представител на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
9.2. При приемането на стоките се подписва приемо-предавателен протокол, удостоверяващ
получаването на стоките, едновременно с представянето на разрешение за продажба, издадено от
ИАЛ.
Х. КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИИ И СРОК НА ГОДНОСТ
10.1. Качеството на стоките, предмет на настоящия договор, следва да отговаря на техническите
стандарти на производителя, което се удостоверява със сертификат за качество и произход, издаден от
компетентен орган в страната-производител.
10.2. Към датата на доставката срокът на годност на стоките, предмет на настоящия договор, следва да
бъде не по-малък от 70 % от срока на годност, обявен от производителя.
10.2.1. В случай на доставка на медицински консумативи и лабораторни реактиви с по-кратък от
договорения срок на годност, изпълнителя заплаща неустойка, както следва:
от 69.99% до 60% - 5% върху стойността на доставката;
от 59.99% до 50% - 10% върху стойността на доставката;
от 49.99% до 40% - 20% върху стойността на доставката;
от 39.99% до 30% - 30% върху стойността на доставката;
от 29.99% до 20% - 60% върху стойността на доставката;
под 20 % - 90% върху стойността на доставката.
10.2.2. Доставката на лекарствен продукт и/или медицинско изделие с по-малък от 40% от обявения от
производителя се извършва само с мотивирано решение на възложителя за конкретното количество,
определено от него.
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10.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да откаже приемането на стоките, ако в деня на пристигането и
приемането, те не отговарят на договореното с настоящия договор.
ХІ. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕТОЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ, РЕКЛАМАЦИИ
11.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да предяви рекламация пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за :
а/ количество и некомплектност на стоките или техническата документация / явни недостатъци /;
б/ качество / скрити недостатъци /:
- при доставяне на стока не от договорения вид, посочен в т.1.1;
- при констатиране на дефекти при употреба на стоката.
11.2. Рекламациите за явни недостатъци на стоките се правят в 14 дневен срок от датата на доставяне
със съответен протокол.
11.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е длъжен да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за установените дефекти
в 15-дневен срок от констатирането им.
11.4. В рекламациите се посочва номерът на договора, точното количество на получената стока,
основанието за рекламация и конкретното искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Към рекламацията се прилага
копие от сертификата за качество, получено заедно с другите дължими документи по договора.
11.5. В петдневен срок от получаване на рекламацията, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ следва да отговори на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено и конкретно дали приема рекламацията или я отхвърля.
11.6. При рекламации с явни недостатъци ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен в 5-дневен срок от получаване
на рекламацията за своя сметка и риск да достави на мястото на доставяне количеството липсващи в
доставката/некомплектни договорени стоки.
11.7. Изборът на посочените по-горе възможности да се върне съответната част от платеното или да
се доставят нови стоки принадлежи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ , като разходите и рисковете по новото
доставяне са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
11.8. Рекламираните стоки се съхраняват от съответния краен получател до уреждане на
рекламациите.
XII. ОТГОВОРНОСТ ПРИ ЗАБАВА, НЕУСТОЙКИ
12.1. За неизпълнение на задълженията си по настоящия договор,
Изпълнителя дължи неустойка в размер на 0.7 на ден, върху стойността на неизпълненото в
договорените срокове задължение , но не повече от 10% /десет процента/ от стойността на
неизпълнението, както и обезщетение за претърпените вреди в случаите, когато те надхвърлят
договорената неустойка. Сумата на неустойката, дължима от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, се
осигурява от гаранцията за изпълнение на договора.
12.2. Когато при наличие на рекламация, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не изпълни задълженията си по раздел ХІ
от настоящия договор в срок,същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 2 % от цената
на стоката в частта на рекламацията.
12.3. При виновна забава на една от страните, продължила повече от половината от срока за
изпълнение на съответното задължение, другата страна има право да развали договора едностранно с
30-дневно предизвестие.
12.4. В случай, че по отношение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ настъпят обстоятелства по чл.54, ал.1 и чл.55,
ал.1, т.1 и т.4 от ЗОП, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно настоящия договор,без
писмено предизвестие и без да дължи неустойки.
ХІІІ. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
13.1. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за понесени вреди и загуби, ако
последните са причинени в резултат на непреодолима сила.
13.2. Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора е била в забава, тя не
може да се позовава на непреодолима сила.
13.3. „Непреодолима сила“ по смисъла на договора е непредвидено и/или непредотвратимо събитие
от извънреден характер, възникнало след сключването на договора.
13.4. Страната, засегната от непреодолима сила е длъжна да предприеме всички действия с грижата
на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено
другата страна в двуседмичен срок от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се
дължи обещетение за настъпилите от това вреди.
13.5. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни
задължения се спира.
13.6. Не представлява „непреодолима сила” събитие, причинено по небрежност или чрез умишлено
действие на страните или на техни представители и/или служители, както и недостига на парични
средства на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
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ХІV. СПОРОВЕ
14.1. Възникналите през времетраенето на договора спорове и разногласия между страните се
решават чрез преговори между тях. Постигнатите договорености се оформят в писмена форма и се
превръщат в неразделна част от договора.
14.2. В случай на непостигане на договореност по предходния член, всички спорове, породени от
този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени от или отнасящи се до
неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване ще бъдат разрешавани според
българските материални и процесуални закони от компетентния съд по реда на ГПК.
ХV. СЪОБЩЕНИЯ
15.1. Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този договор са валидни, ако
са направени в писмена форма, подписани лично или от упълномощените представители .
15.2. За дата на съобщението се смята:
- датата на предаването – при ръчно предаване на съобщението;
- датата на пощенското клеймо на обр.разписка-при изпращане по пощата;
- датата на приемането – при изпращане по телефакс
15.3. За валидни адреси за приемане на съобщения, свързани с настоящия договор се смятат:
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ :
ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД
гр. Монтана 3400
ул. „Сирма войвода" № 4
ТБ: Интернешънъл Асет Банк АД
Сметка: BG71IABG74741001032600
BIC код на банката : IABGBGSF
тел.: 096 305150, факс: 096 307554
http://mbalmontana.com
E-mail : mbalmont@net-surf.net
При промяна на адреса, съответната страна е длъжна да уведоми другата в тридневен срок от
промяната.
ХVІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ
16.1. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи от този
договор на трети лица.
16.2. За неуредените въпроси в настоящия договор се прилага действащото българско
законодателство.
ХVІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
17.1. Договорът е за 18 месеца и влиза в сила от 22.05.2020 г. и важи до 22.11.2021 г.
17.2. Всяка от страните може да прекрати договора, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след
сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения, за което отправя писмено
уведомление до отсрещната страна.
17.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни в срок
повече от 3 (три) заявки на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
17.4. При съставянето на настоящия договор се представиха следните документи :
1. Решение на Изпълнителния директор № Р - 6 от 14.04.2020г. ;
2. Удостоверение за актуално съдебно състояние на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ;
3. Документи по т.7.4. от настоящия договор.
Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и
се подписа, както следва:

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Заличено обстоятелство
съгласно чл.36а, ал.3 от ЗОП

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Заличено обстоятелство
съгласно чл.36а, ал.3 от ЗОП

ИЗП.ДИРЕКТОР

Заличено обстоятелство
съгласно чл.36а, ал.3 от ЗОП
ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ
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Спецификация
към договор № 27 / 22.05. 2020г. за Доставки на медицински консумативи и изделия и
лабораторни реактиви, УНП 00468-2019-0011
възложител : МБАЛ Д-р Стамен Илиев АД - гр.Монтана
изпълнител : Лаб Диагностика ООД
Обособена позиция № 3 - Клинична лаборатория
№ по
ред

ном.
ед.

наименование / вид /
изисквания

прогнозно к- Предложен продукт - производител,
мярка
описание
во

Предложена
разфасовка

Каталожен
номер

Ед. цена в лв.
с ДДС за
единица мярка

Ед. цена в лв.
с ДДС за
Обща стойност
предложена
в лв. с ДДС
разфасовка

Консумативи и реактиви за Easy Reader -TnI
18
1

Тест-Tni

брой

1 800

Веда Лаб Експресен тест за
количествено определяне на
Тропонин I

20

28071Е

11,34

226,80

20 412,00

2

Тест-D-dimer

брой

1 800

Веда Лаб Експресен тест за
количествено определяне на Д димер

20

72091

9,30

186,00

16 740,00

3

Контроли High/ Low 2бр в опаковка

опак.

4

Веда Лаб
Нисък и Висок
контрол за изследвания
показател

2 х 0.25

V280B
V281B

30,60

30,60

122,40

4

Microalbumin

брой

200

Веда Лаб Експресен тест за
количествено определяне на
Микроалбумин

20

27091-3L

4,89

97,80

978,00

5

Cystatin C

брой

100

Веда Лаб Експресен тест за
количествено определяне на
Цистатин C

20

85091

6,87

137,40

687,00

6

Ferritin

брой

200

Веда Лаб Експресен тест за
количествено определяне на
Феритин

20

25091

5,67

113,40

1 134,00

7

Регистираща хартия

брой

100

Веда Лаб
55мм
термохартия за принтра

1

Рег.
Хартия

3,00

3,00

300,00

Обща стойност за пореден № 18

Обща сума :

40 373,40

40 373,40 лв
33 644,50

За възложител :

.......П..........

с ДДС
без ДДС

За изпълнител :

.......П..........

Изп. Директор

........П.........
Гл. Счетоводител
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ДОГОВОР № 28
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА: ДОСТАВКИ НА МЕДИЦИНСКИ
КОНСУМАТИВИ И ИЗДЕЛИЯ И ЛАБОРАТОРНИ РЕАКТИВИ, УНП 00468-2019-0011
Днес, 19.05. 2020г. в гр. Монтана на основание чл.112 от Закона за обществените поръчки и
Решение № Р-6 от 14.04.2020г. на Изпълнителния директор на МБАЛ „Д-р Ст.Илиев” АД гр.Монтана
за извършено класиране и определяне на изпълнител, се сключи настоящия договор между:
МБАЛ „Д-р Стамен Илиев" АД, ЕИК: 111047073
с адрес: гр. Монтана, ул.Сирма войвода №4, тел.: 096 305150, факс: 096 307554, представлявано от
д-р Тодор Тодоров – Изпълнителен директор, наричано по-долу за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ” от
една страна,
и
Диахим ЕАД , ЕИК : 201574968
с адрес: гр. София 1582, район Искър, ж.к. Дружба 2, бул.Проф. Цветан Лазаров № 110, тел: 02
9963601, office@diachim.bg , представлявано от Здравка Валентинова Шолева, наричано по-долу за
краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ” от друга страна, за следното:
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
възлага, а
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ медицински консумативи и/или лабораторни реактиви, съгласно приложена
Спецификация - неразделна част от настоящия договор .
ІІ. ЦЕНИ И ОБЩА СТОЙНОСТ НА ДОСТАВКИТЕ ПО ДОГОВОРА
2.1. Единичната цена на стоките по т.1.1 е определена в лева, съгласно приложената Спецификация.
2.2. Общата стойност на доставката по договора е :
114 639,62 (сто и четиринадесет хиляди шестстотин тридесет и девет 0,62) лева с ДДС,
95 533,02 (деветдесет и пет хиляди петстотин тридесет и три 0,02) лева без ДДС.
2.3. Цените са фиксирани и не подлежат на промяна през периода на изпълнение на договора, с
изключение при приложението на нормативните разпоредби.
2.4. Количествата на стоките от поръчката, посочени в приложената спецификация, са прогнозни и
ориентировъчни и не пораждат задължение за Възложителя да ги закупи в пълен обем, както и
възможност да заяви доставка на по-големи количества, съобразно нуждите на лечебното заведение.
ІІІ. УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
3.1. Плащането по настоящия договор се осъществява в български лева чрез банков превод от страна
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по посочената в т.15 банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ- отложено в
срок до 60 дни след съответната доставка и представяне на необходимите документи .
3.2. Заплащането на стоките се извършва след представяне на следните документи :
а/доставна фактура - оригинал;
б/ приемо-предавателен протокол;
в/ партиден сертификат за качество.
г/ заявка
3.3. В случай, че посочените в чл.3.2. документи са нередовни или не са комплектовани, същите се
връщат на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с приемо-предавателен протокол за изправяне на нередностите.Срокът
по т.3.1. за плащане на доставката, започва да тече от датата на представянето на документите в
изискуемия вид.
ІV. СРОК НА ДОСТАВЯНЕ
4.1. Доставката на стоките, предмет на настоящият договор се извършва периодично и в срок до 24
часа след всяка обикновенна писмена заявка предадена по електронен път и в срок до 6 часа след
всяка спешна заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
4.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да уведоми писменно или чрез факс ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за
предстоящето доставяне на стоките преди експедицията им.
V. МЯСТО НА ДОСТАВЯНЕ
5.1. Място на доставяне на стоките по този договор е до краен получател: МБАЛ „Д-р Стамен Илиев
АД гр.Монтана, ул.„Сирма войвода” №4 - болнична аптека и/или съгласно указанията на възложителя.
5.2. Рискът от случайното погиване и повреждане на стоките преминава върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от
момента на приемането й на мястото на доставяне с приемателно-предавателен протокол.
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VІ. ДАТА НА ДОСТАВЯНЕ
6.1. За дата на доставяне се счита датата, на която стоките са доставени в мястото на доставяне,
съгласно приемо-предавателен протокол.
VІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава :
7.1. Да достави стоките в договорения срок, придружени със сертификат за качество.
7.2. Да предаде стоките в съответния вид, количество и качество на мястото на доставяне.
7.3. След доставяне на стоките да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документите, изброени в т. 3.2. от
настоящия договор.
7.4. При подписването на договора да представи (чл.58 от ЗОП):
а) за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 - свидетелство за съдимост;
б) за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 - удостоверение от органите по приходите и
удостоверение от общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника;
в) за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 - удостоверение от органите на Изпълнителна
агенция "Главна инспекция по труда";
г) за обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 1 - удостоверение, издадено от Агенцията по
вписванията.
д) други документи – нормативно изискуеми към датата на сключване на договора.
е) гаранция за изпълнение в една от формите, определени в чл.111 от ЗОП, която се
освобождава до 30 дни след приключване на изпълнението на договора. Гаранцията е в размер на 2 %
от стойността на договора без ДДС и възлиза на
1 910,66 лв./словом : хиляда деветстотин и десет 0,66 /
VІІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава :
8.1. Да приеме стоките, предмет на настоящия договор, в деня на доставката, съответстващи по вид,
количество и качество на описанието в настоящия договор.
8.2. Да заплати доставените стоки в уговорения срок.
8.3. След изтичане на срока за изпълнение на договора да освободи гаранцията за изпълнение на
договора без да дължи лихви за периода, през който средствата са престояли законно при него.
8.4. Да осигури присъствието на свой представител при приемането на стоките, разполагащ с
надлежно пълномощно за подписване на приемателно-предавателен протокол.
ІХ. ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА СТОКИТЕ
9.1. Приемането на стоките се осъществява в присъствието на упълномощен представител на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
9.2. При приемането на стоките се подписва приемо-предавателен протокол, удостоверяващ
получаването на стоките, едновременно с представянето на разрешение за продажба, издадено от
ИАЛ.
Х. КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИИ И СРОК НА ГОДНОСТ
10.1. Качеството на стоките, предмет на настоящия договор, следва да отговаря на техническите
стандарти на производителя, което се удостоверява със сертификат за качество и произход, издаден от
компетентен орган в страната-производител.
10.2. Към датата на доставката срокът на годност на стоките, предмет на настоящия договор, следва да
бъде не по-малък от 70 % от срока на годност, обявен от производителя.
10.2.1. В случай на доставка на медицински консумативи и лабораторни реактиви с по-кратък от
договорения срок на годност, изпълнителя заплаща неустойка, както следва:
от 69.99% до 60% - 5% върху стойността на доставката;
от 59.99% до 50% - 10% върху стойността на доставката;
от 49.99% до 40% - 20% върху стойността на доставката;
от 39.99% до 30% - 30% върху стойността на доставката;
от 29.99% до 20% - 60% върху стойността на доставката;
под 20 % - 90% върху стойността на доставката.
10.2.2. Доставката на лекарствен продукт и/или медицинско изделие с по-малък от 40% от обявения от
производителя се извършва само с мотивирано решение на възложителя за конкретното количество,
определено от него.
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10.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да откаже приемането на стоките, ако в деня на пристигането и
приемането, те не отговарят на договореното с настоящия договор.
ХІ. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕТОЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ, РЕКЛАМАЦИИ
11.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да предяви рекламация пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за :
а/ количество и некомплектност на стоките или техническата документация / явни недостатъци /;
б/ качество / скрити недостатъци /:
- при доставяне на стока не от договорения вид, посочен в т.1.1;
- при констатиране на дефекти при употреба на стоката.
11.2. Рекламациите за явни недостатъци на стоките се правят в 14 дневен срок от датата на доставяне
със съответен протокол.
11.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е длъжен да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за установените дефекти
в 15-дневен срок от констатирането им.
11.4. В рекламациите се посочва номерът на договора, точното количество на получената стока,
основанието за рекламация и конкретното искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Към рекламацията се прилага
копие от сертификата за качество, получено заедно с другите дължими документи по договора.
11.5. В петдневен срок от получаване на рекламацията, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ следва да отговори на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено и конкретно дали приема рекламацията или я отхвърля.
11.6. При рекламации с явни недостатъци ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен в 5-дневен срок от получаване
на рекламацията за своя сметка и риск да достави на мястото на доставяне количеството липсващи в
доставката/некомплектни договорени стоки.
11.7. Изборът на посочените по-горе възможности да се върне съответната част от платеното или да
се доставят нови стоки принадлежи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ , като разходите и рисковете по новото
доставяне са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
11.8. Рекламираните стоки се съхраняват от съответния краен получател до уреждане на
рекламациите.
XII. ОТГОВОРНОСТ ПРИ ЗАБАВА, НЕУСТОЙКИ
12.1. За неизпълнение на задълженията си по настоящия договор,
Изпълнителя дължи неустойка в размер на 0.7 на ден, върху стойността на неизпълненото в
договорените срокове задължение , но не повече от 10% /десет процента/ от стойността на
неизпълнението, както и обезщетение за претърпените вреди в случаите, когато те надхвърлят
договорената неустойка. Сумата на неустойката, дължима от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, се
осигурява от гаранцията за изпълнение на договора.
12.2. Когато при наличие на рекламация, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не изпълни задълженията си по раздел ХІ
от настоящия договор в срок,същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 2 % от цената
на стоката в частта на рекламацията.
12.3. При виновна забава на една от страните, продължила повече от половината от срока за
изпълнение на съответното задължение, другата страна има право да развали договора едностранно с
30-дневно предизвестие.
12.4. В случай, че по отношение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ настъпят обстоятелства по чл.54, ал.1 и чл.55,
ал.1, т.1 и т.4 от ЗОП, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно настоящия договор,без
писмено предизвестие и без да дължи неустойки.
ХІІІ. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
13.1. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за понесени вреди и загуби, ако
последните са причинени в резултат на непреодолима сила.
13.2. Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора е била в забава, тя не
може да се позовава на непреодолима сила.
13.3. „Непреодолима сила“ по смисъла на договора е непредвидено и/или непредотвратимо събитие
от извънреден характер, възникнало след сключването на договора.
13.4. Страната, засегната от непреодолима сила е длъжна да предприеме всички действия с грижата
на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено
другата страна в двуседмичен срок от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се
дължи обещетение за настъпилите от това вреди.
13.5. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни
задължения се спира.
13.6. Не представлява „непреодолима сила” събитие, причинено по небрежност или чрез умишлено
действие на страните или на техни представители и/или служители, както и недостига на парични
средства на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
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ХІV. СПОРОВЕ
14.1. Възникналите през времетраенето на договора спорове и разногласия между страните се
решават чрез преговори между тях. Постигнатите договорености се оформят в писмена форма и се
превръщат в неразделна част от договора.
14.2. В случай на непостигане на договореност по предходния член, всички спорове, породени от
този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени от или отнасящи се до
неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване ще бъдат разрешавани според
българските материални и процесуални закони от компетентния съд по реда на ГПК.
ХV. СЪОБЩЕНИЯ
15.1. Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този договор са валидни, ако
са направени в писмена форма, подписани лично или от упълномощените представители .
15.2. За дата на съобщението се смята:
- датата на предаването – при ръчно предаване на съобщението;
- датата на пощенското клеймо на обр.разписка-при изпращане по пощата;
- датата на приемането – при изпращане по телефакс
15.3. За валидни адреси за приемане на съобщения, свързани с настоящия договор се смятат:
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ :
ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД
гр. Монтана 3400
ул. „Сирма войвода" № 4
ТБ: Интернешънъл Асет Банк АД
Сметка: BG71IABG74741001032600
BIC код на банката : IABGBGSF
тел.: 096 305150, факс: 096 307554
http://mbalmontana.com
E-mail : mbalmont@net-surf.net
При промяна на адреса, съответната страна е длъжна да уведоми другата в тридневен срок от
промяната.
ХVІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ
16.1. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи от този
договор на трети лица.
16.2. За неуредените въпроси в настоящия договор се прилага действащото българско
законодателство.
ХVІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
17.1. Договорът е за 18 месеца и влиза в сила от 19.05.2020 г. и важи до 19.11.2021 г.
17.2. Всяка от страните може да прекрати договора, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след
сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения, за което отправя писмено
уведомление до отсрещната страна.
17.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни в срок
повече от 3 (три) заявки на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
17.4. При съставянето на настоящия договор се представиха следните документи :
1. Решение на Изпълнителния директор № Р - 6 от 14.04.2020г. ;
2. Удостоверение за актуално съдебно състояние на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ;
3. Документи по т.7.4. от настоящия договор.
Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и
се подписа, както следва:

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Заличено обстоятелство
съгласно чл.36а, ал.3 от ЗОП

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Заличено обстоятелство
съгласно чл.36а, ал.3 от ЗОП

ИЗП.ДИРЕКТОР

Заличено обстоятелство
съгласно чл.36а, ал.3 от ЗОП
ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ
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Спецификация
към договор № 28 / 19.05. 2020г. за Доставки на медицински консумативи и изделия и
лабораторни реактиви, УНП 00468-2019-0011
възложител : МБАЛ Д-р Стамен Илиев АД - гр.Монтана
изпълнител : Диахим ЕАД
Обособена позиция № 3 - Клинична лаборатория
№ по ном.
наименование / вид / изисквания
ед.
ред

1

1

мярка

РЕАКТИВИ ЗА БИОХИМИЧЕН
TP - TOTAL PROTEIN, 3000
опак.
tests

прогно
зно кво

Предложен продукт - производител,
описание

Предложена
разфасовка

Каталожен
номер

Ед. цена в Ед. цена в лв.
лв. с ДДС за
с ДДС за
Обща стойност
единица
предложена
в лв. с ДДС
мярка
разфасовка

4

Total-Protein, R1 4x25 mL, R2
3000 теста
4x25 mL, Beckman Coulter

BCAUOSR6132

72,00

72,00

288,00

2

ALBUMIN, 2480 tests

опак.

4

Albumin, R1 4 x 29 mL,
Beckman Coulter

2480 теста

BCAUOSR6102

89,28

89,28

357,12

3

CREATININE, 3960 tests

опак.

5

Creatinine, R1 4 x 51 mL, R2 4
3960 теста
x 51 mL, Beckman Coulter

BCAUOSR6178

142,56

142,56

712,80

4

UREA/BUN, 6920 tests

опак.

4

Urea, R1 4 x 53 mL, R2 4 x 53
mL, Beckman Coulter

4920 теста

BCAUOSR6234

354,24

354,24

1 416,96

5

UA - URIC ACID, 2500 tests

опак.

4

Uric Acid, R1 4 x 30 mL, R2 4
x 12.5 mL, Beckman Coulter

2500 теста

BCAUOSR6198

288,36

288,36

1 153,44

6

CALCIUM
2800 tests

опак.

3

Calcium Arsenazo, R1 4 x 15
mL, Beckman Coulter

2800 теста

BCAUOSR60117

235,20

235,20

705,60

7

GLUCOSE, 5200 tests

опак.

6

Glucose, R1 4 x 53 mL, R2 4 x
5200 теста
27 mL, Beckman Coulter

BCAUOSR6221

280,80

280,80

1 684,80

8

ASPARTATE
AMINOTRANSFERASE,
3920 tests

опак.

5

AST, R1 4 x 25 mL, R2 4 x 25
mL, Beckman Coulter

3920 теста

BCAUOSR6109

282,24

282,24

1 411,20

9

GGT, 1000 tests

опак.

8

GGT, R1 4 x 18 mL, R2 4 x 18
1000 теста
mL, Beckman Coulter

BCAUOSR6020

132,00

132,00

1 056,00

10

AMYLASE (IFCC), 1600 tests

опак.

5

Alpha Amylase, R1 4 x 40 mL,
1600 теста
R2 4 x 10 mL, Beckman Coulter

BCAUOSR6182

576,00

576,00

2 880,00

11

ALANINE
AMINOTRANSFERASE,
3920 tests

опак.

5

ALT, R1 4 x 50 mL, R2 4 x 25
mL, Beckman Coulter

3920 теста

BCAUOSR6107

329,28

329,28

1 646,40

12

ALKALINE PHOSPHATASE
опак.
(ALP IFCC), 3280tests

3

ALP, R1 4 x 30 mL, R2 4 x 30
mL, Beckman Coulter

3280 теста

BCAUOSR6104

216,48

216,48

649,44

13

LDH - LACTATAE
DEHYDORGENASE, 2560
tests

опак.

3

LDH, R1 4 x 40 mL, R2 4 x 20
2560 теста
mL, Beckman Coulter

BCAUOSR6128

245,76

245,76

737,28

14

CREATINE KINASE
(NAC), 920 tests

опак.

3

BCAUOSR6179

302,40

302,40

907,20

15

CK-MB, 460 tests

опак.

3

16

СК-МВ CALIBRATOR, 6 x 1
опак.
ml

3

17

CK-MB CONTROL level 1, 9
опак.
x 2 ml

18

19

(ARSENAZO),

CK (NAC), R1-1 4x22 mL, R12 4x4 mL, R2 4x6 mL,
920 теста
Beckman Coulter
CK-MB, R1-1 2x22 mL, R1-2
2x4 mL, R2 2x6 mL, Beckman 460 теста
Coulter
СК-МВ CALIBRATOR, 6 x 1
6 x 1 ml
ml , Beckman Coulter

BCAUOSR61155

314,64

314,64

943,92

BCAU0DR30034

220,80

220,80

662,40

2

CK-MB Control Serum Level 1,
9 x 2 ml
9 x 2 mL, Beckman Coulter

BCAUODR30035

227,52

227,52

455,04

CK-MB CONTROL level 2, 9
опак.
x 2 ml

2

CK-MB Control Serum Level 2,
9 x 2 ml
9 x 2 mL, Beckman Coulter

BCAUODR30036

227,52

227,52

455,04

FE - IRON, 2000 tests

опак.

3

BCAUOSR6186

192,00

192,00

576,00

20

UIBC, 800 tests

опак.

3

BCAUOSR61205

177,60

177,60

532,80

21

BILIRUBIN
tests

TOTAL,

2360

опак.

4

Iron, R1 4 x 15 mL, R2 4 x 15
2000 теста
mL, Beckman Coulter
UIBC, R1 4x27 mL, R1a 4x3
mL, R2 4x6 mL, R2a 4x2 mL, 800 теста
Beckman Coulter
Total-Bilirubin, R1 4x15 mL,
2360 теста
R2 4x15 mL, Beckman Coulter

BCAUOSR6112

198,24

198,24

792,96

22

BILIRUBIN
tests

DIRECT,

920

опак.

8

Direct Bilirubin, R1 4x6 mL, R2
920 теста
4x6 mL, Beckman Coulter

BCAUOSR6111

110,40

110,40

883,20

23

CHOLESTEROL, 3640 tests

опак.

3

Cholesterol, R1 4 x 22.5 mL,
Beckman Coulter

BCAUOSR6116

305,76

305,76

917,28

24

HDL-CHOLESTEROL,
tests

опак.

3

HDL-Cholesterol, R1 4x27 mL,
740 теста
R2 4x9 mL, Beckman Coulter

BCAUOSR6187

381,84

381,84

1 145,52
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№ по ном.
наименование / вид / изисквания
ед.
ред

мярка

прогно
зно кво

25

HDL-Cholesterol Calibrator, 2
опак.
x 3 ml

3

26

HDL/LDL-CHOLESTEROL
CONTROL, 3 x 5 ml х 2

опак.

3

27

LDL-CHOLESTEROL,
tests

опак.

3

28

LDL-Cholesterol Calibrator, 2
опак.
x 1 ml

2

29

TRIGTRIGLYCERIDES,
опак.
1160 tests

5

30

PHOS, 2360 tests

опак.

3

31

MG - MAGNESIUM, 1000
опак.
tests

3

32

C-REACTIVE PROTEIN
(CRP), 1200 tests

опак.

33

Предложен продукт - производител,
описание

Предложена
разфасовка

HDL-Cholesterol Calibrator, 2 x
2 x 3 ml
3 mL, Beckman Coulter
HDL/LDL Cholesterol Control
3 x 5 ml х 2
Serum (Level 1-2) 3x5 mL,
Beckman Coulter

Каталожен
номер

Ед. цена в Ед. цена в лв.
лв. с ДДС за
с ДДС за
Обща стойност
единица
предложена
в лв. с ДДС
мярка
разфасовка

BCAUODC0011

196,80

196,80

590,40

BCAUODC0005

198,00

198,00

594,00

LDL-Cholesterol, R1 4x27 mL,
740 теста
R2 4x9 mL, Beckman Coulter

BCAUOSR6183

781,44

781,44

2 344,32

LDL-Cholesterol Calibrator, 2 x
2 x 1 ml
1 mL, Beckman Coulter

BCAUODC0012

201,78

201,78

403,56

Triglyceride, R1 4 x 20 mL, R2
1160 теста
4 x 5 mL, Beckman Coulter
Inorganic Phosphorous, R1
4x15 mL, R2 4x15 mL,
2360 теста
Beckman Coulter
Magnesium, R1 4 x 40 mL,
1000 теста
Beckman Coulter

BCAUOSR60118

243,60

243,60

1 218,00

BCAUOSR6122

113,28

113,28

339,84

BCAUOSR6189

108,00

108,00

324,00

7

CRP, R1 4 x 14 mL, R2 4 x 6
mL, Beckman Coulter

1200 теста

BCAUOSR6147

619,20

619,20

4 334,40

IGA - IMMUNOGLOBULIN
опак.
A, 1000 tests

2

IgA, R1 4 x 14 mL, R2 4 x 11
mL, Beckman Coulter

1000 теста

BCAUOSR61171

1 320,00

1 320,00

2 640,00

34

IGG -IMMUNOGLOBULIN
опак.
G, 1000 tests

2

IgG, R1 4 x 22 mL, R2 4 x 20
mL, Beckman Coulter

1000 теста

BCAUOSR61172

1 320,00

1 320,00

2 640,00

35

IGM -IMMUNOGLOBULIN
опак.
M, 1000 tests

2

IgM, R1 4 x 14 mL, R2 4 x 11
mL, Beckman Coulter

1000 теста

BCAUOSR61173

1 320,00

1 320,00

2 640,00

36

MICROALBUMIN, 516 tests

опак.

2

Urine/CSF Albumin 516 or 812
516 теста
tests, Beckman Coulter

BCAUB38858

1 300,32

1 300,32

2 600,64

37

Microalbumin
URINE, 5 x 2 ml

опак.

2

Urine/CSF Albumin Calibrator,
5 x 2 ml
Beckman Coulter

BCAUB38859

427,44

427,44

854,88

38

System Serum Calibrator, 20 x
опак.
5 ml

2

System Calibrator, 20 x 5 mL,
Beckman Coulter

20 x 5 ml

BCAU-66300

406,80

406,80

813,60

39

CONTROL SERUM LEVEL
опак.
1, 20 x 5 ml

4

Control Serum 1, 20 x 5 mL,
Beckman Coulter

20 x 5 ml

BCAUODC0003

385,20

385,20

1 540,80

40

CONTROL SERUM LEVEL
опак.
2, 20 x 5 ml

4

20 x 5 ml

BCAUODC0004

385,20

385,20

1 540,80

41

URINARY / CSF PROTEIN
опак.
incl calibrator, 500 tests

1

500 теста

BCAUOSR6170

164,64

164,64

164,64

42

LIPASE incl. Calibrator, 200
опак.
tests

1

200 теста

BCAUOSR6130

360,00

360,00

360,00

43

FERRITIN, 800 tests

опак.

1

800 теста

BCAUOSR61203

1 920,00

1 920,00

1 920,00

44

D-Dimer 200 test

опак.

1

D-Dimer, R1 2 x 12.5 mL, R2 2
200 теста
x 12.5 mL, Beckman Coulter

BCAUOSR60135

3 775,20

3 775,20

3 775,20

45

Urine Calibrator, 6 x 8 mL

опак.

1

Urine Calibrator, Beckman
Coulter

6x8 ml

BCAUB64606

284,16

284,16

284,16

46

Течна контрола за урина
опак.
нивo 1, 6x5 ml

1

Tru Lab Urine control L1, 6x5
ml, Diasys

6х5 ml

DS59170991
0061

203,70

203,70

203,70

47

Течна контрола за урина
опак.
нивo 2, 6x5 ml

1

Tru Lab Urine control L2, 6x5
ml, Diasys

6х5 ml

DS59180991
0061

203,70

203,70

203,70

48

WASH SOLUTION, 6 x 2 L

опак.

13

6x2L

BCAUOSR0001

273,96

273,96

3 561,48

4 x 54 ml

BCAUODR20067

34,56

34,56

69,12

6 x 450 ml

BCAU-66039

123,72

123,72

371,16

452,40

452,40

452,40

49

50

740

Calibrator

Cleaning
Solution
(Contamination Avoidance), 4 опак.
x 54 ml
CLEANING SOLUTION, 6 x
опак.
450 ml

2
3

51

D-Dimer Calibrator (Level 1) 2
опак.
x 2.5 mL, (Level 2) 2 x 0.5 mL

1

52

Маркучи за перисталтична
опак.
помпа 2бр./оп

4

53

Бъркалка за AU (3 бр/оп)

1
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опак.

Control Serum 2, 20 x 5 mL,
Beckman Coulter
Urinary/CSF Protein, R1 4x19
mL, Calibrator 1x3 mL,
Beckman Coulter
Lipase, R1 4x10 mL, 4xLyo, R2
4x3.3 mL, 2xCalibrator,
Beckman Coulter
Ferritin, R1 4 x 24 mL, R2 4 x
12 mL, Beckman Coulter

Wash Solution, 6 x 2 L,
Beckman Coulter
Cleaning Solution (For
Contamination Avoidance) 4x54
mL, Beckman Coulter
Cleaning Solution, 6 x 450 mL,
Beckman Coulter
D-Dimer Calibrator (Level 1)
2x2.5 mL, (Level 2) 2x0.5 mL,
Beckman Coulter
RollerTube (pkg of 2), Beckman
Coulter
Mixing Bar, Spiral (pkg of 3),
Beckman Coulter

2x2x0,5ml+2x BCAU2x2,5ml
ODR3033
2бр./оп

BCAUMU962300

270,72

270,72

1 082,88

(3 бр/оп)

BCAUMU959900

684,00

684,00

684,00
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MIXING ROD(3PCS/SET) - L
бр.
SHAPE, Beckman Coulter

BCAUMU826700

612,00

612,00

612,00

Photometer Lamp, 12V 20W (1
ea.), Beckman Coulter
Serum Protein Multi Calibrator
(Level 1-6) 1x2 mL, Beckman
Coulter
Serum Protein Multi Calibrator
2 (Level 1-5) 1x2 mL, Beckman
Coulter
ITA Control Serum 1, 6 x 2 mL,
Beckman Coulter

бр.

BCAUMU988800

343,20

343,20

1 372,80

6 х1 x 2 mL

BCAUODR3021

505,20

505,20

1 515,60

5 х1 x 2 mL

BCAUODR3023

573,60

573,60

1 720,80

6 x 2 ml

BCAUODC0014

565,20

565,20

1 130,40

2

ITA Control Serum 2, 6 x 2 mL,
6 x 2 ml
Beckman Coulter

BCAUODC0015

565,20

565,20

1 130,40

опак.

2

ITA Control Serum 3, 6 x 2 mL,
6 x 2 ml
Beckman Coulter

BCAUODC0016

565,20

565,20

1 130,40

61

D-Dimer Control (Level 1 - 2),
опак.
2 x 0.5 ml x 2

2

D-Dimer Control (Level 1 - 2) 2
2x2x0,5ml
x 0.5 mL, Beckman Coulter

BCAUODC0029

546,00

546,00

1 092,00

62

ISE calibration cup Cup (pkg
опак.
of 250)

10

Sample Cup (pkg of 250)q
Diasys

250 бр/оп

DS940133

48,00

48,00

480,00

63

ISE BUFFER, 4 x 2 L

опак.

12

ISE Buffer, 4 x 2000 mL,
Beckman Coulter

4x2L

BCAU-66320

186,00

186,00

2 232,00

64

ISE MID STD, 4 x 2 L

опак.

12

ISE Mid Standard, 4 x 2000 mL,
4x2L
Beckman Coulter

BCAU-66319

190,08

190,08

2 280,96

65

ISE REFERENCE
SOLUTION, 4 x 1 L

опак.

7

ISE Reference, 4 x 1000 mL,
Beckman Coulter

4x1L

BCAU-66318

253,08

253,08

1 771,56

66

ISE STD LOW, 4 x 100 ml

опак.

1

ISE Low Serum Standard, 4 x
100 mL, Beckman Coulter

4 x 100 ml

BCAU-66317

97,20

97,20

97,20

67

ISE STD HIGH, 4 x 100 ml

опак.

1

4 x 100 ml

BCAU-66316

132,60

132,60

132,60

68

ISE Low/High Urine Stan., 2 x
опак.
100 mL L,2 x 100 mL H

1

4 x 100 ml

BCAU-66315

136,80

136,80

136,80

69

ISE REF INT. SOLUTION, 2
опак.
x 25 ml

1

2 x 25 ml

BCAU-66314

99,60

99,60

99,60

70

ISE SELECT CHECK, 2 x 25
опак.
ml

1

ISE Na+/K+ Selectivity Check,
2 x 25 ml
2 x 25 mL, Beckman Coulter

BCAU-66313

111,72

111,72

111,72

71

K ELECTRODE

опак.

2

K Electrode A&T (1 ea.),
Beckman Coulter

1 бр.

BCAUMU919500

1 800,00

1 800,00

3 600,00

72

REF-ELECTRODE

опак.

2

REF Electrode A&T (1 ea.),
Beckman Coulter

1 бр.

BCAUMU919700

3 360,00

3 360,00

6 720,00

73

CL-ELECTRODE

опак.

2

CL Electrode A&T (1 ea.),
Beckman Coulter

1 бр.

BCAUMU919600

1 800,00

1 800,00

3 600,00

74

NA-ELECTRODE

опак.

2

Na Electrode A&T (1 ea.),
Beckman Coulter

1 бр.

BCAUMU919400

1 800,00

1 800,00

3 600,00

75

Комплект за осигуряване на
опак.
качеството

1

AU480 Maintenance kit,
Beckman Coulter

1 бр.

BCAUB66751

2 064,00

2 064,00

2 064,00

76

IgE, 300 tests

опак.

1

IGE REAGENT, Beckman
Coulter

300

BCAU133390

1 680,00

1 680,00

1 680,00

77

IgE Duocal, 5 x 2 ml

опак.

1

Duocal® IgE-Set, Beckman
Coulter

5 x 2 ml

BCAUE0750324

1 536,00

1 536,00

1 536,00

78

fCAL® turbo Reagent Kit

опак.

1

fCAL® turbo Reagent Kit,
Buhlman Laboratories

135 теста

B-KCALRSET

2 160,00

2 160,00

2 160,00

79

fCAL® turbo Calibrator Kit

опак.

1

fCAL® turbo Calibrator Kit,
Buhlman Laboratories

6 vials

B-KCALCASET

440,40

440,40

440,40

80

fCAL® turbo Control Kit

опак.

1

fCAL® turbo Control Kit,
Buhlman Laboratories

3 x 2 vials

B-KCALCONSET

576,00

576,00

576,00

81

CALEX® Cap Device

опак.

1

CALEX® Cap Device, Buhlman
25 бр.
Laboratories

B-CALEXC50

240,00

240,00

240,00

82

Имунологичен контрол ниво
опак.
L1

1

Immunoasey Lio-L1, Beckman
Coulter

12х3 ml

BCSR206005

727,44

727,44

727,44

83

Имунологичен контрол ниво
опак.
L2

1

Immunoasey Lio-L2, Beckman
Coulter

12х3 ml

BCSR206105

913,92

913,92

913,92

84

HbA1C
REAGENT

1

HbA1C DENATURANT
REAGENT, Beckman Coulter

1000ml

BC472137

235,20

235,20

235,20

54

Mixing bar (l-shape)*

опак.

1

55

Photometer Lamp, 12V 20W
опак.
(1 ea.)

4

56

Serum Protein Multi Calibrator
опак.
1 (Level 1 - 6) 1 x 2 mL

3

57

Serum Protein Multi Calibrator
опак.
2 (Level 1 - 5) 1 x 2 mL

3

58

ITA CONTROL SERUM
LEVEL 1, 6 x 2 ml

опак.

2

59

ITA CONTROL SERUM
LEVEL 2, 6 x 2 ml

опак.

60

ITA CONTROL SERUM
LEVEL 3, 6 x 2 ml

DENATURANT
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опак.

ISE High Serum Standard, 4 x
100 mL, Beckman Coulter
ISE Low/High Urine Standard,
2x100 mL Low, 2x100 mL
High, Beckman Coulter
ISE Internal Reference, 2 x 25
mL, Beckman Coulter
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HbA1C
500
test,
incl.
Calibrator,5 x 2 mL LYO, 500 теста
Beckman Coulter
HbA1c 2 x 2 extendSure
2 х 2 х 1 ml
Control Kit, Beckman Coulter

BCAUB00389

1

R Syringe (1 ea.), Beckman
Coulter

1 бр.

опак.

1

Reagent Probe (1 бр.)

опак.

90

S Syringe (1 бр.)

85

HbA1C
500
test,
incl.
опак.
Calibrator,5 x 2 mL LYO

1

86

HbA1c 2 x 2 mL Control Kit

опак.

1

87

R Syringe (1 бр.)

опак.

88

Sample Probe (1 бр.)

89

Ед. цена в Ед. цена в лв.
лв. с ДДС за
с ДДС за
Обща стойност
единица
предложена
в лв. с ДДС
мярка
разфасовка

2 575,80

2 575,80

2 575,80

421,10

421,10

421,10

BCAUZM011200

1 138,32

1 138,32

1 138,32

Sample Probe (1 ea.), Beckman
1 бр.
Coulter

BCAUMU993400

1 077,72

1 077,72

1 077,72

1

Reagent Probe (1 ea.), Beckman
1 бр.
Coulter

BCAUMU995800

793,32

793,32

793,32

опак.

1

S Syringe (1 ea.), Beckman
Coulter

1 бр.

BCAUZM011100

1 174,20

1 174,20

1 174,20

91

Tube Set for ISE (D-Potопак.
Electrodes)

1

ISE Tube Set (1 ea.), Beckman
Coulter

1 бр.

351,60

351,60

92

LACTATE 220 test

опак.

1

Lactate, R1 4 x 10 mL, 4 x Lyo,
220 теста
Beckman Coulter

324,18

324,18

93

Епруветки за Лактат

опак.

1

Vacumed® 13x75 mm with
Potassium Fluoride x 4 mlq FL 1x100 бр.
Medical

121,50

121,50

BCAUB12396

351,60
BCAU-MU538600
BCAU324,18
OSR6193
FL42212

121,50

Обща стойност за пореден № 1

Обща сума :

114 639,62

114 639,62 лв
95 533,02

За възложител :

........П.........

За изпълнител :

с ДДС
без ДДС

........П..........

Изп. Директор
.......П.........
Гл. Счетоводител
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ДОГОВОР № 29
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА: ДОСТАВКИ НА МЕДИЦИНСКИ
КОНСУМАТИВИ И ИЗДЕЛИЯ И ЛАБОРАТОРНИ РЕАКТИВИ, УНП 00468-2019-0011
Днес, 12.05. 2020г. в гр. Монтана на основание чл.112 от Закона за обществените поръчки и
Решение № Р-6 от 14.04.2020г. на Изпълнителния директор на МБАЛ „Д-р Ст.Илиев” АД гр.Монтана
за извършено класиране и определяне на изпълнител, се сключи настоящия договор между:
МБАЛ „Д-р Стамен Илиев" АД, ЕИК: 111047073
с адрес: гр. Монтана, ул.Сирма войвода №4, тел.: 096 305150, факс: 096 307554, представлявано от
д-р Тодор Тодоров – Изпълнителен директор, наричано по-долу за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ” от
една страна,
и
ЕТ Медимекс - Петрова, ЕИК : 040010237
с адрес: гр. София 1113, район Слатина, ул.Асен Велчев 16, бл.244, ет.13, ап.47, тел.: 02 9877162,
тел/факс: 02 8705832, elka.petrova@mail.bg , представлявано от Елка Милчева Петрова, наричано подолу за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ” от друга страна, за следното :
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
възлага, а
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ медицински консумативи и/или лабораторни реактиви, съгласно приложена
Спецификация - неразделна част от настоящия договор .
ІІ. ЦЕНИ И ОБЩА СТОЙНОСТ НА ДОСТАВКИТЕ ПО ДОГОВОРА
2.1. Единичната цена на стоките по т.1.1 е определена в лева, съгласно приложената Спецификация.
2.2. Общата стойност на доставката по договора е :
135 486,79 (сто тридесет и пет хиляди четиристотин осемдесет и шест 0,79) лева с ДДС,
112 905,66 (сто и дванадесет хиляди деветстотин и пет 0,66) лева без ДДС.
2.3. Цените са фиксирани и не подлежат на промяна през периода на изпълнение на договора, с
изключение при приложението на нормативните разпоредби.
2.4. Количествата на стоките от поръчката, посочени в приложената спецификация, са прогнозни и
ориентировъчни и не пораждат задължение за Възложителя да ги закупи в пълен обем, както и
възможност да заяви доставка на по-големи количества, съобразно нуждите на лечебното заведение.
ІІІ. УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
3.1. Плащането по настоящия договор се осъществява в български лева чрез банков превод от страна
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по посочената в т.15 банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ- отложено в
срок до 60 дни след съответната доставка и представяне на необходимите документи .
3.2. Заплащането на стоките се извършва след представяне на следните документи :
а/доставна фактура - оригинал;
б/ приемо-предавателен протокол;
в/ партиден сертификат за качество.
г/ заявка
3.3. В случай, че посочените в чл.3.2. документи са нередовни или не са комплектовани, същите се
връщат на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с приемо-предавателен протокол за изправяне на нередностите.Срокът
по т.3.1. за плащане на доставката, започва да тече от датата на представянето на документите в
изискуемия вид.
ІV. СРОК НА ДОСТАВЯНЕ
4.1. Доставката на стоките, предмет на настоящият договор се извършва периодично и в срок до 24
часа след всяка обикновенна писмена заявка предадена по електронен път и в срок до 6 часа след
всяка спешна заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
4.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да уведоми писменно или чрез факс ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за
предстоящето доставяне на стоките преди експедицията им.
V. МЯСТО НА ДОСТАВЯНЕ
5.1. Място на доставяне на стоките по този договор е до краен получател: МБАЛ „Д-р Стамен Илиев
АД гр.Монтана, ул.„Сирма войвода” №4 - болнична аптека и/или съгласно указанията на възложителя.
5.2. Рискът от случайното погиване и повреждане на стоките преминава върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от
момента на приемането й на мястото на доставяне с приемателно-предавателен протокол.

1

VІ. ДАТА НА ДОСТАВЯНЕ
6.1. За дата на доставяне се счита датата, на която стоките са доставени в мястото на доставяне,
съгласно приемо-предавателен протокол.
VІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава :
7.1. Да достави стоките в договорения срок, придружени със сертификат за качество.
7.2. Да предаде стоките в съответния вид, количество и качество на мястото на доставяне.
7.3. След доставяне на стоките да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документите, изброени в т. 3.2. от
настоящия договор.
7.4. При подписването на договора да представи (чл.58 от ЗОП):
а) за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 - свидетелство за съдимост;
б) за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 - удостоверение от органите по приходите и
удостоверение от общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника;
в) за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 - удостоверение от органите на Изпълнителна
агенция "Главна инспекция по труда";
г) за обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 1 - удостоверение, издадено от Агенцията по
вписванията.
д) други документи – нормативно изискуеми към датата на сключване на договора.
е) гаранция за изпълнение в една от формите, определени в чл.111 от ЗОП, която се
освобождава до 30 дни след приключване на изпълнението на договора. Гаранцията е в размер на 2 %
от стойността на договора без ДДС и възлиза на
2 258,11 лв./словом : две хиляди двеста петдесет и осем 0,11 /
VІІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава :
8.1. Да приеме стоките, предмет на настоящия договор, в деня на доставката, съответстващи по вид,
количество и качество на описанието в настоящия договор.
8.2. Да заплати доставените стоки в уговорения срок.
8.3. След изтичане на срока за изпълнение на договора да освободи гаранцията за изпълнение на
договора без да дължи лихви за периода, през който средствата са престояли законно при него.
8.4. Да осигури присъствието на свой представител при приемането на стоките, разполагащ с
надлежно пълномощно за подписване на приемателно-предавателен протокол.
ІХ. ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА СТОКИТЕ
9.1. Приемането на стоките се осъществява в присъствието на упълномощен представител на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
9.2. При приемането на стоките се подписва приемо-предавателен протокол, удостоверяващ
получаването на стоките, едновременно с представянето на разрешение за продажба, издадено от
ИАЛ.
Х. КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИИ И СРОК НА ГОДНОСТ
10.1. Качеството на стоките, предмет на настоящия договор, следва да отговаря на техническите
стандарти на производителя, което се удостоверява със сертификат за качество и произход, издаден от
компетентен орган в страната-производител.
10.2. Към датата на доставката срокът на годност на стоките, предмет на настоящия договор, следва да
бъде не по-малък от 70 % от срока на годност, обявен от производителя.
10.2.1. В случай на доставка на медицински консумативи и лабораторни реактиви с по-кратък от
договорения срок на годност, изпълнителя заплаща неустойка, както следва:
от 69.99% до 60% - 5% върху стойността на доставката;
от 59.99% до 50% - 10% върху стойността на доставката;
от 49.99% до 40% - 20% върху стойността на доставката;
от 39.99% до 30% - 30% върху стойността на доставката;
от 29.99% до 20% - 60% върху стойността на доставката;
под 20 % - 90% върху стойността на доставката.
10.2.2. Доставката на лекарствен продукт и/или медицинско изделие с по-малък от 40% от обявения от
производителя се извършва само с мотивирано решение на възложителя за конкретното количество,
определено от него.
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10.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да откаже приемането на стоките, ако в деня на пристигането и
приемането, те не отговарят на договореното с настоящия договор.
ХІ. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕТОЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ, РЕКЛАМАЦИИ
11.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да предяви рекламация пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за :
а/ количество и некомплектност на стоките или техническата документация / явни недостатъци /;
б/ качество / скрити недостатъци /:
- при доставяне на стока не от договорения вид, посочен в т.1.1;
- при констатиране на дефекти при употреба на стоката.
11.2. Рекламациите за явни недостатъци на стоките се правят в 14 дневен срок от датата на доставяне
със съответен протокол.
11.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е длъжен да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за установените дефекти
в 15-дневен срок от констатирането им.
11.4. В рекламациите се посочва номерът на договора, точното количество на получената стока,
основанието за рекламация и конкретното искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Към рекламацията се прилага
копие от сертификата за качество, получено заедно с другите дължими документи по договора.
11.5. В петдневен срок от получаване на рекламацията, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ следва да отговори на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено и конкретно дали приема рекламацията или я отхвърля.
11.6. При рекламации с явни недостатъци ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен в 5-дневен срок от получаване
на рекламацията за своя сметка и риск да достави на мястото на доставяне количеството липсващи в
доставката/некомплектни договорени стоки.
11.7. Изборът на посочените по-горе възможности да се върне съответната част от платеното или да
се доставят нови стоки принадлежи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ , като разходите и рисковете по новото
доставяне са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
11.8. Рекламираните стоки се съхраняват от съответния краен получател до уреждане на
рекламациите.
XII. ОТГОВОРНОСТ ПРИ ЗАБАВА, НЕУСТОЙКИ
12.1. За неизпълнение на задълженията си по настоящия договор,
Изпълнителя дължи неустойка в размер на 0.7 на ден, върху стойността на неизпълненото в
договорените срокове задължение , но не повече от 10% /десет процента/ от стойността на
неизпълнението, както и обезщетение за претърпените вреди в случаите, когато те надхвърлят
договорената неустойка. Сумата на неустойката, дължима от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, се
осигурява от гаранцията за изпълнение на договора.
12.2. Когато при наличие на рекламация, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не изпълни задълженията си по раздел ХІ
от настоящия договор в срок,същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 2 % от цената
на стоката в частта на рекламацията.
12.3. При виновна забава на една от страните, продължила повече от половината от срока за
изпълнение на съответното задължение, другата страна има право да развали договора едностранно с
30-дневно предизвестие.
12.4. В случай, че по отношение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ настъпят обстоятелства по чл.54, ал.1 и чл.55,
ал.1, т.1 и т.4 от ЗОП, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно настоящия договор,без
писмено предизвестие и без да дължи неустойки.
ХІІІ. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
13.1. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за понесени вреди и загуби, ако
последните са причинени в резултат на непреодолима сила.
13.2. Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора е била в забава, тя не
може да се позовава на непреодолима сила.
13.3. „Непреодолима сила“ по смисъла на договора е непредвидено и/или непредотвратимо събитие
от извънреден характер, възникнало след сключването на договора.
13.4. Страната, засегната от непреодолима сила е длъжна да предприеме всички действия с грижата
на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено
другата страна в двуседмичен срок от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се
дължи обещетение за настъпилите от това вреди.
13.5. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни
задължения се спира.
13.6. Не представлява „непреодолима сила” събитие, причинено по небрежност или чрез умишлено
действие на страните или на техни представители и/или служители, както и недостига на парични
средства на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
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ХІV. СПОРОВЕ
14.1. Възникналите през времетраенето на договора спорове и разногласия между страните се
решават чрез преговори между тях. Постигнатите договорености се оформят в писмена форма и се
превръщат в неразделна част от договора.
14.2. В случай на непостигане на договореност по предходния член, всички спорове, породени от
този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени от или отнасящи се до
неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване ще бъдат разрешавани според
българските материални и процесуални закони от компетентния съд по реда на ГПК.
ХV. СЪОБЩЕНИЯ
15.1. Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този договор са валидни, ако
са направени в писмена форма, подписани лично или от упълномощените представители .
15.2. За дата на съобщението се смята:
- датата на предаването – при ръчно предаване на съобщението;
- датата на пощенското клеймо на обр.разписка-при изпращане по пощата;
- датата на приемането – при изпращане по телефакс
15.3. За валидни адреси за приемане на съобщения, свързани с настоящия договор се смятат:
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ :
ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД
гр. Монтана 3400
ул. „Сирма войвода" № 4
ТБ: Интернешънъл Асет Банк АД
Сметка: BG71IABG74741001032600
BIC код на банката : IABGBGSF
тел.: 096 305150, факс: 096 307554
http://mbalmontana.com
E-mail : mbalmont@net-surf.net
При промяна на адреса, съответната страна е длъжна да уведоми другата в тридневен срок от
промяната.
ХVІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ
16.1. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи от този
договор на трети лица.
16.2. За неуредените въпроси в настоящия договор се прилага действащото българско
законодателство.
ХVІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
17.1. Договорът е за 18 месеца и влиза в сила от 12.05.2020 г. и важи до 12.11.2021 г.
17.2. Всяка от страните може да прекрати договора, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след
сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения, за което отправя писмено
уведомление до отсрещната страна.
17.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни в срок
повече от 3 (три) заявки на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
17.4. При съставянето на настоящия договор се представиха следните документи :
1. Решение на Изпълнителния директор № Р - 6 от 14.04.2020г. ;
2. Удостоверение за актуално съдебно състояние на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ;
3. Документи по т.7.4. от настоящия договор.
Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и
се подписа, както следва:

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Заличено обстоятелство
съгласно чл.36а, ал.3 от ЗОП

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Заличено обстоятелство
съгласно чл.36а, ал.3 от ЗОП

ИЗП.ДИРЕКТОР

Заличено обстоятелство
съгласно чл.36а, ал.3 от ЗОП
ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ
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Спецификация
към договор № 29 / 12.05. 2020г. за Доставки на медицински консумативи и изделия и
лабораторни реактиви, УНП 00468-2019-0011
възложител : МБАЛ Д-р Стамен Илиев АД - гр.Монтана
изпълнител : Медимекс - Петрова ЕТ
Обособена позиция № 1 - Медицински консумативи - общи
Предложен

№ по ном.
ред ед.

наименование / вид / изисквания

мярка

прогнозно кпродукт производител,
во

Предложена
разфасовка

Каталожен номер

описание

Ед. цена в лв. Ед. цена в лв.
с ДДС за
с ДДС за
Обща стойност
единица
предложена
в лв. с ДДС
мярка
разфасовка

Хирургични конци - резорбируеми и нерезорбируеми -ВСИЧКИ КОНЦИ ДА СА ОТ ЕДИН ПРОИЗВОДИТЕЛ

Хирургични конци - резорбируеми
Резорбируем синтетичен, плетен конец от 100%
полигликолова киселина с покритие от капролактон и
калциев стеарат с крайна резорбция 60-90 дни
Дебелина; дължина; вид на иглата
1

6/0 ; 45см ; игла - 13 мм, обла, 3/8 кръг

бр. (стер.
оп.)

72

2

4/0 ; 75см ; игла - 20 мм, обла, 1/2 кръг

бр. (стер.
оп.)

72

бр. (стер.
оп.)

36

бр. (стер.
оп.)

36

бр. (стер.
оп.)

36

3

4

5

4/0 ; 45см ; игла - 16мм, прецизна(плоска
с изострен режещ връх), 3/8 кръг
4/0 ; 45см ; игла - 20мм, обратно режеща,
3/8 кръг
4/0 ; 45см ; игла - 19мм, прецизна(плоска
с изострен режещ връх), 3/8 кръг

6

3/0 ; 75см ; игла - 18 мм, обла, 1/2 кръг

бр. (стер.
оп.)

180

7

3/0 ; 75см ; игла - 20мм, обла, 1/2 кръг

бр. (стер.
оп.)

48

8

3/0 ; 75см ; игла - 25мм, обла, 1/2 кръг

бр. (стер.
оп.)

180

9

3/0; 75см ; игла - 30мм, обла, 1/2 кръг

бр. (стер.
оп.)

720

бр. (стер.
оп.)

36

бр. (стер.
оп.)

60

10

11

3/0 ;45см ; игла - 25мм, прецизна(плоска с
изострен режещ връх), 3/8 кръг
3/0 ; 75см ; игла - 26мм, обратно режеща,
3/8 кръг

12

2/0 ; 75см ; игла - 25 мм, обла, 1/2 кръг

бр. (стер.
оп.)

60

13

2/0 ; 75см ; игла - 30 мм, обла, 1/2 кръг

бр. (стер.
оп.)

60

14

0 ; 75см ; игла - 30 мм, обла, 1/2 кръг

бр. (стер.
оп.)

600

15

0 ; 75см ; игла - 30 мм, обратно режеща,
3/8 кръг

бр. (стер.
оп.)

300

16

0 ; 90см ; игла - 40 мм, обла, 1/2 кръг

бр. (стер.
оп.)

60

17

1 ; 75см ; игла - 30 мм, обла, 1/2 кръг

бр. (стер.
оп.)

300

18

1 ; 75см ; игла - 35 мм, обла, 1/2 кръг

бр. (стер.
оп.)

60

19

1 ; 75см ; игла - 40 мм, обла, 1/2 кръг

бр. (стер.
оп.)

180

20

1 ; 90см ; игла - 40 мм, обла, 1/2 кръг

бр. (стер.
оп.)

420

бр. (стер.
оп.)

60

бр. (стер.
оп.)

144

21

22

1 ; 75см ; игла - 63 мм, обла с тъп връх за
паренхимни органи, 3/8 кръг
2 ; 75см ; игла - 40мм, обратно режеща,
1/2 кръг

23

2 ; 75см ; игла - 45 мм, обла, 1/2 кръг

бр. (стер.
оп.)

180

24

2 ; 90см ; игла - 45 мм, обла, 1/2 кръг

бр. (стер.
оп.)

300

25

2 ; 90см ; игла - 50 мм, обла, 1/2 кръг

бр. (стер.
оп.)

840
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SURGICRYL
PGA/SMI
SURGICRYL
PGA/SMI
SURGICRYL
PGA/SMI
SURGICRYL
PGA/SMI
SURGICRYL
PGA/SMI
SURGICRYL
PGA/SMI
SURGICRYL
PGA/SMI
SURGICRYL
PGA/SMI
SURGICRYL
PGA/SMI
SURGICRYL
PGA/SMI
SURGICRYL
PGA/SMI
SURGICRYL
PGA/SMI
SURGICRYL
PGA/SMI
SURGICRYL
PGA/SMI
SURGICRYL
PGA/SMI
SURGICRYL
PGA/SMI
SURGICRYL
PGA/SMI
SURGICRYL
PGA/SMI
SURGICRYL
PGA/SMI
SURGICRYL
PGA/SMI
SURGICRYL
PGA/SMI
SURGICRYL
PGA/SMI
SURGICRYL
PGA/SMI
SURGICRYL
PGA/SMI
SURGICRYL
PGA/SMI

12 бр.

11 070 213

1,89

22,68

136,08

12 бр.

11 150 122

1,77

21,24

127,44

12 бр.

11151516UP

2,28

27,36

82,08

12 бр.

11151520UP

1,87

22,44

67,32

12 бр.

11151519UP

2,75

33,00

99,00

12 бр.

11 200 117

1,93

23,16

347,40

12 бр.

11 200 122

2,40

28,80

115,20

12 бр.

11 200 126

2,04

24,48

367,20

12 бр.

11 200 130

2,33

27,96

1 677,60

12 бр.

11201524UP

2,21

26,52

79,56

12 бр.

11 201 524

2,27

27,24

136,20

12 бр.

11 300 126

2,11

25,32

126,60

12 бр.

11 300 130

2,13

25,56

127,80

12 бр.

11 350 130

2,59

31,08

1 554,00

12 бр.

11 351 530

2,76

33,12

828,00

12 бр.

11 350 140

2,75

33,00

165,00

12 бр.

11 400 130

2,35

28,20

705,00

12 бр.

11400136-75

2,01

24,12

120,60

12 бр.

11400140-75

1,94

23,28

349,20

12 бр.

11 400 140

2,78

33,36

1 167,60

12 бр.

11 401 963

2,89

34,68

173,40

12 бр.

11501440-75

2,30

27,60

331,20

12 бр.

11500145-75

2,12

25,44

381,60

12 бр.

11 500 145

2,87

34,44

861,00

12 бр.

11 500 150

2,12

25,44

1 780,80

Стр. 1 от 5

Предложен

№ по ном.
ред ед.

наименование / вид / изисквания

мярка

прогнозно кпродукт производител,
во

Каталожен номер

12 бр.

11200045-17

6,53

78,36

3 526,20

12 бр.

11 200 045

5,44

65,28

979,20

12 бр.

11200045-6

2,68

32,16

160,80

12 бр.

11300045-6

2,81

33,72

168,60

12 бр.

11350045-17

7,58

90,96

2 274,00

12 бр.

11 350 045

6,55

78,60

1 179,00

12 бр.

11400045-6

4,32

51,84

259,20

12 бр.

11 400 015

2,73

32,76

327,60

12 бр.

11500045-6

4,56

54,72

5 472,00

12 бр.

11 500 015

3,03

36,36

1 090,80

12 бр.

14 200 419

2,79

33,48

100,44

12 бр.

14 201 526

2,74

32,88

1 972,80

12 бр.

14 200 015

2,22

26,64

106,56

12 бр.

14 300 130

2,64

31,68

126,72

12 бр.

14 300 015

2,27

27,24

136,20

12 бр.

14 350 130

2,65

31,80

159,00

12 бр.

14350140-75

2,26

27,12

135,60

12 бр.

14 350 015

2,76

33,12

828,00

12 бр.

14 350 148

2,26

27,12

298,32

12 бр.

14400140-75

2,28

27,36

273,60

12 бр.

14 400 140

3,10

37,20

372,00

12 бр.

14 400 015

3,31

39,72

3 177,60

12 бр.

14 400 148

2,77

33,24

166,20

12 бр.

14 500 148

2,85

34,20

171,00

12 бр.

14 500 015

3,01

36,12

903,00

SURGICRYL
RAPID/SMI

12 бр.

S-1430-1435

7,84

94,08

940,80

описание
26

3/0 ; 45см ; 17 х 45 см лигатури

бр. (стер.
оп.)

27

3/0 ; 45см ; 12 х 45 см лигатури

бр. (стер.
оп.)

180

28

3/0 ; 45см ; 6 х 45 см лигатури

бр. (стер.
оп.)

60

29

2/0 ; 45см ; 6 х 45 см лигатури

бр. (стер.
оп.)

60

30

0 ; 45см ; 17 х 45 см лигатури

бр. (стер.
оп.)

300

31

0 ; 45см ; 12 х 45 см лигатури

бр. (стер.
оп.)

180

32

1 ; 45см ; 6 х 45 см лигатури

бр. (стер.
оп.)

60

33

1 ; 150см ; 150см лигатури

бр. (стер.
оп.)

120

34

2 ; 45см ; 6 х 45 см лигатури

бр. (стер.
оп.)

1 200

35

2 ; 150см ; 150см лигатури

бр. (стер.
оп.)

360

540

Ед. цена в лв. Ед. цена в лв.
с ДДС за
с ДДС за
Обща стойност
единица
предложена
в лв. с ДДС
мярка
разфасовка

Предложена
разфасовка

SURGICRYL
PGA/SMI
SURGICRYL
PGA/SMI
SURGICRYL
PGA/SMI
SURGICRYL
PGA/SMI
SURGICRYL
PGA/SMI
SURGICRYL
PGA/SMI
SURGICRYL
PGA/SMI
SURGICRYL
PGA/SMI
SURGICRYL
PGA/SMI
SURGICRYL
PGA/SMI

Резорбируем синтетичен, плетен конец от 100%
полигликолова киселина с покритие от капролактон и
калциев стеарат с крайна резорбция 42 дни
Дебелина, дължина, вид на иглата
36

37

3/0 ; 45см ; игла - 19мм, прецизна(плоска
с изострен режещ връх), 3/8 кръг
3/0 ; 75см ; игла - 26мм, обратно режеща,
3/8 кръг

бр. (стер.
оп.)

36

бр. (стер.
оп.)

720

38

3/0 ; 150см ; 150см лигатури

бр. (стер.
оп.)

48

39

2/0 ; 75см ; игла - 30 мм, обла, 1/2 кръг

бр. (стер.
оп.)

48

40

2/0 ; 150см лигатури

бр. (стер.
оп.)

60

41

0 ; 75см ; игла - 30 мм, обла, 1/2 кръг

бр. (стер.
оп.)

60

42

0 ; 75см ; игла - 40 мм, обла, 1/2 кръг

бр. (стер.
оп.)

60

43

0 ; 150см лигатури

бр. (стер.
оп.)

300

44

0 ; 90см ; игла - 50 мм, обла, 1/2 кръг

бр. (стер.
оп.)

132

45

1 ; 75см ; игла - 40 мм, обла, 1/2 кръг

бр. (стер.
оп.)

120

46

1 ; 90см ; игла - 40 мм, обла, 1/2 кръг

бр. (стер.
оп.)

120

47

1 ; 150см ; 150см лигатури

бр. (стер.
оп.)

960

48

1 ; 90см ; игла - 50 мм, обл, 1/2 кръг

бр. (стер.
оп.)

60

49

2 ; 90см ; игла - 50 мм, обла, 1/2 кръг

бр. (стер.
оп.)

60

50

2 ; 150см ; 150см лигатури

бр. (стер.
оп.)

300

51

32

0-2/0 ; 75см/90см ; Епизио сет-2игли x 0
бр. (стер.
40мм обла 1/2 90см и 1игла x2/0 26мм
120
оп.)
обратно режеща игла 75см
Резорбируем, синтетичен монофиламентен polyglycolide(75%) - co-caprolactone(25%) с крайна
резорбция 90-120 дни

SURGICRYL
RAPID/SMI
SURGICRYL
RAPID/SMI
SURGICRYL
RAPID/SMI
SURGICRYL
RAPID/SMI
SURGICRYL
RAPID/SMI
SURGICRYL
RAPID/SMI
SURGICRYL
RAPID/SMI
SURGICRYL
RAPID/SMI
SURGICRYL
RAPID/SMI
SURGICRYL
RAPID/SMI
SURGICRYL
RAPID/SMI
SURGICRYL
RAPID/SMI
SURGICRYL
RAPID/SMI
SURGICRYL
RAPID/SMI
SURGICRYL
RAPID/SMI

Дебелина, дължина, вид на иглата
52

5/0 16 мм, прецизна(плоска с изострен
режещ връх), 3/8 кръг, 75см , безцветен

бр. (стер.
оп.)

60

MONOFAST/
SMI

12 бр.

16101516P

2,59

31,08

155,40

53

4/0 19 мм, прецизна(плоска с изострен
режещ връх), 3/8 кръг, 45см, безцветен

бр. (стер.
оп.)

60

MONOFAST/
SMI

12 бр.

16151519P

3,26

39,12

195,60

54

3/0 19мм, прецизна(плоска с изострен
режещ връх), 3/8 кръг, 45см, безцветен

бр. (стер.
оп.)

60

MONOFAST/
SMI

12 бр.

16201519P

3,36

40,32

201,60
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Предложен

№ по ном.
ред ед.

наименование / вид / изисквания

мярка

прогнозно кпродукт производител,
во

Каталожен номер

12 бр.

16 201 524

3,36

40,32

201,60

12 бр.

13 100 117

2,13

25,56

102,24

12 бр.

13 150 122

2,75

33,00

198,00

12 бр.

13 200 126

2,34

28,08

84,24

12 бр.

13 350 940

4,95

59,40

178,20

12 бр.

13 400 940

5,02

60,24

180,72

12 бр.

5070213-2

3,54

42,48

127,44

12 бр.

5100113-2

2,98

35,76

107,28

12 бр.

5100116-2-75

2,79

33,48

100,44

12 бр.

5150216-75

1,13

13,56

40,68

12 бр.

5150116-2VB

1,88

22,56

67,68

12 бр.

5150216-2

2,23

26,76

80,28

12 бр.

5 150 120

1,01

12,12

60,60

12 бр.

5151519-45

1,29

15,48

232,20

12 бр.

5200125-2

2,14

25,68

128,40

12 бр.

5 201 524

1,29

15,48

154,80

12 бр.

5 201 526

1,09

13,08

130,80

12 бр.

5 201 530

1,09

13,08

65,40

12 бр.

5 301 524

1,09

13,08

117,72

12 бр.

5 301 526

1,29

15,48

77,40

12 бр.

5 301 530

1,29

15,48

619,20

12 бр.

5 302 160

1,12

13,44

67,20

описание
55

3/0 25 мм, прецизна(плоска с изострен
MONOFAST/
бр. (стер.
60
оп.)
SMI
режещ връх), 3/8 кръг, 45см, безцветен
Резорбируем, синтетичен, монофиламентен за
дългосрочна поддръжка на раната, идеален за
бавнозарастващи рани -polydioxanone, PDO %100;Крайна
резорбция на 180-210ти ден

Ед. цена в лв. Ед. цена в лв.
с ДДС за
с ДДС за
Обща стойност
единица
предложена
в лв. с ДДС
мярка
разфасовка

Предложена
разфасовка

Дебелина, дължина, вид на иглата
56

5/0 ; 75см ; игла - 16 мм, обла, 1/2 кръг

бр. (стер.
оп.)

48

57

4/0 ; 75см ; игла - 20 мм, обла, 1/2 кръг

бр. (стер.
оп.)

72

58

3/0 ; 75см ; игла - 25 мм, обла, 1/2 кръг

бр. (стер.
оп.)

36

бр. (стер.
оп.)

36

бр. (стер.
оп.)

36

59

60

0 ; 150см ; игла - 40 мм, обла примка(loop), 1/2 кръг
1; 150см ; игла - 40 мм, обла примка(loop), 1/2 кръг

MONOFILA
MENT/SMI
MONOFILA
MENT/SMI
MONOFILA
MENT/SMI
MONOFILA
MENT/SMI
MONOFILA
MENT/SMI

Хирургични конци - нерезорбируеми
Монофиламентен синтетичен нерезорбируем
полипропиленов конец
Дебелина, дължина, вид на иглата
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

6/0 ; 75 см ; игла - 13 мм, обла игла
двойна , 3/8 кръг
5/0 ; 75 см ; игла - 13 мм, обла игла
двойна , 1/2 кръг
5/0 ; 75 см ; игла - 16 мм, обла игла
двойна , 1/2 кръг
4/0 ; 75 см ; игла - 16 мм, обла, 3/8 кръг
4/0 ; 90 см ; игла - 16 мм, обла двойна
черна, 1/2 кръг
4/0 ; 90 см ; игла - 16 мм, обла двойна ,
3/8 кръг
4/0 ; 75 см ; игла - 20 мм, обла, 1/2 кръг

бр. (стер.
оп.)

36

бр. (стер.
оп.)

36

бр. (стер.
оп.)

36

бр. (стер.
оп.)

36

бр. (стер.
оп.)

36

бр. (стер.
оп.)

36

бр. (стер.
оп.)

60

4/0 ; 45 см ; игла - 20 мм, обратно
бр. (стер.
180
оп.)
режеща, 3/8 кръг
3/0 ; 75 см ; игла - 25 мм, обла игла
бр. (стер.
60
оп.)
двойна , 1/2 кръг
3/0 ; 45 см ; игла - 25 мм, режеща, 3/8
бр. (стер.
120
оп.)
кръг
3/0 ; 75 см ; игла - 26 мм, обратно
бр. (стер.
120
оп.)
режеща, 3/8 кръг
3/0 ; 75 см ; игла - 30 мм, обратно
бр. (стер.
60
оп.)
режеща, 3/8 кръг
2/0 ; 45 см ; игла - 25 мм, режеща, 3/8
бр. (стер.
108
оп.)
кръг
2/0 ; 75 см ; игла - 26 мм, обратно
бр. (стер.
60
оп.)
режеща, 3/8 кръг
2/0 ; 75 см ; игла - 30 мм, обратно
бр. (стер.
480
оп.)
режеща, 3/8 кръг
2/0 ; 75 см ; права игла - 60 мм, обратно
бр. (стер.
60
оп.)
режеща
Нерезорбируем, плетен конец от натурални копринени
фибри със силиконово покритие

POLYPROPIL
ENE/SMI
POLYPROPIL
ENE/SMI
POLYPROPIL
ENE/SMI
POLYPROPIL
ENE/SMI
POLYPROPIL
ENE/SMI
POLYPROPIL
ENE/SMI
POLYPROPIL
ENE/SMI
POLYPROPIL
ENE/SMI
POLYPROPIL
ENE/SMI
POLYPROPIL
ENE/SMI
POLYPROPIL
ENE/SMI
POLYPROPIL
ENE/SMI
POLYPROPIL
ENE/SMI
POLYPROPIL
ENE/SMI
POLYPROPIL
ENE/SMI
POLYPROPIL
ENE/SMI

Дебелина, дължина, вид на иглата
77
78
79
80
81
82
83
84

3/0 ; 75 см ; игла - 22 мм, обла, 1/2 кръг
3/0 ; 75 см ; игла - 25 мм, режеща, 3/8
кръг
3/0 ; 75 см ; игла - 22 мм, режеща, 1/2
кръг
3/0 ; 75 см ; игла - 26 мм, обратно
режеща, 3/8 кръг
3/0 ; 75 см ; игла - 30 мм, обла, 1/2 кръг
2/0 ; 75 см ; игла - 26 мм, обратно
режеща, 3/8 кръг
0 ; 75 см ; игла - 30 мм, обратно режеща,
3/8 кръг
3/0 ; 45 см ; 17 х 45 см лигатури
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бр. (стер.
оп.)

36

SILK/SMI

12 бр.

8 200 120

0,91

10,92

32,76

бр. (стер.
оп.)

36

SILK/SMI

12 бр.

8 201 524

1,29

15,48

46,44

бр. (стер.
оп.)

36

SILK/SMI

12 бр.

8 201 422

1,15

13,80

41,40

бр. (стер.
оп.)

36

SILK/SMI

12 бр.

8 201 526

1,14

13,68

41,04

бр. (стер.
оп.)

36

SILK/SMI

12 бр.

8 200 130

0,91

10,92

32,76

бр. (стер.
оп.)

36

SILK/SMI

12 бр.

8 301 526

0,95

11,40

34,20

бр. (стер.
оп.)

60

SILK/SMI

12 бр.

8 351 530

1,15

13,80

69,00

бр. (стер.
оп.)

36

SILK/SMI

12 бр.

8 200 046

1,17

14,04

42,12

Стр. 3 от 5

Предложен

№ по ном.
ред ед.

наименование / вид / изисквания

мярка

прогнозно кпродукт производител,
во

Предложена
разфасовка

Каталожен номер

описание

Ед. цена в лв. Ед. цена в лв.
с ДДС за
с ДДС за
Обща стойност
единица
предложена
в лв. с ДДС
мярка
разфасовка

85

3/0 ; 75 см ; 10 х 75 см лигатури

бр. (стер.
оп.)

36

SILK/SMI

12 бр.

8 200 075

1,17

14,04

42,12

86

2/0 ; 45 см ;17 х 45 см лигатури

бр. (стер.
оп.)

36

SILK/SMI

12 бр.

8 300 046

1,21

14,52

43,56

2/0 ; 75 см ; 10 х 75 см лигатури

бр. (стер.
оп.)

36

SILK/SMI

12 бр.

8 300 075

1,24

14,88

44,64

0 ; 45 см ; 17 х 45 см лигатури

бр. (стер.
оп.)

36

SILK/SMI

12 бр.

8 350 046

1,40

16,80

50,40

0 ; 60 см ; 13 х 60 см лигатури

бр. (стер.
оп.)

36

SILK/SMI

12 бр.

8 350 060

1,40

16,80

50,40

90

0 ; 75 см ; 10 х 75 см лигатури

бр. (стер.
оп.)

36

SILK/SMI

12 бр.

8 350 075

1,50

18,00

54,00

91

1 ; 45 см ; 17 х 45 см лигатури

бр. (стер.
оп.)

36

SILK/SMI

12 бр.

8 400 046

1,48

17,76

53,28

1 ; 60 см ; 13 х 60 см лигатури

бр. (стер.
оп.)

36

SILK/SMI

12 бр.

8 400 060

1,48

17,76

53,28

93

1 ; 75 см ; 10 х 75 см лигатури

бр. (стер.
оп.)

36

SILK/SMI

12 бр.

8 400 075

1,57

18,84

56,52

94

2 ; 45 см ; 17 х 45 см лигатури

бр. (стер.
оп.)

36

SILK/SMI

12 бр.

8 500 046

1,57

18,84

56,52

2 ; 60 см ; 13 х 60 см лигатури

бр. (стер.
оп.)

36

SILK/SMI

12 бр.

8 500 060

1,57

18,84

56,52

2 ; 75 см ; 10 х 75 см лигатури

бр. (стер.
оп.)

36

SILK/SMI

12 бр.

8 500 075

1,61

19,32

57,96

бр. (стер.
оп.)

48

SILK/SMI

12 бр.

8 151 513

1,16

13,92

55,68

бр. (стер.
оп.)

12

SILK/SMI

12 бр.

OP41

6,99

83,88

83,88

бр. (стер.
оп.)

12

SILK/SMI

12 бр.

8 071 510

1,64

19,68

19,68

бр. (стер.
оп.)

24

SILK/SMI

12 бр.

OS81B

8,11

97,32

194,64

бр. (стер.
оп.)

12

SILK/SMI

12 бр.

ON105-45

8,30

99,60

99,60

87
88
89

92

95
96

ОЧНИ КОНЦИ
Дебелина, дължина, вид на иглата

97

98

99

100

101

Нерезорбируем плетен копринен конец 4/0; 13мм; 3/8 обратно режеща игла 380
микрона, 45см
Нерезорбируем плетен полиестер - 4/0;
8мм; 1/4 двойна шпатуловидна игла
430микрона, 45см
Нерезорбируем плетен копринен конец 6/0; 10мм;3/8 обратно режеща игла 280
микрона, 45см
Нерезорбируем плетен копринен конец 8/0; 6мм; 3/8 двойна шпатуловидна игла
140микрона , 30см
Нерезорбируем монофиламентен
полиамид 6,66 / Найлон/10/0; 6мм; 3/8
двойна шпатуловидна игла 200 микрона,
45см
Обща стойност за пореден № 32

42 299,64

33

Ръкавици полиетиленови - Ниско плътен
полиетилен (LDPE), двулицеви; релефни;
прозрачен цвят; Стандарти по качество:
Техническа спецификация, QRS (GMP);
ISO 9001

чифт

30 700

E6T9O/RAYS

50чф/100бр/к
ут

E6T9O

0,014

0,70

429,80

34

Ръкавици латекс нестерилни - Двулицеви
с гладка или грапава текстурирана
повърхност; оформен маншет за по лесно
поставяне; натурално бял цвят на
ръкаваците; напудрени с резорбируемо
царевично нишесте клас UPS; Стандарти
по качество: ASTM D3578 (05) ; EN4

чифт

316 000

DAR EX/RAYS

50чф/100бр/к
ут

DAR EX

0,107

5,35

33 812,00

35

Ръкавици стерилни хипрургични
анатомични - от чист натурален латекс,
без пудра, с Дебелина на върха на пръста
0.2мм, на дланта 0.18мм, на
маншета0.16мм и дължина 290мм

чифт

1 000

FEEL
TOUCH/RAYS

50чф/кут

SGB1SW

0,64

32,00

640,00

36

Ръкавици стерилни хипрургични
анатомични - от чист натурален латекс, с
пудра, с дебелина на върха на пръста
0.21мм, на дланта 0.20мм, на маншета
0,18мм и дължина 280мм

чифт

14 500

FEEL
TOUCH/RAYS

50чф/кут

SGA1SW

0,60

30,00

8 700,00

38

Ръкавици латекс стерилни хипоалергични
без пудра, с DHD кополимерно покритие,
NR латекс, кафяви и дебелина накрая на
пръстите 0,33мм , употребявани в
хирургия

чифт

1 000

Ансел/сенсит
ив

50чф/кут

330051055/90

1,90

95,00

1 900,00
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Предложен

№ по ном.
ред ед.

наименование / вид / изисквания

мярка

прогнозно кпродукт производител,
во

Предложена
разфасовка

Каталожен номер

описание

81

82

89

Централен венозен катетър набор за
катеризация по техниката катетър през
катетър. За вена Югуларис с размер на
канюлата G14, 50мм
Централен венозен катетър набор за
катеризация по техниката катетър през
катетър. За вена Субклавия с размер на
канюлата G14, 80мм
Ендотрахеални тръби с балон- меки и
гъвкави -Тръби за ендотрахеална
интубация, PVC м-л, маркировка за
дълбочина, рент. контрастна линия, с око
Мърфи и балон с голям обем и ниско
налягане

Ед. цена в лв. Ед. цена в лв.
с ДДС за
с ДДС за
Обща стойност
единица
предложена
в лв. с ДДС
мярка
разфасовка

бр

20

Duocath/Intra

10 бр

332 027

32,40

324,00

648,00

бр

1 000

Duocath/Intra

10 бр

332 027

32,40

324,00

32 400,00

бр

1 600

In
tube®/Intersur
gical UK

10бр/опак

8040045/100

2,40

24,00

3 840,00

90

Ендотрахеални тръби без балон-меки и
гъвкави с ренгенов позитивен контрол

бр

150

In
tube®/Intersur
gical UK

10бр/опак

8050025/70

1,98

19,80

297,00

96

Тръби за орална и назална интубация, с
око Мърфи и балон с голям обем и ниско
налягане, изработени от
термочувствителен PVC, без латекс и
DOP, армирани, закривени, устойчиви на
огъване, прозрачни, с маркировка също и
на пилотния балон, р-ри 2,5-10

бр

10

In
tube®/Intersur
gical UK

10бр/опак

8060045/100

29,85

298,50

298,50

Economy
mask/Intersurg 30бр/опак
ical

1517000,
1516000,
1515000,
1514000

7,30

219,00

365,00

42бр/опак

1190015

1,70

71,40

34,00

20бр/опак

8001000/80050
00

16,80

336,00

168,00

30бр/опак

1453015

3,36

100,80

1 176,00

0,97

29,10

29,10

108

Маски за обдишване-лицеви

бр

50

110

Кислородни маски за деца

бр

20

111

Ларингиални маски

бр

10

117

Небулайзер за възрастни -Устойчива PVC
тръба,пулверизатор 20mL, анатомична
маска за разпръскване, защитно
уплътнение -клипса

бр

350

Cirrus2Nebuli
ser/Intersurgic
al

118

Въздуховод

бр

30

11111065,1570
Guedel/Intersu
30бр/опак ,2080,3090,410
rgical
0,5120.

138

139

161
162
178

Хемостатик резорбируем,тип мрежа 5/35
Стерилна, резорбираща се плетена тъкан,
оп.
създадена чрез оксидация на
регенерирана целулоза
Хемостатик резорбируем,тип мрежа 10/20
Стерилна, резорбираща се плетена тъкан,
оп.
създадена чрез оксидация на
регенерирана целулоза.
Хирургични ръкохватки за електроножбр
еднократни
Хирургични игли дузини -обли, твърди,
дузина
атравматични, режещи
Костен восък стерилен на плочки х 25гр.
оп.
в оп х 24бр

EcoLite/Inters
urgical
Solus/Intersur
gical

5

Gelita
Cel/Gelita
Medical

1бр/оп

GC-535

22,65

22,65

113,25

50

Gelita
Cel/Gelita
Medical

1бр/оп

GC-540

22,65

22,65

1 132,50

0201/C+0210-7

4,37

437,00

3 496,00

дузина

Z XXX

9,36

9,36

3 276,00

24 бр/кут

Z 046

43,20

43,20

432,00

800

Surgical pencil/GPS 100бр/кут

350
10

Обща сума :

surgical
needles/SMI
BONE
WAX/SMI

135 486,79 лв
112 905,66

За възложител :

.......П.........

с ДДС
без ДДС

За изпълнител :

........П..........

Изп. Директор

........П........
Гл. Счетоводител
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ДОГОВОР № 30
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА: ДОСТАВКИ НА МЕДИЦИНСКИ
КОНСУМАТИВИ И ИЗДЕЛИЯ И ЛАБОРАТОРНИ РЕАКТИВИ, УНП 00468-2019-0011
Днес, 21.05. 2020г. в гр. Монтана на основание чл.112 от Закона за обществените поръчки и
Решение № Р-6 от 14.04.2020г., Решение № Р-7 от 05.05.2020г. и Решение № Р-8 от 14.05.2020г. на
Изпълнителния директор на МБАЛ „Д-р Ст.Илиев” АД гр.Монтана за извършено класиране и
определяне на изпълнител, се сключи настоящия договор между:
МБАЛ „Д-р Стамен Илиев" АД, ЕИК: 111047073
с адрес: гр. Монтана, ул.Сирма войвода №4, тел.: 096 305150, факс: 096 307554, представлявано от
д-р Тодор Тодоров – Изпълнителен директор, наричано по-долу за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ” от
една страна,
и
Химтекс ООД , ЕИК: 836149057
с адрес: област Хасково, гр. Димитровград 6400, ул.Бузлуджа № 33, тел.: 0391 60354, факс: 0391
60351, zop@chimtex.com, представлявано от Даниела Методиева Велинова, наричано по - долу за
краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ” от друга страна, за следното:
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
възлага, а
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ медицински консумативи и/или лабораторни реактиви, съгласно приложена
Спецификация - неразделна част от настоящия договор .
ІІ. ЦЕНИ И ОБЩА СТОЙНОСТ НА ДОСТАВКИТЕ ПО ДОГОВОРА
2.1. Единичната цена на стоките по т.1.1 е определена в лева, съгласно приложената Спецификация.
2.2. Общата стойност на доставката по договора е :
23 238,84 (двадесет и три хиляди двеста тридесет и осем 0,84) лева с ДДС,
19 365,70 (деветнадесет хиляди триста шестдесет и пет 0,70) лева без ДДС.
2.3. Цените са фиксирани и не подлежат на промяна през периода на изпълнение на договора, с
изключение при приложението на нормативните разпоредби.
2.4. Количествата на стоките от поръчката, посочени в приложената спецификация, са прогнозни и
ориентировъчни и не пораждат задължение за Възложителя да ги закупи в пълен обем, както и
възможност да заяви доставка на по-големи количества, съобразно нуждите на лечебното заведение.
ІІІ. УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
3.1. Плащането по настоящия договор се осъществява в български лева чрез банков превод от страна
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по посочената в т.15 банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ- отложено в
срок до 60 дни след съответната доставка и представяне на необходимите документи .
3.2. Заплащането на стоките се извършва след представяне на следните документи :
а/доставна фактура - оригинал;
б/ приемо-предавателен протокол;
в/ партиден сертификат за качество.
г/ заявка
3.3. В случай, че посочените в чл.3.2. документи са нередовни или не са комплектовани, същите се
връщат на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с приемо-предавателен протокол за изправяне на нередностите.Срокът
по т.3.1. за плащане на доставката, започва да тече от датата на представянето на документите в
изискуемия вид.
ІV. СРОК НА ДОСТАВЯНЕ
4.1. Доставката на стоките, предмет на настоящият договор се извършва периодично и в срок до 24
часа след всяка обикновенна писмена заявка предадена по електронен път и в срок до 6 часа след
всяка спешна заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
4.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да уведоми писменно или чрез факс ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за
предстоящето доставяне на стоките преди експедицията им.
V. МЯСТО НА ДОСТАВЯНЕ
5.1. Място на доставяне на стоките по този договор е до краен получател: МБАЛ „Д-р Стамен Илиев
АД гр.Монтана, ул.„Сирма войвода” №4 - болнична аптека и/или съгласно указанията на възложителя.
5.2. Рискът от случайното погиване и повреждане на стоките преминава върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от
момента на приемането й на мястото на доставяне с приемателно-предавателен протокол.
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VІ. ДАТА НА ДОСТАВЯНЕ
6.1. За дата на доставяне се счита датата, на която стоките са доставени в мястото на доставяне,
съгласно приемо-предавателен протокол.
VІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава :
7.1. Да достави стоките в договорения срок, придружени със сертификат за качество.
7.2. Да предаде стоките в съответния вид, количество и качество на мястото на доставяне.
7.3. След доставяне на стоките да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документите, изброени в т. 3.2. от
настоящия договор.
7.4. При подписването на договора да представи (чл.58 от ЗОП):
а) за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 - свидетелство за съдимост;
б) за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 - удостоверение от органите по приходите и
удостоверение от общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника;
в) за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 - удостоверение от органите на Изпълнителна
агенция "Главна инспекция по труда";
г) за обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 1 - удостоверение, издадено от Агенцията по
вписванията.
д) други документи – нормативно изискуеми към датата на сключване на договора.
е) гаранция за изпълнение в една от формите, определени в чл.111 от ЗОП, която се
освобождава до 30 дни след приключване на изпълнението на договора. Гаранцията е в размер на 2 %
от стойността на договора без ДДС и възлиза на
387,31 лв./словом : триста осемдесет и седем 0,31 /
VІІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава :
8.1. Да приеме стоките, предмет на настоящия договор, в деня на доставката, съответстващи по вид,
количество и качество на описанието в настоящия договор.
8.2. Да заплати доставените стоки в уговорения срок.
8.3. След изтичане на срока за изпълнение на договора да освободи гаранцията за изпълнение на
договора без да дължи лихви за периода, през който средствата са престояли законно при него.
8.4. Да осигури присъствието на свой представител при приемането на стоките, разполагащ с
надлежно пълномощно за подписване на приемателно-предавателен протокол.
ІХ. ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА СТОКИТЕ
9.1. Приемането на стоките се осъществява в присъствието на упълномощен представител на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
9.2. При приемането на стоките се подписва приемо-предавателен протокол, удостоверяващ
получаването на стоките, едновременно с представянето на разрешение за продажба, издадено от
ИАЛ.
Х. КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИИ И СРОК НА ГОДНОСТ
10.1. Качеството на стоките, предмет на настоящия договор, следва да отговаря на техническите
стандарти на производителя, което се удостоверява със сертификат за качество и произход, издаден от
компетентен орган в страната-производител.
10.2. Към датата на доставката срокът на годност на стоките, предмет на настоящия договор, следва да
бъде не по-малък от 70 % от срока на годност, обявен от производителя.
10.2.1. В случай на доставка на медицински консумативи и лабораторни реактиви с по-кратък от
договорения срок на годност, изпълнителя заплаща неустойка, както следва:
от 69.99% до 60% - 5% върху стойността на доставката;
от 59.99% до 50% - 10% върху стойността на доставката;
от 49.99% до 40% - 20% върху стойността на доставката;
от 39.99% до 30% - 30% върху стойността на доставката;
от 29.99% до 20% - 60% върху стойността на доставката;
под 20 % - 90% върху стойността на доставката.
10.2.2. Доставката на лекарствен продукт и/или медицинско изделие с по-малък от 40% от обявения от
производителя се извършва само с мотивирано решение на възложителя за конкретното количество,
определено от него.
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10.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да откаже приемането на стоките, ако в деня на пристигането и
приемането, те не отговарят на договореното с настоящия договор.
ХІ. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕТОЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ, РЕКЛАМАЦИИ
11.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да предяви рекламация пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за :
а/ количество и некомплектност на стоките или техническата документация / явни недостатъци /;
б/ качество / скрити недостатъци /:
- при доставяне на стока не от договорения вид, посочен в т.1.1;
- при констатиране на дефекти при употреба на стоката.
11.2. Рекламациите за явни недостатъци на стоките се правят в 14 дневен срок от датата на доставяне
със съответен протокол.
11.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е длъжен да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за установените дефекти
в 15-дневен срок от констатирането им.
11.4. В рекламациите се посочва номерът на договора, точното количество на получената стока,
основанието за рекламация и конкретното искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Към рекламацията се прилага
копие от сертификата за качество, получено заедно с другите дължими документи по договора.
11.5. В петдневен срок от получаване на рекламацията, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ следва да отговори на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено и конкретно дали приема рекламацията или я отхвърля.
11.6. При рекламации с явни недостатъци ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен в 5-дневен срок от получаване
на рекламацията за своя сметка и риск да достави на мястото на доставяне количеството липсващи в
доставката/некомплектни договорени стоки.
11.7. Изборът на посочените по-горе възможности да се върне съответната част от платеното или да
се доставят нови стоки принадлежи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ , като разходите и рисковете по новото
доставяне са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
11.8. Рекламираните стоки се съхраняват от съответния краен получател до уреждане на
рекламациите.
XII. ОТГОВОРНОСТ ПРИ ЗАБАВА, НЕУСТОЙКИ
12.1. За неизпълнение на задълженията си по настоящия договор,
Изпълнителя дължи неустойка в размер на 0.7 на ден, върху стойността на неизпълненото в
договорените срокове задължение , но не повече от 10% /десет процента/ от стойността на
неизпълнението, както и обезщетение за претърпените вреди в случаите, когато те надхвърлят
договорената неустойка. Сумата на неустойката, дължима от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, се
осигурява от гаранцията за изпълнение на договора.
12.2. Когато при наличие на рекламация, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не изпълни задълженията си по раздел ХІ
от настоящия договор в срок,същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 2 % от цената
на стоката в частта на рекламацията.
12.3. При виновна забава на една от страните, продължила повече от половината от срока за
изпълнение на съответното задължение, другата страна има право да развали договора едностранно с
30-дневно предизвестие.
12.4. В случай, че по отношение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ настъпят обстоятелства по чл.54, ал.1 и чл.55,
ал.1, т.1 и т.4 от ЗОП, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно настоящия договор,без
писмено предизвестие и без да дължи неустойки.
ХІІІ. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
13.1. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за понесени вреди и загуби, ако
последните са причинени в резултат на непреодолима сила.
13.2. Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора е била в забава, тя не
може да се позовава на непреодолима сила.
13.3. „Непреодолима сила“ по смисъла на договора е непредвидено и/или непредотвратимо събитие
от извънреден характер, възникнало след сключването на договора.
13.4. Страната, засегната от непреодолима сила е длъжна да предприеме всички действия с грижата
на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено
другата страна в двуседмичен срок от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се
дължи обещетение за настъпилите от това вреди.
13.5. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни
задължения се спира.
13.6. Не представлява „непреодолима сила” събитие, причинено по небрежност или чрез умишлено
действие на страните или на техни представители и/или служители, както и недостига на парични
средства на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
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ХІV. СПОРОВЕ
14.1. Възникналите през времетраенето на договора спорове и разногласия между страните се
решават чрез преговори между тях. Постигнатите договорености се оформят в писмена форма и се
превръщат в неразделна част от договора.
14.2. В случай на непостигане на договореност по предходния член, всички спорове, породени от
този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени от или отнасящи се до
неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване ще бъдат разрешавани според
българските материални и процесуални закони от компетентния съд по реда на ГПК.
ХV. СЪОБЩЕНИЯ
15.1. Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този договор са валидни, ако
са направени в писмена форма, подписани лично или от упълномощените представители .
15.2. За дата на съобщението се смята:
- датата на предаването – при ръчно предаване на съобщението;
- датата на пощенското клеймо на обр.разписка-при изпращане по пощата;
- датата на приемането – при изпращане по телефакс
15.3. За валидни адреси за приемане на съобщения, свързани с настоящия договор се смятат:
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ :
ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД
гр. Монтана 3400
ул. „Сирма войвода" № 4
ТБ: Интернешънъл Асет Банк АД
Сметка: BG71IABG74741001032600
BIC код на банката : IABGBGSF
тел.: 096 305150, факс: 096 307554
http://mbalmontana.com
E-mail : mbalmont@net-surf.net
При промяна на адреса, съответната страна е длъжна да уведоми другата в тридневен срок от
промяната.
ХVІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ
16.1. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи от този
договор на трети лица.
16.2. За неуредените въпроси в настоящия договор се прилага действащото българско
законодателство.
ХVІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
17.1. Договорът е за 18 месеца и влиза в сила от 21.05.2020 г. и важи до 21.11.2021 г.
17.2. Всяка от страните може да прекрати договора, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след
сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения, за което отправя писмено
уведомление до отсрещната страна.
17.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни в срок
повече от 3 (три) заявки на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
17.4. При съставянето на настоящия договор се представиха следните документи :
1. Решение на Изпълнителния директор № Р-6 от 14.04.2020г. и Решение № Р-7 от 05.05.2020г ;
2. Удостоверение за актуално съдебно състояние на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ;
3. Документи по т.7.4. от настоящия договор.
Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и
се подписа, както следва:

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Заличено обстоятелство
съгласно чл.36а, ал.3 от ЗОП

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Заличено обстоятелство
съгласно чл.36а, ал.3 от ЗОП

ИЗП.ДИРЕКТОР

Заличено обстоятелство
съгласно чл.36а, ал.3 от ЗОП
ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ
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Спецификация
към договор № 30 / 21.05. 2020г. за Доставки на медицински консумативи и изделия и лабораторни
реактиви, УНП 00468-2019-0011
възложител : МБАЛ Д-р Стамен Илиев АД - гр.Монтана
изпълнител : Химтекс ООД
Обособена позиция № 1 - Медицински консумативи - общи
№ по
ред

ном.
ед.

наименование / вид / изисквания

мярка

прогнозно
к-во

157

Апарат за кръвно наляганеманометърът и помпичката да са
в една конструкция със з драво
прилепващ маншон и с по-голяма
дължина и ширина за хора със
свръх тегло

бр

10

185

Йодова тинктура 5%- 1000мл.

фас

10

186

Йод бензин 600мл.

фас

100

Течен парафин- 1000мл.

189

Глицерин- в опаковка с обем
1200мл.
Вазелин-в опаковка от РЕ с обем
1кг

190
192

фас

10

фас

10

фас

5

Предложен продукт - производител,
описание

Ветро дизайн, Апарат за кръвно
налягане, манометърът и
помпичката са в една
конструкция със здраво
прилепващ маншон и с поголяма дължина и ширина
Химтекс, Йодова тинктура 5%1000мл.
Химтекс, Йод бензин 600мл.
Панреак, Течен парафин1000мл.
Панреак, Глицерин- в опаковка
с обем 1200мл.
Химтекс, Вазелин-в опаковка от
РЕ с обем 1кг
Панреак, Аргентум нитрикум10гр.
Панреак, Ацидум бензоикум
1кг.
Панреак, Ацидум салициликум
1кг.
Панреак, Оцетна киселина -в
тъмна стъклена опаковка с обем
1л.
Алфред Бехт, Таблети за
стерилизация на инструменти

Предложена Каталожен
разфасовка
номер

Ед. цена в лв. Ед. цена в лв.
с ДДС за
с ДДС за
Обща стойност
единица
предложена
в лв. с ДДС
мярка
разфасовка

1

0858/085
6

20,40

20,40

204,00

1

С271

15,00

15,00

150,00

1

С105

14,40

14,40

1 440,00

1

146 257

4,80

4,80

48,00

1

142 329

4,80

4,80

48,00

1

С070

8,40

8,40

42,00

1

141459

48,00

48,00

240,00

1

141014

30,00

30,00

60,00

1

141045

19,20

19,20

19,20

1

141008

12,00

12,00

12,00

10

554

37,00

37,00

1 480,00

193

Аргентум нитрикум- 10гр.

фас

5

194

Ацидум бензоикум 1кг.

фас

2

195

Ацидум салициликум 1кг.

фас

1

196

Оцетна киселина -в тъмна
стъклена опаковка с обем 1л.

фас.

1

197

Таблети за стерилизация на
инструменти

оп.

40

232

Контейнери за биопсичен
материал 10мл

бр

1 000

Делталаб, Контейнери за
биопсичен материал 10мл

500

400081

0,18

90,00

180,00

233

Контейнери за биопсичен
материал 20мл

бр

1 000

Делталаб, Контейнери за
биопсичен материал 20мл

500

202840

0,18

90,00

180,00

234

Контейнери за биопсичен
материал 30мл

бр

1 000

Калтек, Контейнери за
биопсичен материал 30мл

500

202841

0,18

90,00

180,00

235

Контейнери за биопсичен
материал 50мл

бр

1 000

Вакутест Кима, Контейнери за
биопсичен материал 50мл

500

231158

0,12

60,00

120,00

236

Контейнери за биопсичен
материал 125мл

бр

1 000

Делталаб, Контейнери за
биопсичен материал 125мл

350

409702

0,18

63,00

180,00

237

Контейнери за биопсичен
материал 250мл

бр

1 000

Делталаб, Контейнери за
биопсичен материал 250мл

250

202845

0,54

135,00

540,00

238

Контейнери за биопсичен
материал 500мл

бр

1 000

Делталаб, Контейнери за
биопсичен материал 500мл

250

202846

0,96

240,00

960,00

239

Контейнери за биопсичен
материал 1000мл

бр

1 000

Делталаб, Контейнери за
биопсичен материал 1000мл

100

202847

1,20

120,00

1 200,00

240

Контейнери за биопсичен
материал 2500мл

бр

1 000

Делталаб, Контейнери за
биопсичен материал 2500мл

1

222802

3,00

3,00

3 000,00

241

Контейнери за биопсичен
материал 5000мл

бр

1 000

Делталаб, Контейнери за
биопсичен материал 5000мл

1

222803

3,36

3,36

3 360,00

1000

200009

0,00756

7,56

18,90

1000

200012

0,009

9,00

22,50

1

770070

129,60

129,60

648,00

1

40100

66,00

66,00

330,00

50

D100001

0,042

2,10

42,00

Обособена позиция № 3 - Клинична лаборатория
7
1

Връхчета за автоматични пипети
брой
нестерилни- жълти

2 500

2

Връхчета за автоматични пипети
брой
нестерилни- сини

2 500

3
4
5

Автоматични пипети с променлив
брой
обем
Автоматични пипети с постоянен
брой
обем
Предметни стъкла -обикновенни
брой
,нематирани
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5
5
1 000

Делталаб, Връхчета за
автоматични пипети нестерилнижълти
Делталаб, Връхчета за
автоматични пипети нестерилнисини
Делталаб, Автоматични пипети
с променлив обем
Карл Хехт, Автоматични пипети
с постоянен обем
Делталаб, Предметни стъкла обикновенни, нематирани

Стр. 1 от 3

№ по
ред

ном.
ед.

6
7

наименование / вид / изисквания

Боя за натривки РомановскиГимза
Фиксатор за натривки MayGrunwald

мярка

прогнозно
к-во

ml

12 500

ml

12 500

Предложен продукт - производител,
описание

Панреак, Боя за натривки
Романовски-Гимза
Панреак, Фиксатор за натривки
May-Grunwald

Предложена Каталожен
разфасовка
номер

Ед. цена в лв. Ед. цена в лв.
с ДДС за
с ДДС за
Обща стойност
единица
предложена
в лв. с ДДС
мярка
разфасовка

1000

251338

0,0384

38,40

480,00

1000

251416

0,03

30,00

375,00

Обща стойност за пореден № 7

1 916,40

22

Реактив Ерлих за урини - по
500ml

брой

20

23

Готов разтвор "Трусо" - опак.0.5л

брой

20

Панреак, Реактив Ерлих за
урини - по 500ml
Панреак, Готов разтвор "Трусо" опак.0.5л

1

251094

15,60

15,60

312,00

1

251404

12,00

12,00

240,00

1

19 386

2,76

2,76

5,52

1

19 277

5,40

5,40

108,00

1

42 460

15,00

15,00

15,00

1

120 010

36,00

36,00

36,00

100

300 200

0,048

4,80

288,00

1 000

200 012

0,009

9,00

18,00

1

43 030

18,00

18,00

72,00

1

41 238

45,00

45,00

45,00

100

11 020

0,168

16,80

672,00

100

16 942

0,72

72,00

1,44

100

15 521

0,504

50,40

252,00

Обособена позиция № 4 - Микробиологична лаборатория
22

очила предпазни

23

кутии за съхранение на
предметни стъкла за 50 и/или 100
бр.

бр.
бр.

20

24

Вана стъклена за 5 стъкла с капак

бр.

1

25

филтърна хартия

оп.

1

2

27

Тампон дървен, с памучен край180 мм,инд.опакован в опак. с
ширина 40 мм

бр

6 000

30

Накрайник за пипета - син

бр

2 000

41

Спиртна лампа

бр

4

49

Поставка за сушене на предметни
стъкла

бр

1

52

вакуети за серум с обем 6 мл.

бр.

4 000

1

Холдер за игли с автоматично
изхвърляне

бр

2

2

Игли с автоматично поставяне и
изхвърляне х 100бр

опак.

500

53

Делталаб, очила предпазни
Делталаб, кутии за съхранение
на предметни стъкла за 50 и/или
100 бр.
Карл Хехт, Вана стъклена за 5
стъкла с капак
Делталаб, филтърна хартия
Делталаб, Тампон дървен, с
памучен край-180
мм,инд.опакован в опак. с
ширина 40 мм
Делталаб, Накрайник за пипета син
Карл Хехт, Спиртна лампа
Карл Хехт, Поставка за сушене
на предметни стъкла
Вакутест Кима, вакуети за серум
с обем 6 мл.
Вакутест Кима, Холдер за игли
с автоматично изхвърляне
Вакутест Кима, Игли с
автоматично поставяне и
изхвърляне х 100бр

Обща стойност за пореден № 53

253,44

55

Карболгенцианвиолет до 500мл.

банка

2

56

Карболфуксин - до 500мл

банка

2

59

натриева основа до 500гр.

оп.

1

Химтекс, Карболгенцианвиолет
до 500мл.
Панреак, Карболфуксин - до
500мл
Панреак, натриева основа до
500гр.

1

12830

18,00

18,00

36,00

1

251333

15,00

15,00

30,00

1

141687

3,60

3,60

3,60

60

солна киселина 1л.

стъкло

2

Панреак, солна киселина 1л.

1

141020

9,60

9,60

19,20

61

сярна киселина 1л.

стъкло

2

Панреак, сярна киселина 1л.

1

141058

8,40

8,40

16,80

65

течен парафин до 500 мл.

оп.

1

Панреак, течен парафин до 500
мл.

1

141003

3,60

3,60

3,60

67

Плоскодънни колби с тясно гърло
с обем 250мл

бр.

5

Карл Хехт, Плоскодънни колби
с тясно гърло с обем 250мл

1

41940

3,00

3,00

15,00

68

Плоскодънни колби с тясно
гърло с обем 500мл

бр.

3

Карл Хехт, Плоскодънни колби
с тясно гърло с обем 500мл

1

41940

3,24

3,24

9,72

69

Плоскодънни колби с тясно
гърло с обем 1000 мл

бр

3

Карл Хехт, Плоскодънни колби
с тясно гърло с обем 1000 мл

1

41940

6,00

6,00

18,00

70

Плоскодънни колби с тясно
гърло с обем 2000 мл

бр

3

Кавалиер, Плоскодънни колби с
тясно гърло с обем 2000 мл

1

24/2000

7,20

7,20

21,60

71

Резила пипета

бр

2

Карл Хехт, Резила пипета

1

42548020/
42548036

14,40

14,40

28,80

72

Вана за оцветяване

бр

1

Карл Хехт, Вана за оцветяване

1

42460

15,00

15,00

15,00

100

42775

0,18

18,00

18,00

1

42172

7,20

7,20

14,40

1

42172

12,00

12,00

12,00

73

стъклени епруветки 12/110

бр

100

74

Мерителен цилиндър 100мл

бр.

2

75

Мерителен цилиндър 250мл

бр

1
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Карл Хехт, стъклени епруветки
12/110
Карл Хехт, Мерителен
цилиндър 100мл
Карл Хехт, Мерителен
цилиндър 250мл

Стр. 2 от 3

№ по
ред

ном.
ед.

наименование / вид / изисквания

мярка

прогнозно
к-во

76

Мерителен цилиндър 500мл

бр

1

77

Мерителен цилиндър 1000 мл

бр

1

79

Бехерови чаши-градуирани 50мл

бр

2

80

Бехерови чаши-градуирани 100мл

бр

2

81

Бехерови чаши-градуирани 250мл

бр

2

82

Бехерови чаши-градуирани 600мл

бр

2

Стерилни шпатули

бр

30

литър

260

литър

40

литър

40

159

Предложен продукт - производител,
описание

Карл Хехт, Мерителен
цилиндър 500мл
Карл Хехт, Мерителен
цилиндър 1000 мл
Карл Хехт, Бехерови чашиградуирани 50мл
Карл Хехт, Бехерови чашиградуирани 100мл
Карл Хехт, Бехерови чашиградуирани 250мл
Карл Хехт, Бехерови чашиградуирани 600мл

Делталаб, Стерилни шпатули

Предложена Каталожен
разфасовка
номер

Ед. цена в лв. Ед. цена в лв.
с ДДС за
с ДДС за
Обща стойност
единица
предложена
в лв. с ДДС
мярка
разфасовка

1

42172

18,00

18,00

18,00

1

42172

25,80

25,80

25,80

1

41930

1,80

1,80

3,60

1

41930

1,98

1,98

3,96

1

41930

2,50

2,50

5,00

1

41930

3,00

3,00

6,00

1

441142.2

0,18

0,18

5,40

5

147194

9,00

45,00

2 340,00

5

А4632

12,00

60,00

480,00

5

251769

8,16

40,80

326,40

Обособена позиция № 5 – ПАО
1

1
2

3

2
6
7
12

Абсолютен алкохол, за
хистология, със съдържание на
етанол не по-малко от 99% - в
опаковка с обем до 5 л
Хистологичен реактив,
заместител на ксилола - опаковка
с обем до 5 л
Ксилол, за хистология, с обем до
5л
Обща стойност за пореден № 1
Ацетон за хистология, с обем до 5
л
Разтвор за декалцинация
Еукит за гефрир -100мл бързосъхнещ
Метални касети за включване в
парафин

Панреак, Абсолютен алкохол, за
хистология, със съдържание на
етанол не по-малко от 99% - в
опаковка с обем до 5 л
Панреак, Хистологичен реактив,
заместител на ксилола опаковка с обем до 5 л
Панреак, Ксилол, за хистология,
с обем до 5 л

3 146,40
литър

160

литър

1

опак.

1

брой

50

Панреак, Ацетон за хистология,
с обем до 5 л
Панреак, Разтвор за
декалцинация
Калтек, Еукит за гефрир -100мл бързосъхнещ
Калтек, Метални касети за
включване в парафин
Панреак, Сярна киселина - в
тъмна стъклена бутилка с обем
1л
Панреак, Солна киселина

1

141007

4,80

4,80

768,00

1

256237

21,00

21,00

21,00

1

789

14,40

14,40

14,40

10

633

2,04

20,40

102,00

1

141058

8,40

8,40

25,20

1
1
1

141020
253892
251338

8,40

8,40

25,20

60,00

60,00

60,00

18,00

18,00

18,00

17

Сярна киселина - в тъмна
стъклена бутилка с обем 1л

литър

3

18

Солна киселина

литър

3

19

Папаниколау

брой

1

Панреак, Папаниколау

23

Реактив Гимза

брой

1

Панреак, Реактив Гимза

26

Покривни стъкла 60/24 - опаковка
брой
100бр.

6 000

Делталаб, Покривни стъкла
60/24 - опаковка 100бр.

100

D106024

0,024

2,40

144,00

Обособена позиция № 6 - ЛТХ
5

Автоматични пипети вариабълни брой
100 микролитра

5

Делталаб, Автоматични пипети
вариабълни - 100 микролитра

1

770050

129,60

129,60

648,00

7

Петри - стъклено, диаметър
150мм, височина 25мм

брой

10

Карл Хехт, Петри - стъклено,
диаметър 150мм, височина
25мм

10

41042

3,60

36,00

36,00

9

Пипети стъклени Пастьор
0,5мм/диаметър и
150мм/дължина с тънки върхове

брой

1 000

Карл Хехт, Пипети стъклени
Пастьор 0,5мм/диаметър и
150мм/дължина с тънки върхове

250

40567

0,084

21,00

84,00

10

Предметни стъкла 5/10 обикновенни , нематирани

брой

300

Делталаб, Предметни стъкла
5/10 - обикновенни, нематирани

50

D10000
1

0,042

2,10

12,60

12

Епруветки 10 / 1,5 см дебелостенни, стъклени

брой

1 000

Карл Хехт, Епруветки 10 / 1,5
см - дебелостенни, стъклени

100

42775

0,18

18,00

180,00

Обща сума :

23 238,84 лв
19 365,70

За възложител :

.......П........

с ДДС
без ДДС
За изпълнител : .........П........

Изп. Директор
........П........
Гл. Счетоводител
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ДОГОВОР № 31
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА: ДОСТАВКИ НА МЕДИЦИНСКИ
КОНСУМАТИВИ И ИЗДЕЛИЯ И ЛАБОРАТОРНИ РЕАКТИВИ, УНП 00468-2019-0011
Днес, 22.05. 2020г. в гр. Монтана на основание чл.112 от Закона за обществените поръчки и
Решение № Р-6 от 14.04.2020г. и Решение № Р-7 от 05.05.2020г. на Изпълнителния директор на МБАЛ
„Д-р Ст.Илиев” АД гр.Монтана за извършено класиране и определяне на изпълнител, се сключи
настоящия договор между:
МБАЛ „Д-р Стамен Илиев" АД, ЕИК: 111047073
с адрес: гр. Монтана, ул.Сирма войвода №4, тел.: 096 305150, факс: 096 307554, представлявано от
д-р Тодор Тодоров – Изпълнителен директор, наричано по-долу за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ” от
една страна,
и
Ридаком ЕООД , ЕИК: 175040885
с адрес: гр.София 1618, община Столична, район Красно село, ул. „Коломан” 1, Административна
сграда Славия, офис 217, Електронна поща: info@ridacom.com, тел.: 02 9559998, факс: 02 9586568,
представлявано от Дечо Петров Дечев, наричано по-долу за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ” от друга
страна, за следното:
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
възлага, а
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ медицински консумативи и/или лабораторни реактиви, съгласно приложена
Спецификация - неразделна част от настоящия договор .
ІІ. ЦЕНИ И ОБЩА СТОЙНОСТ НА ДОСТАВКИТЕ ПО ДОГОВОРА
2.1. Единичната цена на стоките по т.1.1 е определена в лева, съгласно приложената Спецификация.
2.2. Общата стойност на доставката по договора е :
32 956,00 (тридесет и две хиляди деветстотин петдесет и шест) лева с ДДС,
27 463,33 (двадесет и седем хиляди четиристотин шестдесет и три 0,33) лева без ДДС.
2.3. Цените са фиксирани и не подлежат на промяна през периода на изпълнение на договора, с
изключение при приложението на нормативните разпоредби.
2.4. Количествата на стоките от поръчката, посочени в приложената спецификация, са прогнозни и
ориентировъчни и не пораждат задължение за Възложителя да ги закупи в пълен обем, както и
възможност да заяви доставка на по-големи количества, съобразно нуждите на лечебното заведение.
ІІІ. УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
3.1. Плащането по настоящия договор се осъществява в български лева чрез банков превод от страна
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по посочената в т.15 банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ- отложено в
срок до 60 дни след съответната доставка и представяне на необходимите документи .
3.2. Заплащането на стоките се извършва след представяне на следните документи :
а/доставна фактура - оригинал;
б/ приемо-предавателен протокол;
в/ партиден сертификат за качество.
г/ заявка
3.3. В случай, че посочените в чл.3.2. документи са нередовни или не са комплектовани, същите се
връщат на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с приемо-предавателен протокол за изправяне на нередностите.Срокът
по т.3.1. за плащане на доставката, започва да тече от датата на представянето на документите в
изискуемия вид.
ІV. СРОК НА ДОСТАВЯНЕ
4.1. Доставката на стоките, предмет на настоящият договор се извършва периодично и в срок до 24
часа след всяка обикновенна писмена заявка предадена по електронен път и в срок до 6 часа след
всяка спешна заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
4.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да уведоми писменно или чрез факс ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за
предстоящето доставяне на стоките преди експедицията им.
V. МЯСТО НА ДОСТАВЯНЕ
5.1. Място на доставяне на стоките по този договор е до краен получател: МБАЛ „Д-р Стамен Илиев
АД гр.Монтана, ул.„Сирма войвода” №4 - болнична аптека и/или съгласно указанията на възложителя.
5.2. Рискът от случайното погиване и повреждане на стоките преминава върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от
момента на приемането й на мястото на доставяне с приемателно-предавателен протокол.
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VІ. ДАТА НА ДОСТАВЯНЕ
6.1. За дата на доставяне се счита датата, на която стоките са доставени в мястото на доставяне,
съгласно приемо-предавателен протокол.
VІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава :
7.1. Да достави стоките в договорения срок, придружени със сертификат за качество.
7.2. Да предаде стоките в съответния вид, количество и качество на мястото на доставяне.
7.3. След доставяне на стоките да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документите, изброени в т. 3.2. от
настоящия договор.
7.4. При подписването на договора да представи (чл.58 от ЗОП):
а) за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 - свидетелство за съдимост;
б) за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 - удостоверение от органите по приходите и
удостоверение от общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника;
в) за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 - удостоверение от органите на Изпълнителна
агенция "Главна инспекция по труда";
г) за обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 1 - удостоверение, издадено от Агенцията по
вписванията.
д) други документи – нормативно изискуеми към датата на сключване на договора.
е) гаранция за изпълнение в една от формите, определени в чл.111 от ЗОП, която се
освобождава до 30 дни след приключване на изпълнението на договора. Гаранцията е в размер на 2 %
от стойността на договора без ДДС и възлиза на
549,27 лв./словом : петстотин четиридесет и девет 0,27 /
VІІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава :
8.1. Да приеме стоките, предмет на настоящия договор, в деня на доставката, съответстващи по вид,
количество и качество на описанието в настоящия договор.
8.2. Да заплати доставените стоки в уговорения срок.
8.3. След изтичане на срока за изпълнение на договора да освободи гаранцията за изпълнение на
договора без да дължи лихви за периода, през който средствата са престояли законно при него.
8.4. Да осигури присъствието на свой представител при приемането на стоките, разполагащ с
надлежно пълномощно за подписване на приемателно-предавателен протокол.
ІХ. ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА СТОКИТЕ
9.1. Приемането на стоките се осъществява в присъствието на упълномощен представител на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
9.2. При приемането на стоките се подписва приемо-предавателен протокол, удостоверяващ
получаването на стоките, едновременно с представянето на разрешение за продажба, издадено от
ИАЛ.
Х. КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИИ И СРОК НА ГОДНОСТ
10.1. Качеството на стоките, предмет на настоящия договор, следва да отговаря на техническите
стандарти на производителя, което се удостоверява със сертификат за качество и произход, издаден от
компетентен орган в страната-производител.
10.2. Към датата на доставката срокът на годност на стоките, предмет на настоящия договор, следва да
бъде не по-малък от 70 % от срока на годност, обявен от производителя.
10.2.1. В случай на доставка на медицински консумативи и лабораторни реактиви с по-кратък от
договорения срок на годност, изпълнителя заплаща неустойка, както следва:
от 69.99% до 60% - 5% върху стойността на доставката;
от 59.99% до 50% - 10% върху стойността на доставката;
от 49.99% до 40% - 20% върху стойността на доставката;
от 39.99% до 30% - 30% върху стойността на доставката;
от 29.99% до 20% - 60% върху стойността на доставката;
под 20 % - 90% върху стойността на доставката.
10.2.2. Доставката на лекарствен продукт и/или медицинско изделие с по-малък от 40% от обявения от
производителя се извършва само с мотивирано решение на възложителя за конкретното количество,
определено от него.
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10.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да откаже приемането на стоките, ако в деня на пристигането и
приемането, те не отговарят на договореното с настоящия договор.
ХІ. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕТОЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ, РЕКЛАМАЦИИ
11.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да предяви рекламация пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за :
а/ количество и некомплектност на стоките или техническата документация / явни недостатъци /;
б/ качество / скрити недостатъци /:
- при доставяне на стока не от договорения вид, посочен в т.1.1;
- при констатиране на дефекти при употреба на стоката.
11.2. Рекламациите за явни недостатъци на стоките се правят в 14 дневен срок от датата на доставяне
със съответен протокол.
11.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е длъжен да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за установените дефекти
в 15-дневен срок от констатирането им.
11.4. В рекламациите се посочва номерът на договора, точното количество на получената стока,
основанието за рекламация и конкретното искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Към рекламацията се прилага
копие от сертификата за качество, получено заедно с другите дължими документи по договора.
11.5. В петдневен срок от получаване на рекламацията, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ следва да отговори на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено и конкретно дали приема рекламацията или я отхвърля.
11.6. При рекламации с явни недостатъци ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен в 5-дневен срок от получаване
на рекламацията за своя сметка и риск да достави на мястото на доставяне количеството липсващи в
доставката/некомплектни договорени стоки.
11.7. Изборът на посочените по-горе възможности да се върне съответната част от платеното или да
се доставят нови стоки принадлежи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ , като разходите и рисковете по новото
доставяне са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
11.8. Рекламираните стоки се съхраняват от съответния краен получател до уреждане на
рекламациите.
XII. ОТГОВОРНОСТ ПРИ ЗАБАВА, НЕУСТОЙКИ
12.1. За неизпълнение на задълженията си по настоящия договор,
Изпълнителя дължи неустойка в размер на 0.7 на ден, върху стойността на неизпълненото в
договорените срокове задължение , но не повече от 10% /десет процента/ от стойността на
неизпълнението, както и обезщетение за претърпените вреди в случаите, когато те надхвърлят
договорената неустойка. Сумата на неустойката, дължима от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, се
осигурява от гаранцията за изпълнение на договора.
12.2. Когато при наличие на рекламация, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не изпълни задълженията си по раздел ХІ
от настоящия договор в срок,същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 2 % от цената
на стоката в частта на рекламацията.
12.3. При виновна забава на една от страните, продължила повече от половината от срока за
изпълнение на съответното задължение, другата страна има право да развали договора едностранно с
30-дневно предизвестие.
12.4. В случай, че по отношение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ настъпят обстоятелства по чл.54, ал.1 и чл.55,
ал.1, т.1 и т.4 от ЗОП, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно настоящия договор,без
писмено предизвестие и без да дължи неустойки.
ХІІІ. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
13.1. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за понесени вреди и загуби, ако
последните са причинени в резултат на непреодолима сила.
13.2. Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора е била в забава, тя не
може да се позовава на непреодолима сила.
13.3. „Непреодолима сила“ по смисъла на договора е непредвидено и/или непредотвратимо събитие
от извънреден характер, възникнало след сключването на договора.
13.4. Страната, засегната от непреодолима сила е длъжна да предприеме всички действия с грижата
на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено
другата страна в двуседмичен срок от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се
дължи обещетение за настъпилите от това вреди.
13.5. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни
задължения се спира.
13.6. Не представлява „непреодолима сила” събитие, причинено по небрежност или чрез умишлено
действие на страните или на техни представители и/или служители, както и недостига на парични
средства на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
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ХІV. СПОРОВЕ
14.1. Възникналите през времетраенето на договора спорове и разногласия между страните се
решават чрез преговори между тях. Постигнатите договорености се оформят в писмена форма и се
превръщат в неразделна част от договора.
14.2. В случай на непостигане на договореност по предходния член, всички спорове, породени от
този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени от или отнасящи се до
неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване ще бъдат разрешавани според
българските материални и процесуални закони от компетентния съд по реда на ГПК.
ХV. СЪОБЩЕНИЯ
15.1. Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този договор са валидни, ако
са направени в писмена форма, подписани лично или от упълномощените представители .
15.2. За дата на съобщението се смята:
- датата на предаването – при ръчно предаване на съобщението;
- датата на пощенското клеймо на обр.разписка-при изпращане по пощата;
- датата на приемането – при изпращане по телефакс
15.3. За валидни адреси за приемане на съобщения, свързани с настоящия договор се смятат:
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ :
ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД
гр. Монтана 3400
ул. „Сирма войвода" № 4
ТБ: Интернешънъл Асет Банк АД
Сметка: BG71IABG74741001032600
BIC код на банката : IABGBGSF
тел.: 096 305150, факс: 096 307554
http://mbalmontana.com
E-mail : mbalmont@net-surf.net
При промяна на адреса, съответната страна е длъжна да уведоми другата в тридневен срок от
промяната.
ХVІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ
16.1. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи от този
договор на трети лица.
16.2. За неуредените въпроси в настоящия договор се прилага действащото българско
законодателство.
ХVІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
17.1. Договорът е за 18 месеца и влиза в сила от 22.05.2020 г. и важи до 22.11.2021 г.
17.2. Всяка от страните може да прекрати договора, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след
сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения, за което отправя писмено
уведомление до отсрещната страна.
17.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни в срок
повече от 3 (три) заявки на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
17.4. При съставянето на настоящия договор се представиха следните документи :
1. Решение на Изпълнителния директор № Р-6 от 14.04.2020г. и Решение № Р-7 от 05.05.2020г ;
2. Удостоверение за актуално съдебно състояние на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ;
3. Документи по т.7.4. от настоящия договор.
Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и
се подписа, както следва:

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Заличено обстоятелство
съгласно чл.36а, ал.3 от ЗОП

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Заличено обстоятелство
съгласно чл.36а, ал.3 от ЗОП

ИЗП.ДИРЕКТОР

Заличено обстоятелство
съгласно чл.36а, ал.3 от ЗОП
ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ
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Спецификация
към договор № 31 / 22.05. 2020г. за Доставки на медицински консумативи и изделия и лабораторни
реактиви, УНП 00468-2019-0011
възложител : МБАЛ Д-р Стамен Илиев АД - гр.Монтана
изпълнител : Ридаком ЕООД
Обособена позиция № 4 - Микробиологична лаборатория
№ по ном.
ред ед.

наименование / вид / изисквания

мярка

прогнозно к- Предложен продукт - производител,
описание
во

Предложена
разфасовка

Каталожен
номер

Ед. цена в лв. Ед. цена в лв. с
Обща
с ДДС за
ДДС за
стойност в лв.
единица
предложена
с ДДС
мярка
разфасовка

Диагностични тестове по метода ELISA
Хепатит А ( HAV IgM) опаковка 96теста с възм. за
зареждане на ед. Проби Dia.Pro
Хепатит В ( HBs Ag one ) опаковка 96 теста с възм. за
зареждане на ед. Проби Dia.Pro
Хепатит В ( HB cor IgM ) опаковка 96теста с
възможност за зареждане на
единични проби - Dia.Pro
Хепатит Е ( HEV IgM ) опаковка 96 теста с възм. за
зареждане на ед. проби Dia.Pro
Хепатит С ( HCV Ab ) –
опаковка 96 теста с възм. за
зареждане на ед. проби Dia.Pro

Хепатит А ( HAV IgM) 1 опаковка до 96теста с възм. за
зареждане на ед. проби

опак.

5

Хепатит В ( HBs Ag one ) 2 опаковка до 96 теста с възм. за
зареждане на ед. проби

опак.

10

Хепатит В ( HB cor IgM ) опаковка до 96теста с
възможност за зареждане на
единични проби

опак.

4

Хепатит Е ( HEV IgM ) 4 опаковка до 96 теста с възм. за
зареждане на ед. проби

опак

4

Хепатит С ( HCV Ab ) –
5 опаковка до 96 теста с възм. за
зареждане на ед. проби

опак.

10

опак.

10

HIV ( anti HIV Ab 1,2 ) опаковка 96 теста - Dia.Pro

10 бр./оп. 481015

36,00

36,00

360,00

96 бр./оп. ESR109M

150,00

150,00

750,00

3
1

7

HIV ( anti HIV Ab 1,2 ) опаковка до 96 теста

96 бр./оп. AVM.CE

210,00

210,00

1 050,00

144,00

144,00

1 440,00

96 бр./оп. BCM.CE

210,00

210,00

840,00

96 бр./оп. EVM.CE

180,00

180,00

720,00

96 бр./оп.

SAG1ULT
RA.CE.96

96 бр./оп.

CVAB.CE.9
6

180,00

180,00

1 800,00

96 бр./оп.

IVCOMB.C
E.96

180,00

180,00

1 800,00

Обща стойност за пореден № 1

7 650,00

4

Adenovirus/ Rotavirus - бърз тест опак.

10

Adenovirus/ Rotavirus - бърз
тест - NAL VON MINDEN

5

CMV IgM - опаковка до 96 бр.

опак.

5

CMV IgM - опаковка 96 бр. Institut Virion/Sirion GmbH

1 Chl.pn. IgМ – оп. до 96бр

опак.

4

Chl.pn. IgМ – оп. 96бр - Institut
96 бр./оп. ESR1371M
Virion/Sirion GmbH

216,00

190,00

864,00

2 Chl.pn. IgG- оп. до 96 бр

опак.

4

Chl.pn. IgG- оп. 96 бр - Institut
Virion/Sirion GmbH

96 бр./оп. ESR1371G

216,00

190,00

864,00

3 Chl.tr. IgM - оп. до 96 бр

опак.

4

Chl.tr. IgM - оп. 96 бр - Institut
Virion/Sirion GmbH

96 бр./оп. ESR1372M

216,00

190,00

864,00

4 Chl.tr. IgG - оп. до 96 бр

опак.

4

Chl.tr. IgG - оп. 96 бр - Institut
Virion/Sirion GmbH

96 бр./оп. ESR1372G

216,00

190,00

864,00

9

Обща стойност за пореден № 9

3 456,00

1

Toxo IgM - опаковка до 96
теста

опак.

2

2

Toxo IgG - опаковка до 96
теста

опак.

2

12

Toxo IgM - опаковка до 96
теста - Institut Virion/Sirion
GmbH
Toxo IgG - опаковка до 96
теста - Institut Virion/Sirion
GmbH

96 бр./оп. ESR110M

144,00

144,00

288,00

96 бр./оп. ESR110G

144,00

144,00

288,00

Обща стойност за пореден № 12

576,00

1

B.burgdorferi /Борелия/ IgG опаковка до 96 бр.

опак.

6

2

B.burgdorferi /Борелия/ IgM опаковка до 96 бр.

опак.

6

13

Обща стойност за пореден № 13
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B.burgdorferi /Борелия/ IgG опаковка 96 бр. - Institut
Virion/Sirion GmbH
B.burgdorferi /Борелия/ IgM опаковка 96 бр. - Institut
Virion/Sirion GmbH

96 бр./оп. ESR121G

240,00

240,00

1 440,00

96 бр./оп. ESR121M

264,00

264,00

1 584,00
3 024,00

Стр 1 oт 5

№ по ном.
ред ед.

наименование / вид / изисквания

Блюда петри за еднократна
употреба с ф 900 мм (без
сектори )
Контейнери за фецес с лъжичка
15 мл.

15
17

мярка

прогнозно к- Предложен продукт - производител,
описание
во

бр

12 000

бр.

200

Предложена
разфасовка

Блюда петри за еднократна
480
употреба с ф 900 мм (без
сектори ), FL MEDICAL s.r.l.
Контейнери за фецес с
250
лъжичка 15 мл., Aptaca S.p.A.
стерилни йозета за еднократна
употреба 10 микролитра,
20
Aptaca S.p.A.
стерилни гутатори за
еднократна употреба BIOLAB
100
Zrt.
Варипипета 0,5 - 10
1
микролитра CAPP Aps
Варипипета 2-20 микролитра,
1
CAPP Aps
Варипипета 5-50 микрофлора,
1
CAPP Aps
Варипипета 10-100
1
микролитра, CAPP Aps
Варипипета 20-200
1
микролитра, CAPP Aps
Варипипета 100-1000
1
микролитра, CAPP Aps
Бактериологично ухо / йозе /
10
HiMedia Laboratories
Mикротитрувални плаки за
50
TPHA 96 гнезда с капак Aptaca
S.p.A.
Kатализатор за анаеро пак
5
BIOLAB Zrt.
Анаероб пак с индикатор с
10
мет.синьо за анаеробна среда
BIOLAB Zrt.
A S O - SLID - опак.от 150
100 бр./оп.
теста, Chemelex

Каталожен
номер

29052

0,13

62,40

1 560,00

1011

0,152

38,00

30,40

6010/SG/C
S

0,05

1,00

100,00

PPI92002

0,11

11,00

330,00

B10-1

90,00

90,00

90,00

B20-1

90,00

90,00

90,00

B50-1

90,00

90,00

90,00

B100-1

90,00

90,00

90,00

B200-1

90,00

90,00

90,00

B1000-1

90,00

90,00

90,00

LA###

2,00

20,00

10,00

5096/U/SG

1,50

75,00

450,00

GP108A

18,00

90,00

18,00

GP101

4,20

42,00

84,00

40101

24,00

24,00

48,00

24,00

24,00

48,00

20

стерилни йозета за еднократна
употреба 10 микролитра

бр.

2 000

21

стерилни гутатори за
еднократна употреба

бр.

3 000

31

Варипипета 0,5 - 10 микролитра

бр

1

32

Варипипета 2-20 микролитра

бр.

1

33

Варипипета 5-50 микрофлора

бр.

1

34

Варипипета 10-100 микролитра

бр.

1

35

Варипипета 20-200 микролитра

бр.

1

36

Варипипета 100-1000
микролитра

бр.

1

43

Бактериологично ухо / йозе /

бр

5

45

Mикротитрувални плаки за
TPHA 96 гнезда с капак

бр

300

46

Kатализатор за анаеро пак

бр

1

47

Анаероб пак с индикатор с
мет.синьо за анаеробна среда

бр

20

A S O - SLID - опак. до 150
теста

опак.

2

2 R F - SLID - опак. до 150 теста

опак.

2

R F - SLID - опак. до 150 теста,
100 бр./оп. 40121
Chemelex

125 мл.

1
51

Ед. цена в лв. Ед. цена в лв. с
Обща
с ДДС за
ДДС за
стойност в лв.
единица
предложена
с ДДС
мярка
разфасовка

Обща стойност за пореден № 51

96,00

54

Генцианвиолет 1% - до 200мл.

стъкло

2

Генцианвиолет 1% - 1250мл.,
HiMedia Laboratories

57

Лугол - до 500мл.

банка

1

Лугол - 100мл., HiMedia
Laboratories

100 мл.

58

Метилен блау по Льофлер до
200мл

стъкло

10

Метилен блау по Льофлер 125
мл, HiMedia Laboratories

125 мл.

62

калиев хидроген фосфат

оп.

10

калиев хидроген фосфат HiMedia Laboratories

100 г

GRM168100G

9,00

9,00

90,00

63

натриев цитрат 2 хидрат

оп.

10

натриев цитрат 2 хидрат HiMedia Laboratories

100 г

GRM255100G

6,00

6,00

60,00

64

NALK / N ацетил L цистеин /

оп.

20

NALK / N ацетил L цистеин / HiMedia Laboratories

25 г

RM314225G

70,00

70,00

1 400,00

66

имерсионен разтвор до 500мл.

стъкло

1

имерсионен разтвор до 500мл. HiMedia Laboratories

125 мл.

GRM225125G

20,00

20,00

20,00

26,40

26,40

264,00

26,40

26,40

264,00

26,40

26,40

264,00

26,40

26,40

264,00

2,40

2,40

72,00

S010125ml
S019100ml
S022125ml

9,00

9,00

18,00

10,00

10,00

10,00

5,50

5,50

55,00

Диагностични плаки и реагенти за системата
MICRONALT-MERLIN диагностика
1 Micronalt - IDS

плака

10

Micronalt - IDS, SIFIN

плака

2 Micronalt – E

плака

10

Micronalt – E, SIFIN

плака

3 Micronalt – NF

плака

10

Micronalt – NF, SIFIN

плака

4 Micronalt – RPO

плака

10

Micronalt – RPO, SIFIN

плака

бр.

30

Micronalt – NF Susmed - 1 х 6
мл., SIFIN

83
5

Micronalt – NF Susmed - 1 х 6
мл.
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бр.

M/E2-710399
M/E2-880399
M/E2-520119
M/E2-730079
M/E2-30699

Стр 2 oт 5

№ по ном.
ред ед.

6

прогнозно к- Предложен продукт - производител,
описание
во

наименование / вид / изисквания

мярка

Micronalt – Candida Susmed - 6
мл.

бр.

30

Micronalt – Candida Susmed 6 мл.

плака

5

Micronaut- Candida, SIFIN

оп

4

Оксидазен тест, SIFIN

7 Micronaut- Candida
8 Оксидазен тест

Предложена
разфасовка

бр.
плака
оп

Каталожен
номер

M/E2-31499
M/E2-740159
M/E2-30101

Ед. цена в лв. Ед. цена в лв. с
Обща
с ДДС за
ДДС за
стойност в лв.
единица
предложена
с ДДС
мярка
разфасовка

2,40

2,40

72,00

26,40

26,40

132,00

30,00

30,00

120,00

Обща стойност за пореден № 83
85

Мануален тест за биохимична
идентификация на
микроорганизми

86

Нормална заешка плазма,
лиофилизирана 3 мл.

87
88

Овнешка дефибринизирана
кръв 100мл.
Конска кръв
дефибринизирана

1 452,00
оп

3

флакон

100

стъкло

12

стъкло

12

89

NAD суплемент

флакон

12

91

Ампицилин - 2

опаков
ка

10

97

Линкомицин - 5

опаков
ка

3

99

Гентамицин - 30

опаков
ка

10

101

цефокситин

опаков
ка

3

102

цефтобипрол

опаков
ка

1

103

цефтаролин 5 мг.

опаков
ка

1

109

Ампицилин/Сулбактам
10/10

опаков
ка

10

114

Цефамандол -30

опаков
ка

2

115

Доксициклин - 30

опаков
ка

10

116

Римфампин - 5

опаков
ка

5

117

Цефтазидим - 10

опаков
ка

5

118

Атреонам - 30

опаков
ка

1
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Micronalt – E, SIFIN
Нормална заешка плазма,
лиофилизирана 3 мл., Pro - Lab
Diagnostics Inc
Овнешка дефибринизирана
кръв 100мл., Biognost
Конска кръв дефибринизирана
, Biognost
NAD суплемент, HiMedia
Laboratories
Дискове за определяне на
микробна чувствителност,
Ампицилин - 2, HiMedia
Laboratories
Дискове за определяне на
микробна чувствителност,
Линкомицин - 5, HiMedia
Laboratories
Дискове за определяне на
микробна чувствителност,
Гентамицин - 30, HiMedia
Laboratories
Дискове за определяне на
микробна чувствителност,
цефокситин, HiMedia
Laboratories
Дискове за определяне на
микробна чувствителност,
цефтобипрол, HiMedia
Laboratories
Дискове за определяне на
микробна чувствителност,
цефтаролин 5 мг., HiMedia
Laboratories
Дискове за определяне на
микробна чувствителност ,
Ампицилин/Сулбактам 10/10,
Mast Group
Дискове за определяне на
микробна чувствителност,
Цефамандол -30, HiMedia
Laboratories
Дискове за определяне на
микробна чувствителност,
Доксициклин - 30, HiMedia
Laboratories
Дискове за определяне на
микробна чувствителност,
Римфампин - 5, HiMedia
Laboratories
Дискове за определяне на
микробна чувствителност,
Цефтазидим - 10, HiMedia
Laboratories
Дискове за определяне на
микробна чувствителност,
Атреонам - 30, HiMedia
Laboratories

плака

M/E2-880399

200,00

200,00

600,00

3 мл

PL850-2

10,80

10,80

1 080,00

100 мл

DOKO99

66,00

66,00

792,00

100 мл

DKKO99

96,00

96,00

1 152,00

FD3275VL

18,00

324,00

216,00

50 бр./оп. SD002A

4,20

4,20

42,00

50 бр./оп. SD098

4,20

4,20

12,60

50 бр./оп. SD016

4,20

4,20

42,00

50 бр./оп. SD041

4,20

4,20

12,60

50 бр./оп. SD258

4,20

4,20

4,20

50 бр./оп. SD236

4,20

4,20

4,20

50 бр./оп. SD112

4,20

4,20

42,00

50 бр./оп. SD200

4,20

4,20

8,40

50 бр./оп. SD012

4,20

4,20

42,00

50 бр./оп. SD030

4,20

4,20

21,00

50 бр./оп. SD062A

4,20

4,20

21,00

50 бр./оп. SD212

4,20

4,20

4,20

5 бр./оп.

Стр 3 oт 5

№ по ном.
ред ед.

наименование / вид / изисквания

мярка

прогнозно к- Предложен продукт - производител,
описание
во

119

Цефуроксим - 30

опаков
ка

120

Ванкомицин - 5

опаков
ка

5

121

Тобрамицин - 10

опаков
ка

1

122

Цефепим - 30

опаков
ка

5

123

Кларитромицин - 15

опаков
ка

10

124

Еноксацин - 10

опаков
ка

1

125

Пиперацилин/тазобактам

опаков
ка

5

126

Норфлоксацин

опаков
ка

1

127

Пиперацилин -100

опаков
ка

2

128

Левофлоксацин -5

опаков
ка

10

129

Меропенем -10

опаков
ка

5

130

Имепенем

опаков
ка

5

131

Клиндамицин

опаков
ка

10

133

Азитромицин

опаков
ка

5

134

Цефотаксим/клав.

опаков
ка

5

135

Линезолид

опаков
ка

5

136

Оптохин

опаков
ка

10
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Дискове за определяне на
микробна чувствителност,
Цефуроксим - 30, HiMedia
Laboratories
Дискове за определяне на
микробна чувствителност,
Ванкомицин - 5 HiMedia
Laboratories
Дискове за определяне на
микробна чувствителност,
Тобрамицин - 10, HiMedia
Laboratories
Дискове за определяне на
микробна чувствителност,
Цефепим - 30, HiMedia
Laboratories
Дискове за определяне на
микробна чувствителност,
Кларитромицин - 15, HiMedia
Laboratories
Дискове за определяне на
микробна чувствителност,
Еноксацин - 10, HiMedia
Laboratories
Дискове за определяне на
микробна чувствителност,
Пиперацилин/тазобактам,
HiMedia Laboratories
Дискове за определяне на
микробна чувствителност,
Норфлоксацин,HiMedia
Laboratories
Дискове за определяне на
микробна чувствителност,
Пиперацилин -100,HiMedia
Laboratories
Дискове за определяне на
микробна чувствителност,
Левофлоксацин -5, HiMedia
Laboratories

Предложена
разфасовка

Каталожен
номер

Ед. цена в лв. Ед. цена в лв. с
Обща
с ДДС за
ДДС за
стойност в лв.
единица
предложена
с ДДС
мярка
разфасовка

50 бр./оп. SD061

4,20

4,20

42,00

50 бр./оп. SD155

4,20

4,20

21,00

50 бр./оп. SD044

4,20

4,20

4,20

50 бр./оп. SD219

4,20

4,20

21,00

50 бр./оп. SD192

4,20

4,20

42,00

50 бр./оп. SD237

4,20

4,20

4,20

50 бр./оп. SD292E

4,20

4,20

21,00

50 бр./оп. SD057

4,20

4,20

4,20

50 бр./оп. SD066

4,20

4,20

8,40

50 бр./оп. SD216

4,20

4,20

42,00

Дискове за определяне на
микробна чувствителност,
Меропенем -10, Mast Group

50 бр./оп. MEM10C

4,20

4,20

21,00

Дискове за определяне на
микробна чувствителност,
Имепенем, Mast Group

50 бр./оп. IMI10C

4,20

4,20

21,00

50 бр./оп. SD051

4,20

4,20

42,00

50 бр./оп. SD124

4,20

4,20

21,00

50 бр./оп. SD295E

4,20

4,20

21,00

50 бр./оп. SD296E

4,20

4,20

21,00

4,20

4,20

42,00

Дискове за определяне на
микробна чувствителност,
Клиндамицин, HiMedia
Laboratories
Дискове за определяне на
микробна чувствителност,
Азитромицин, HiMedia
Laboratories
Дискове за определяне на
микробна чувствителност,
Цефотаксим/клав., HiMedia
Laboratories
Дискове за определяне на
микробна чувствителност,
Линезолид, HiMedia
Laboratories

Дискове за определяне на
микробна чувствителност,
50 бр./оп. DD009
Оптохин, HiMedia Laboratories

Стр 4 oт 5

№ по ном.
ред ед.

наименование / вид / изисквания

мярка

прогнозно к- Предложен продукт - производител,
описание
во

Дискове за определяне на
микробна чувствителност,
Тейкопланин, HiMedia
Laboratories
Дискове за определяне на
микробна чувствителност,
Колистин, HiMedia
Laboratories
Дискове за определяне на
микробна чувствителност,
Амоксицилин/клав., HiMedia
Laboratories
Дискове за определяне на
микробна чувствителност,
Цефаперазон, HiMedia
Laboratories
Дискове за определяне на
микробна чувствителност,
Цефоперазон/сулбактам,
HiMedia Laboratories
Дискове за определяне на
микробна чувствителност,
Амоксицилин, HiMedia
Laboratories
Дискове за определяне на
микробна чувствителност,
Сулперазон, HiMedia
Laboratories
Льовенщайн Йенсен в
стъклени епр. с винтова
капачка, G. Papanikolaou & CO.
- Bioprepare

Предложена
разфасовка

137

Тейкопланин

опаков
ка

138

Колистин

опаков
ка

5

139

Амоксицилин/клав.

опаков
ка

5

140

Цефаперазон

опаков
ка

5

141

Цефоперазон/сулбактам

опаков
ка

5

142

Амоксицилин

опаков
ка

5

143

Сулперазон

опаков
ка

2

148

Льовенщайн Йенсен в
стъклени епр. с винтова
капачка

епруве
тки

3 000

153

Симонс цитрат агар епр.

кутия

1

Симонс цитрат агар епр.,
HiMedia Laboratories Ltd.

25

155

Транспортна среда на
Стюард епр.

кутия

2

Транспортна среда на Стюард
епр., Vacutest Kima s.r.l.

2

Контролни щамове E.coli, St.
aureus, Ps. Aeruginosa

164

170

171

Контролни щамове E.coli, St.
бр
aureus, Ps. Aeruginosa
Диагностични плаки и
реагенти за системата
кутия
MICRONALT-MERLIN
диагностика /за биохимична
идентификация/
Бромтимол блау (суха
субстанция) индикатор

бр

Ед. цена в лв. Ед. цена в лв. с
Обща
с ДДС за
ДДС за
стойност в лв.
единица
предложена
с ДДС
мярка
разфасовка

50 бр./оп. SD213

4,20

4,20

21,00

50 бр./оп. SD009

4,20

4,20

21,00

50 бр./оп. SD063

4,20

4,20

21,00

50 бр./оп. SD072

4,20

4,20

21,00

50 бр./оп. SD203

4,20

4,20

21,00

50 бр./оп. SD001

4,20

4,20

21,00

50 бр./оп. SD203

4,20

4,20

8,40

40 бр./оп. 70060

1,68

67,20

5 040,00

SL03425SL

24,00

24,00

24,00

10

230117

4,00

4,00

8,00

1

MS###

100,00

100,00

200,00

30

Диагностични плаки и
реагенти за системата
MICRONALT-MERLIN
диагностика / за биохимична
идентификация / SIFIN

10 бр./оп. MS###

30,00

30,00

900,00

1

Бромтимол блау (суха
субстанция) индикатор /
HiMedia

1 бр./оп.

I005125ML

15,00

15,00

15,00

5

Обща сума :

32 956,00 лв
27 463,33

За възложител :

Каталожен
номер

.......П.........

с ДДС
без ДДС

За изпълнител :

.........П..........

Изп. Директор

.......П.........
Гл. Счетоводител
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ДОГОВОР № 32
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА: ДОСТАВКИ НА МЕДИЦИНСКИ
КОНСУМАТИВИ И ИЗДЕЛИЯ И ЛАБОРАТОРНИ РЕАКТИВИ, УНП 00468-2019-0011
Днес, 19.05. 2020г. в гр. Монтана на основание чл.112 от Закона за обществените поръчки и
Решение № Р-6 от 14.04.2020г. и Решение № Р-7 от 05.05.2020г. на Изпълнителния директор на МБАЛ
„Д-р Ст.Илиев” АД гр.Монтана за извършено класиране и определяне на изпълнител, се сключи
настоящия договор между:
МБАЛ „Д-р Стамен Илиев" АД, ЕИК: 111047073
с адрес: гр. Монтана, ул.Сирма войвода №4, тел.: 096 305150, факс: 096 307554, представлявано от
д-р Тодор Тодоров – Изпълнителен директор, наричано по-долу за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ” от
една страна,
и
Медикъл Имидж ООД , ЕИК: 130488072
с адрес: гр.София 1505, община Столична, район Оборище, ул. „Франсис Де Пресансе” 15, тел.: 02
9442290, dimaging@meddimage.com, представлявано от Марчела Стойчева Банова-Габровска ,
наричано по-долу за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ” от друга страна, за следното :
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
възлага, а
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ медицински консумативи и/или лабораторни реактиви, съгласно приложена
Спецификация - неразделна част от настоящия договор .
ІІ. ЦЕНИ И ОБЩА СТОЙНОСТ НА ДОСТАВКИТЕ ПО ДОГОВОРА
2.1. Единичната цена на стоките по т.1.1 е определена в лева, съгласно приложената Спецификация.
2.2. Общата стойност на доставката по договора е :
38 173,30 (тридесет и осем хиляди сто седемдесет и три 0,30) лева с ДДС,
31 811,08 (тридесет и една хиляди осемстотин и единадесет 0,08) лева без ДДС.
2.3. Цените са фиксирани и не подлежат на промяна през периода на изпълнение на договора, с
изключение при приложението на нормативните разпоредби.
2.4. Количествата на стоките от поръчката, посочени в приложената спецификация, са прогнозни и
ориентировъчни и не пораждат задължение за Възложителя да ги закупи в пълен обем, както и
възможност да заяви доставка на по-големи количества, съобразно нуждите на лечебното заведение.
ІІІ. УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
3.1. Плащането по настоящия договор се осъществява в български лева чрез банков превод от страна
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по посочената в т.15 банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ- отложено в
срок до 60 дни след съответната доставка и представяне на необходимите документи .
3.2. Заплащането на стоките се извършва след представяне на следните документи :
а/доставна фактура - оригинал;
б/ приемо-предавателен протокол;
в/ партиден сертификат за качество.
г/ заявка
3.3. В случай, че посочените в чл.3.2. документи са нередовни или не са комплектовани, същите се
връщат на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с приемо-предавателен протокол за изправяне на нередностите.Срокът
по т.3.1. за плащане на доставката, започва да тече от датата на представянето на документите в
изискуемия вид.
ІV. СРОК НА ДОСТАВЯНЕ
4.1. Доставката на стоките, предмет на настоящият договор се извършва периодично и в срок до 24
часа след всяка обикновенна писмена заявка предадена по електронен път и в срок до 6 часа след
всяка спешна заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
4.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да уведоми писменно или чрез факс ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за
предстоящето доставяне на стоките преди експедицията им.
V. МЯСТО НА ДОСТАВЯНЕ
5.1. Място на доставяне на стоките по този договор е до краен получател: МБАЛ „Д-р Стамен Илиев
АД гр.Монтана, ул.„Сирма войвода” №4 - болнична аптека и/или съгласно указанията на възложителя.
5.2. Рискът от случайното погиване и повреждане на стоките преминава върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от
момента на приемането й на мястото на доставяне с приемателно-предавателен протокол.
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VІ. ДАТА НА ДОСТАВЯНЕ
6.1. За дата на доставяне се счита датата, на която стоките са доставени в мястото на доставяне,
съгласно приемо-предавателен протокол.
VІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава :
7.1. Да достави стоките в договорения срок, придружени със сертификат за качество.
7.2. Да предаде стоките в съответния вид, количество и качество на мястото на доставяне.
7.3. След доставяне на стоките да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документите, изброени в т. 3.2. от
настоящия договор.
7.4. При подписването на договора да представи (чл.58 от ЗОП):
а) за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 - свидетелство за съдимост;
б) за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 - удостоверение от органите по приходите и
удостоверение от общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника;
в) за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 - удостоверение от органите на Изпълнителна
агенция "Главна инспекция по труда";
г) за обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 1 - удостоверение, издадено от Агенцията по
вписванията.
д) други документи – нормативно изискуеми към датата на сключване на договора.
е) гаранция за изпълнение в една от формите, определени в чл.111 от ЗОП, която се
освобождава до 30 дни след приключване на изпълнението на договора. Гаранцията е в размер на 2 %
от стойността на договора без ДДС и възлиза на
636,22 лв./словом : шестстотин тридесет и шест 0,22 /
VІІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава :
8.1. Да приеме стоките, предмет на настоящия договор, в деня на доставката, съответстващи по вид,
количество и качество на описанието в настоящия договор.
8.2. Да заплати доставените стоки в уговорения срок.
8.3. След изтичане на срока за изпълнение на договора да освободи гаранцията за изпълнение на
договора без да дължи лихви за периода, през който средствата са престояли законно при него.
8.4. Да осигури присъствието на свой представител при приемането на стоките, разполагащ с
надлежно пълномощно за подписване на приемателно-предавателен протокол.
ІХ. ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА СТОКИТЕ
9.1. Приемането на стоките се осъществява в присъствието на упълномощен представител на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
9.2. При приемането на стоките се подписва приемо-предавателен протокол, удостоверяващ
получаването на стоките, едновременно с представянето на разрешение за продажба, издадено от
ИАЛ.
Х. КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИИ И СРОК НА ГОДНОСТ
10.1. Качеството на стоките, предмет на настоящия договор, следва да отговаря на техническите
стандарти на производителя, което се удостоверява със сертификат за качество и произход, издаден от
компетентен орган в страната-производител.
10.2. Към датата на доставката срокът на годност на стоките, предмет на настоящия договор, следва да
бъде не по-малък от 70 % от срока на годност, обявен от производителя.
10.2.1. В случай на доставка на медицински консумативи и лабораторни реактиви с по-кратък от
договорения срок на годност, изпълнителя заплаща неустойка, както следва:
от 69.99% до 60% - 5% върху стойността на доставката;
от 59.99% до 50% - 10% върху стойността на доставката;
от 49.99% до 40% - 20% върху стойността на доставката;
от 39.99% до 30% - 30% върху стойността на доставката;
от 29.99% до 20% - 60% върху стойността на доставката;
под 20 % - 90% върху стойността на доставката.
10.2.2. Доставката на лекарствен продукт и/или медицинско изделие с по-малък от 40% от обявения от
производителя се извършва само с мотивирано решение на възложителя за конкретното количество,
определено от него.
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10.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да откаже приемането на стоките, ако в деня на пристигането и
приемането, те не отговарят на договореното с настоящия договор.
ХІ. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕТОЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ, РЕКЛАМАЦИИ
11.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да предяви рекламация пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за :
а/ количество и некомплектност на стоките или техническата документация / явни недостатъци /;
б/ качество / скрити недостатъци /:
- при доставяне на стока не от договорения вид, посочен в т.1.1;
- при констатиране на дефекти при употреба на стоката.
11.2. Рекламациите за явни недостатъци на стоките се правят в 14 дневен срок от датата на доставяне
със съответен протокол.
11.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е длъжен да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за установените дефекти
в 15-дневен срок от констатирането им.
11.4. В рекламациите се посочва номерът на договора, точното количество на получената стока,
основанието за рекламация и конкретното искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Към рекламацията се прилага
копие от сертификата за качество, получено заедно с другите дължими документи по договора.
11.5. В петдневен срок от получаване на рекламацията, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ следва да отговори на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено и конкретно дали приема рекламацията или я отхвърля.
11.6. При рекламации с явни недостатъци ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен в 5-дневен срок от получаване
на рекламацията за своя сметка и риск да достави на мястото на доставяне количеството липсващи в
доставката/некомплектни договорени стоки.
11.7. Изборът на посочените по-горе възможности да се върне съответната част от платеното или да
се доставят нови стоки принадлежи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ , като разходите и рисковете по новото
доставяне са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
11.8. Рекламираните стоки се съхраняват от съответния краен получател до уреждане на
рекламациите.
XII. ОТГОВОРНОСТ ПРИ ЗАБАВА, НЕУСТОЙКИ
12.1. За неизпълнение на задълженията си по настоящия договор,
Изпълнителя дължи неустойка в размер на 0.7 на ден, върху стойността на неизпълненото в
договорените срокове задължение , но не повече от 10% /десет процента/ от стойността на
неизпълнението, както и обезщетение за претърпените вреди в случаите, когато те надхвърлят
договорената неустойка. Сумата на неустойката, дължима от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, се
осигурява от гаранцията за изпълнение на договора.
12.2. Когато при наличие на рекламация, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не изпълни задълженията си по раздел ХІ
от настоящия договор в срок,същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 2 % от цената
на стоката в частта на рекламацията.
12.3. При виновна забава на една от страните, продължила повече от половината от срока за
изпълнение на съответното задължение, другата страна има право да развали договора едностранно с
30-дневно предизвестие.
12.4. В случай, че по отношение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ настъпят обстоятелства по чл.54, ал.1 и чл.55,
ал.1, т.1 и т.4 от ЗОП, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно настоящия договор,без
писмено предизвестие и без да дължи неустойки.
ХІІІ. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
13.1. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за понесени вреди и загуби, ако
последните са причинени в резултат на непреодолима сила.
13.2. Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора е била в забава, тя не
може да се позовава на непреодолима сила.
13.3. „Непреодолима сила“ по смисъла на договора е непредвидено и/или непредотвратимо събитие
от извънреден характер, възникнало след сключването на договора.
13.4. Страната, засегната от непреодолима сила е длъжна да предприеме всички действия с грижата
на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено
другата страна в двуседмичен срок от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се
дължи обещетение за настъпилите от това вреди.
13.5. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни
задължения се спира.
13.6. Не представлява „непреодолима сила” събитие, причинено по небрежност или чрез умишлено
действие на страните или на техни представители и/или служители, както и недостига на парични
средства на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
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ХІV. СПОРОВЕ
14.1. Възникналите през времетраенето на договора спорове и разногласия между страните се
решават чрез преговори между тях. Постигнатите договорености се оформят в писмена форма и се
превръщат в неразделна част от договора.
14.2. В случай на непостигане на договореност по предходния член, всички спорове, породени от
този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени от или отнасящи се до
неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване ще бъдат разрешавани според
българските материални и процесуални закони от компетентния съд по реда на ГПК.
ХV. СЪОБЩЕНИЯ
15.1. Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този договор са валидни, ако
са направени в писмена форма, подписани лично или от упълномощените представители .
15.2. За дата на съобщението се смята:
- датата на предаването – при ръчно предаване на съобщението;
- датата на пощенското клеймо на обр.разписка-при изпращане по пощата;
- датата на приемането – при изпращане по телефакс
15.3. За валидни адреси за приемане на съобщения, свързани с настоящия договор се смятат:
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ :
ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД
гр. Монтана 3400
ул. „Сирма войвода" № 4
ТБ: Интернешънъл Асет Банк АД
Сметка: BG71IABG74741001032600
BIC код на банката : IABGBGSF
тел.: 096 305150, факс: 096 307554
http://mbalmontana.com
E-mail : mbalmont@net-surf.net
При промяна на адреса, съответната страна е длъжна да уведоми другата в тридневен срок от
промяната.
ХVІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ
16.1. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи от този
договор на трети лица.
16.2. За неуредените въпроси в настоящия договор се прилага действащото българско
законодателство.
ХVІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
17.1. Договорът е за 18 месеца и влиза в сила от 19.05.2020 г. и важи до 19.11.2021 г.
17.2. Всяка от страните може да прекрати договора, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след
сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения, за което отправя писмено
уведомление до отсрещната страна.
17.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни в срок
повече от 3 (три) заявки на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
17.4. При съставянето на настоящия договор се представиха следните документи :
1. Решение на Изпълнителния директор № Р-6 от 14.04.2020г. и Решение № Р-7 от 05.05.2020г ;
2. Удостоверение за актуално съдебно състояние на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ;
3. Документи по т.7.4. от настоящия договор.
Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и
се подписа, както следва:

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Заличено обстоятелство
съгласно чл.36а, ал.3 от ЗОП

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Заличено обстоятелство
съгласно чл.36а, ал.3 от ЗОП

ИЗП.ДИРЕКТОР

Заличено обстоятелство
съгласно чл.36а, ал.3 от ЗОП
ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ
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Спецификация
към договор № 32 / 19.05. 2020г. за Доставки на медицински консумативи и изделия и
лабораторни реактиви, УНП 00468-2019-0011
възложител : МБАЛ Д-р Стамен Илиев АД - гр.Монтана
изпълнител : Медикъл Имидж ООД

Обособена позиция № 7 – Образна диагностика

№ по ном.
ред ед.

1

наименование / вид / изисквания

мярка

прогнозно
к-во

1

Филм 20/25 см за принтер Drystar 5302 кутия (100бр.)

кутия

120

AGFA

кутия

2

Рентгенов филм синьочувствителен
24/30 см - кутия (100бр.)

кутия

10

AGFA

кутия

3

Рентгенов филм синьочувствителен
30/40 см - кутия (100бр.)

кутия

10

AGFA

кутия

4

Рентгенов филм синьочувствителен
35/35 см - кутия (100бр.)

кутия

20

AGFA

кутия

5

Проявител за авт. обработка (12литра в
кашон) - работен разтвор

кашон

8

AGFA

6

Фиксаж за авт. oбработка(12литра в
кашон) - работен разтвор

кашон

8

AGFA

Производител

Предложена
разфасовка

кашон ( 12 л
концентрат за
40л готов р-р)
кашон ( 12 л
концентрат за
50л готов р-р)

Каталожен
номер

DrystarDT5
000.IB20/2
5
CPBU24/30

Ед. цена в
Ед. цена в
лв. с ДДС за лв. с ДДС за
предложена
единица
разфасовка
мярка

252,00

252,00

30 240,00

104,41

104,41

1 044,10

CPBU30/40

174,68

174,68

1 746,80

CPBU35/35

184,64

184,64

3 692,80

G139
(2X20)

102,00

102,00

816,00

G334I
(2X25)

79,20

79,20

633,60

Обща стойност за пореден № 1

38 173,30

Обща сума :

За възложител :

Обща
стойност в
лв. с ДДС

.......П.........

38 173,30 лв

с ДДС

31 811,08

без ДДС

За изпълнител :

.......П.........

Изп. Директор

.......П.........
Гл. Счетоводител

МКИЛР 2019 - Договор № 32
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ДОГОВОР № 33
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА: ДОСТАВКИ НА МЕДИЦИНСКИ
КОНСУМАТИВИ И ИЗДЕЛИЯ И ЛАБОРАТОРНИ РЕАКТИВИ, УНП 00468-2019-0011
Днес, 14.05. 2020г. в гр. Монтана на основание чл.112 от Закона за обществените поръчки и
Решение № Р-6 от 14.04.2020г. и Решение № Р-7 от 05.05.2020г. на Изпълнителния директор на МБАЛ
„Д-р Ст.Илиев” АД гр.Монтана за извършено класиране и определяне на изпълнител, се сключи
настоящия договор между:
МБАЛ „Д-р Стамен Илиев" АД, ЕИК: 111047073
с адрес: гр. Монтана, ул.Сирма войвода №4, тел.: 096 305150, факс: 096 307554, представлявано от
д-р Тодор Тодоров – Изпълнителен директор, наричано по-долу за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ” от
една страна,
и
„Нова Груп Инвестмент” СРЛ , ЕИК : RO 13986464
с адрес: Румъния, гр. Отопени, обл. Илфов, тел: 0040784278107, gelu@novagroup.ro, представлявано от
Мариан Предоиу, наричано по-долу за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ” от друга страна, за следното:
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
възлага, а
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ медицински консумативи и/или лабораторни реактиви, съгласно приложена
Спецификация - неразделна част от настоящия договор .
ІІ. ЦЕНИ И ОБЩА СТОЙНОСТ НА ДОСТАВКИТЕ ПО ДОГОВОРА
2.1. Единичната цена на стоките по т.1.1 е определена в лева, съгласно приложената Спецификация.
2.2. Общата стойност на доставката по договора е :
7 533,00 (седем хиляди петстотин тридесет и три) лева с ДДС,
6 277,50 (шест хиляди двеста седемдесет и седем 0,50) лева без ДДС.
2.3. Цените са фиксирани и не подлежат на промяна през периода на изпълнение на договора, с
изключение при приложението на нормативните разпоредби.
2.4. Количествата на стоките от поръчката, посочени в приложената спецификация, са прогнозни и
ориентировъчни и не пораждат задължение за Възложителя да ги закупи в пълен обем, както и
възможност да заяви доставка на по-големи количества, съобразно нуждите на лечебното заведение.
ІІІ. УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
3.1. Плащането по настоящия договор се осъществява в български лева чрез банков превод от страна
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по посочената в т.15 банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ- отложено в
срок до 60 дни след съответната доставка и представяне на необходимите документи .
3.2. Заплащането на стоките се извършва след представяне на следните документи :
а/доставна фактура - оригинал;
б/ приемо-предавателен протокол;
в/ партиден сертификат за качество.
г/ заявка
3.3. В случай, че посочените в чл.3.2. документи са нередовни или не са комплектовани, същите се
връщат на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с приемо-предавателен протокол за изправяне на нередностите.Срокът
по т.3.1. за плащане на доставката, започва да тече от датата на представянето на документите в
изискуемия вид.
ІV. СРОК НА ДОСТАВЯНЕ
4.1. Доставката на стоките, предмет на настоящият договор се извършва периодично и в срок до 24
часа след всяка обикновенна писмена заявка предадена по електронен път и в срок до 6 часа след
всяка спешна заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
4.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да уведоми писменно или чрез факс ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за
предстоящето доставяне на стоките преди експедицията им.
V. МЯСТО НА ДОСТАВЯНЕ
5.1. Място на доставяне на стоките по този договор е до краен получател: МБАЛ „Д-р Стамен Илиев
АД гр.Монтана, ул.„Сирма войвода” №4 - болнична аптека и/или съгласно указанията на възложителя.
5.2. Рискът от случайното погиване и повреждане на стоките преминава върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от
момента на приемането й на мястото на доставяне с приемателно-предавателен протокол.
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VІ. ДАТА НА ДОСТАВЯНЕ
6.1. За дата на доставяне се счита датата, на която стоките са доставени в мястото на доставяне,
съгласно приемо-предавателен протокол.
VІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава :
7.1. Да достави стоките в договорения срок, придружени със сертификат за качество.
7.2. Да предаде стоките в съответния вид, количество и качество на мястото на доставяне.
7.3. След доставяне на стоките да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документите, изброени в т. 3.2. от
настоящия договор.
7.4. При подписването на договора да представи (чл.58 от ЗОП):
а) за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 - свидетелство за съдимост;
б) за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 - удостоверение от органите по приходите и
удостоверение от общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника;
в) за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 - удостоверение от органите на Изпълнителна
агенция "Главна инспекция по труда";
г) за обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 1 - удостоверение, издадено от Агенцията по
вписванията.
д) други документи – нормативно изискуеми към датата на сключване на договора.
е) гаранция за изпълнение в една от формите, определени в чл.111 от ЗОП, която се
освобождава до 30 дни след приключване на изпълнението на договора. Гаранцията е в размер на 2 %
от стойността на договора без ДДС и възлиза на
125,55 лв./словом : сто двадесет и пет 0,55 /
VІІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава :
8.1. Да приеме стоките, предмет на настоящия договор, в деня на доставката, съответстващи по вид,
количество и качество на описанието в настоящия договор.
8.2. Да заплати доставените стоки в уговорения срок.
8.3. След изтичане на срока за изпълнение на договора да освободи гаранцията за изпълнение на
договора без да дължи лихви за периода, през който средствата са престояли законно при него.
8.4. Да осигури присъствието на свой представител при приемането на стоките, разполагащ с
надлежно пълномощно за подписване на приемателно-предавателен протокол.
ІХ. ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА СТОКИТЕ
9.1. Приемането на стоките се осъществява в присъствието на упълномощен представител на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
9.2. При приемането на стоките се подписва приемо-предавателен протокол, удостоверяващ
получаването на стоките, едновременно с представянето на разрешение за продажба, издадено от
ИАЛ.
Х. КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИИ И СРОК НА ГОДНОСТ
10.1. Качеството на стоките, предмет на настоящия договор, следва да отговаря на техническите
стандарти на производителя, което се удостоверява със сертификат за качество и произход, издаден от
компетентен орган в страната-производител.
10.2. Към датата на доставката срокът на годност на стоките, предмет на настоящия договор, следва да
бъде не по-малък от 70 % от срока на годност, обявен от производителя.
10.2.1. В случай на доставка на медицински консумативи и лабораторни реактиви с по-кратък от
договорения срок на годност, изпълнителя заплаща неустойка, както следва:
от 69.99% до 60% - 5% върху стойността на доставката;
от 59.99% до 50% - 10% върху стойността на доставката;
от 49.99% до 40% - 20% върху стойността на доставката;
от 39.99% до 30% - 30% върху стойността на доставката;
от 29.99% до 20% - 60% върху стойността на доставката;
под 20 % - 90% върху стойността на доставката.
10.2.2. Доставката на лекарствен продукт и/или медицинско изделие с по-малък от 40% от обявения от
производителя се извършва само с мотивирано решение на възложителя за конкретното количество,
определено от него.
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10.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да откаже приемането на стоките, ако в деня на пристигането и
приемането, те не отговарят на договореното с настоящия договор.
ХІ. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕТОЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ, РЕКЛАМАЦИИ
11.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да предяви рекламация пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за :
а/ количество и некомплектност на стоките или техническата документация / явни недостатъци /;
б/ качество / скрити недостатъци /:
- при доставяне на стока не от договорения вид, посочен в т.1.1;
- при констатиране на дефекти при употреба на стоката.
11.2. Рекламациите за явни недостатъци на стоките се правят в 14 дневен срок от датата на доставяне
със съответен протокол.
11.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е длъжен да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за установените дефекти
в 15-дневен срок от констатирането им.
11.4. В рекламациите се посочва номерът на договора, точното количество на получената стока,
основанието за рекламация и конкретното искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Към рекламацията се прилага
копие от сертификата за качество, получено заедно с другите дължими документи по договора.
11.5. В петдневен срок от получаване на рекламацията, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ следва да отговори на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено и конкретно дали приема рекламацията или я отхвърля.
11.6. При рекламации с явни недостатъци ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен в 5-дневен срок от получаване
на рекламацията за своя сметка и риск да достави на мястото на доставяне количеството липсващи в
доставката/некомплектни договорени стоки.
11.7. Изборът на посочените по-горе възможности да се върне съответната част от платеното или да
се доставят нови стоки принадлежи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ , като разходите и рисковете по новото
доставяне са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
11.8. Рекламираните стоки се съхраняват от съответния краен получател до уреждане на
рекламациите.
XII. ОТГОВОРНОСТ ПРИ ЗАБАВА, НЕУСТОЙКИ
12.1. За неизпълнение на задълженията си по настоящия договор,
Изпълнителя дължи неустойка в размер на 0.7 на ден, върху стойността на неизпълненото в
договорените срокове задължение , но не повече от 10% /десет процента/ от стойността на
неизпълнението, както и обезщетение за претърпените вреди в случаите, когато те надхвърлят
договорената неустойка. Сумата на неустойката, дължима от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, се
осигурява от гаранцията за изпълнение на договора.
12.2. Когато при наличие на рекламация, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не изпълни задълженията си по раздел ХІ
от настоящия договор в срок,същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 2 % от цената
на стоката в частта на рекламацията.
12.3. При виновна забава на една от страните, продължила повече от половината от срока за
изпълнение на съответното задължение, другата страна има право да развали договора едностранно с
30-дневно предизвестие.
12.4. В случай, че по отношение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ настъпят обстоятелства по чл.54, ал.1 и чл.55,
ал.1, т.1 и т.4 от ЗОП, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно настоящия договор,без
писмено предизвестие и без да дължи неустойки.
ХІІІ. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
13.1. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за понесени вреди и загуби, ако
последните са причинени в резултат на непреодолима сила.
13.2. Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора е била в забава, тя не
може да се позовава на непреодолима сила.
13.3. „Непреодолима сила“ по смисъла на договора е непредвидено и/или непредотвратимо събитие
от извънреден характер, възникнало след сключването на договора.
13.4. Страната, засегната от непреодолима сила е длъжна да предприеме всички действия с грижата
на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено
другата страна в двуседмичен срок от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се
дължи обещетение за настъпилите от това вреди.
13.5. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни
задължения се спира.
13.6. Не представлява „непреодолима сила” събитие, причинено по небрежност или чрез умишлено
действие на страните или на техни представители и/или служители, както и недостига на парични
средства на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
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ХІV. СПОРОВЕ
14.1. Възникналите през времетраенето на договора спорове и разногласия между страните се
решават чрез преговори между тях. Постигнатите договорености се оформят в писмена форма и се
превръщат в неразделна част от договора.
14.2. В случай на непостигане на договореност по предходния член, всички спорове, породени от
този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени от или отнасящи се до
неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване ще бъдат разрешавани според
българските материални и процесуални закони от компетентния съд по реда на ГПК.
ХV. СЪОБЩЕНИЯ
15.1. Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този договор са валидни, ако
са направени в писмена форма, подписани лично или от упълномощените представители .
15.2. За дата на съобщението се смята:
- датата на предаването – при ръчно предаване на съобщението;
- датата на пощенското клеймо на обр.разписка-при изпращане по пощата;
- датата на приемането – при изпращане по телефакс
15.3. За валидни адреси за приемане на съобщения, свързани с настоящия договор се смятат:
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ :
ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД
гр. Монтана 3400
ул. „Сирма войвода" № 4
ТБ: Интернешънъл Асет Банк АД
Сметка: BG71IABG74741001032600
BIC код на банката : IABGBGSF
тел.: 096 305150, факс: 096 307554
http://mbalmontana.com
E-mail : mbalmont@net-surf.net
При промяна на адреса, съответната страна е длъжна да уведоми другата в тридневен срок от
промяната.
ХVІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ
16.1. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи от този
договор на трети лица.
16.2. За неуредените въпроси в настоящия договор се прилага действащото българско
законодателство.
ХVІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
17.1. Договорът е за 18 месеца и влиза в сила от 14.05.2020 г. и важи до 14.11.2021 г.
17.2. Всяка от страните може да прекрати договора, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след
сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения, за което отправя писмено
уведомление до отсрещната страна.
17.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни в срок
повече от 3 (три) заявки на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
17.4. При съставянето на настоящия договор се представиха следните документи :
1. Решение на Изпълнителния директор № Р-6 от 14.04.2020г. и Решение № Р-7 от 05.05.2020г ;
2. Удостоверение за актуално съдебно състояние на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ;
3. Документи по т.7.4. от настоящия договор.
Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и
се подписа, както следва:

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Заличено обстоятелство
съгласно чл.36а, ал.3 от ЗОП

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Заличено обстоятелство
съгласно чл.36а, ал.3 от ЗОП

ИЗП.ДИРЕКТОР

Заличено обстоятелство
съгласно чл.36а, ал.3 от ЗОП
ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ
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Спецификация
към договор № 33 / 14.05. 2020г. за Доставки на медицински консумативи и изделия и лабораторни
реактиви, УНП 00468-2019-0011
възложител : МБАЛ Д-р Стамен Илиев АД - гр.Монтана
изпълнител : Нова Груп Инвестмент СРЛ
Обособена позиция № 3 - Клинична
№ по
ред

ном.
ед.

наименование / вид / изисквания

мярка

Глюкоза, кетони, аскорбинова
опак.
киселина - 100бр.в опаковка
Тестове за окултна кръв за
откриване на човчовешки
брой
хемоглобин.

12
15

прогнозн
о к-во

Предложен продукт - производител,
описание

30
100

Предложена
разфасовка

100
Заличена информация - чл.102,
ал.1 от ЗОП

Каталожен
номер

25

Заличена
информация чл.102, ал.1
от ЗОП

Предложена
разфасовка

Каталожен
номер

Ед. цена в Ед. цена в лв.
Обща
лв. с ДДС за
с ДДС за
стойност в лв.
единица
предложена
с ДДС
мярка
разфасовка

7,00

7,00

210,00

1,30

32,50

130,00

Обособена позиция № 4 - Микробиологична лаборатория
№ по
ред

ном.
ед.

2
3
7
8
10
11
1
14
2

наименование / вид / изисквания

HIV ( anti HIV Ab 1,2 ) - бърз
тест
EBV-VCA IGM- бърз тест
CMV IgG - бърз тест
CMV IgM - бърз тест
Toxo IgM - бърз тест
Toxo IgG - бърз тест
R P R - аглутинация -опаковка до
200 теста
Т Р Х А - хемаглутинация опаковка до 200теста

Ед. цена в Ед. цена в лв.
Обща
лв. с ДДС за
с ДДС за
стойност в лв.
единица
предложена
с ДДС
мярка
разфасовка

мярка

прогнозн
о к-во

опак.

10

50

50,00

50,00

500,00

опак.
опак.
опак.
опак.
опак.

10
5
5
3
3

20
25
25
25
25

50,00
50,00
50,00
50,00
50,00

50,00
50,00
50,00
50,00
50,00

500,00
250,00
250,00
150,00
150,00

опак.

3

100

108,00

54,00

324,00

опак.

12

100

138,00

69,00

1656,00

Предложен продукт - производител,
описание

Заличена информация - чл.102,
ал.1 от ЗОП

Заличена
информация чл.102, ал.1
от ЗОП

Обща стойност за пореден № 14

1 980,00

18

Стерилни контейнери 40 мл. с
винтова капачка инд. oпаковани

бр.

3 000

500

0,14

70,00

420,00

19

стерилни конусовидни
контейнери 40 мл. с винтова
капачка

бр.

3 000

500

0,14

70,00

420,00

29

Накрайник за пипета – жълт с
дълъг наконечник

бр

3 000

1 000

0,007

7,00

21,00

48

Статив за епруветки

бр

10

1

9,00

9,00

90,00

78

Предметни стъкла с матиран
край26 x 76 mm/са 1mm опаковка 50 бр.

опак.

100

2,50

2,50

250,00

бр

2

1

9,50

9,50

19,00

оп

5

20

149,00

149,00

745,00

158
163

Сигнален часовник дигитален
Бърз тест за грип А+В

Заличена информация - чл.102,
ал.1 от ЗОП

50

Заличена
информация чл.102, ал.1
от ЗОП

167

имуно - хроматографски тест
кутия
TB Ag MPT64 Rapid

4

25

40,00

40,00

160,00

168

бърз тест за Helikobakter
pilori / от фецес/

кутия

3

25

80,00

80,00

240,00

169

бърз латекс-аглутинационен
тест за Clostridium difficile /
от фецес /

кутия

3

10

65,00

65,00

195,00

Обособена позиция № 5 – ПАО
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№ по
ред

ном.
ед.

наименование / вид / изисквания

мярка

прогнозн
о к-во

Предложен продукт - производител,
описание

Предложена
разфасовка

Каталожен
номер

Ед. цена в Ед. цена в лв.
Обща
лв. с ДДС за
с ДДС за
стойност в лв.
единица
предложена
с ДДС
мярка
разфасовка

№ по
ред

ном.
ед.

наименование / вид / изисквания

мярка

прогнозн
о к-во

Предложен продукт - производител,
описание

Предложена
разфасовка

Каталожен
номер

Ед. цена в Ед. цена в лв.
Обща
лв. с ДДС за
с ДДС за
стойност в лв.
единица
предложена
с ДДС
мярка
разфасовка

50

Заличена
информация чл.102, ал.1
от ЗОП

Предметни стъкла с матиран
край - 26мм/76мм - в опаковка от брой
50бр
Покривни стъкла 32/24 брой
опаковка 100бр.

8
25

12 000

Заличена информация - чл.102,
ал.1 от ЗОП

6 000

100

0,05

2,50

600,00

0,0215

2,15

129,00

Обособена позиция № 6 - ЛТХ
№ по
ред

4
8
11

ном.
ед.

наименование / вид / изисквания

Връхчета за пипети еднократни, жълти с дълъг
наконечник
Пипети еднократни Пастьор
Часовник лабораторен

мярка

прогнозн
о к-во

брой

10 000

брой
брой

1 000
2

Обща сума

Предложен продукт - производител,
описание

Заличена информация - чл.102,
ал.1 от ЗОП

7 533,00 лв
6 277,50

За възложител :

.......П........

Предложена
разфасовка

Каталожен
номер

1000

Заличена
информация чл.102, ал.1
от ЗОП

500
1

Ед. цена в Ед. цена в лв.
Обща
лв. с ДДС за
с ДДС за
стойност в лв.
единица
предложена
с ДДС
мярка
разфасовка

0,007

7,00

70,00

0,035
9,50

17,50
9,50

35,00
19,00

с ДДС
без ДДС

За изпълнител : .......П........

Изп. Директор

.......П........
Гл. Счетоводител
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ДОГОВОР № 34
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА: ДОСТАВКИ НА МЕДИЦИНСКИ
КОНСУМАТИВИ И ИЗДЕЛИЯ И ЛАБОРАТОРНИ РЕАКТИВИ, УНП 00468-2019-0011
Днес, 29.05. 2020г. в гр. Монтана на основание чл.112 от Закона за обществените поръчки,
Решения № Р-6 от 14.04.2020г. и № Р-10 от 26.05.2020г. на Изпълнителния директор на МБАЛ „Д-р
Ст.Илиев” АД гр.Монтана за извършено класиране и определяне на изпълнител, се сключи настоящия
договор между:
МБАЛ „Д-р Стамен Илиев" АД, ЕИК: 111047073
с адрес: гр. Монтана, ул.Сирма войвода №4, тел.: 096 305150, факс: 096 307554, представлявано от
д-р Тодор Тодоров – Изпълнителен директор, наричано по-долу за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ” от
една страна,
и
Истлинк България ООД , ЕИК: 115573932
с адрес: гр. Пловдив 4000, район Централен, бул.Шести септември магазин №2 №87, тел.: 032644588,
факс: 032642706, Електронна поща: eastlink_pv@mail.orbitel.bg , представлявано от Кръстьо
Веселинов Белев, наричано по-долу за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ” от друга страна, за следнот:
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
медицински консумативи и/или лабораторни реактиви, съгласно приложена Спецификация неразделна част от настоящия договор .
ІІ. ЦЕНИ И ОБЩА СТОЙНОСТ НА ДОСТАВКИТЕ ПО ДОГОВОРА
2.1. Единичната цена на стоките по т.1.1 е определена в лева, съгласно приложената Спецификация.
2.2. Общата стойност на доставката по договора е :
8 474,80 (осем хиляди четиристотин седемдесет и четири 0,80) лева с ДДС,
7 062,33 (седем хиляди шестдесет и два 0,33) лева без ДДС.
2.3. Цените са фиксирани и не подлежат на промяна през периода на изпълнение на договора, с
изключение при приложението на нормативните разпоредби.
2.4. Количествата на стоките от поръчката, посочени в приложената спецификация, са прогнозни и
ориентировъчни и не пораждат задължение за Възложителя да ги закупи в пълен обем, както и
възможност да заяви доставка на по-големи количества, съобразно нуждите на лечебното заведение.
ІІІ. УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
3.1. Плащането по настоящия договор се осъществява в български лева чрез банков превод от страна
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по посочената в т.15 банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ- отложено в
срок до 60 дни след съответната доставка и представяне на необходимите документи .
3.2. Заплащането на стоките се извършва след представяне на следните документи :
а/доставна фактура - оригинал;
б/ приемо-предавателен протокол;
в/ партиден сертификат за качество.
г/ заявка
3.3. В случай, че посочените в чл.3.2. документи са нередовни или не са комплектовани, същите се
връщат на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с приемо-предавателен протокол за изправяне на нередностите.Срокът
по т.3.1. за плащане на доставката, започва да тече от датата на представянето на документите в
изискуемия вид.
ІV. СРОК НА ДОСТАВЯНЕ
4.1. Доставката на стоките, предмет на настоящият договор се извършва периодично и в срок до 24
часа след всяка обикновенна писмена заявка предадена по електронен път и в срок до 6 часа след
всяка спешна заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
4.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да уведоми писменно или чрез факс ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за
предстоящето доставяне на стоките преди експедицията им.
V. МЯСТО НА ДОСТАВЯНЕ
5.1. Място на доставяне на стоките по този договор е до краен получател: МБАЛ „Д-р Стамен Илиев
АД гр.Монтана, ул.„Сирма войвода” №4 - болнична аптека и/или съгласно указанията на възложителя.
5.2. Рискът от случайното погиване и повреждане на стоките преминава върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от
момента на приемането й на мястото на доставяне с приемателно-предавателен протокол.
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VІ. ДАТА НА ДОСТАВЯНЕ
6.1. За дата на доставяне се счита датата, на която стоките са доставени в мястото на доставяне,
съгласно приемо-предавателен протокол.
VІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава :
7.1. Да достави стоките в договорения срок, придружени със сертификат за качество.
7.2. Да предаде стоките в съответния вид, количество и качество на мястото на доставяне.
7.3. След доставяне на стоките да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документите, изброени в т. 3.2. от
настоящия договор.
7.4. При подписването на договора да представи (чл.58 от ЗОП):
а) за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 - свидетелство за съдимост;
б) за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 - удостоверение от органите по приходите и
удостоверение от общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника;
в) за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 - удостоверение от органите на Изпълнителна
агенция "Главна инспекция по труда";
г) за обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 1 - удостоверение, издадено от Агенцията по
вписванията.
д) други документи – нормативно изискуеми към датата на сключване на договора.
е) гаранция за изпълнение в една от формите, определени в чл.111 от ЗОП, която се
освобождава до 30 дни след приключване на изпълнението на договора. Гаранцията е в размер на 2 %
от стойността на договора без ДДС и възлиза на
141,25 лв./словом : сто четиридесет и един 0,25 /
VІІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава :
8.1. Да приеме стоките, предмет на настоящия договор, в деня на доставката, съответстващи по вид,
количество и качество на описанието в настоящия договор.
8.2. Да заплати доставените стоки в уговорения срок.
8.3. След изтичане на срока за изпълнение на договора да освободи гаранцията за изпълнение на
договора без да дължи лихви за периода, през който средствата са престояли законно при него.
8.4. Да осигури присъствието на свой представител при приемането на стоките, разполагащ с
надлежно пълномощно за подписване на приемателно-предавателен протокол.
ІХ. ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА СТОКИТЕ
9.1. Приемането на стоките се осъществява в присъствието на упълномощен представител на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
9.2. При приемането на стоките се подписва приемо-предавателен протокол, удостоверяващ
получаването на стоките, едновременно с представянето на разрешение за продажба, издадено от
ИАЛ.
Х. КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИИ И СРОК НА ГОДНОСТ
10.1. Качеството на стоките, предмет на настоящия договор, следва да отговаря на техническите
стандарти на производителя, което се удостоверява със сертификат за качество и произход, издаден от
компетентен орган в страната-производител.
10.2. Към датата на доставката срокът на годност на стоките, предмет на настоящия договор, следва да
бъде не по-малък от 70 % от срока на годност, обявен от производителя.
10.2.1. В случай на доставка на медицински консумативи и лабораторни реактиви с по-кратък от
договорения срок на годност, изпълнителя заплаща неустойка, както следва:
от 69.99% до 60% - 5% върху стойността на доставката;
от 59.99% до 50% - 10% върху стойността на доставката;
от 49.99% до 40% - 20% върху стойността на доставката;
от 39.99% до 30% - 30% върху стойността на доставката;
от 29.99% до 20% - 60% върху стойността на доставката;
под 20 % - 90% върху стойността на доставката.
10.2.2. Доставката на лекарствен продукт и/или медицинско изделие с по-малък от 40% от обявения от
производителя се извършва само с мотивирано решение на възложителя за конкретното количество,
определено от него.

2

10.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да откаже приемането на стоките, ако в деня на пристигането и
приемането, те не отговарят на договореното с настоящия договор.
ХІ. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕТОЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ, РЕКЛАМАЦИИ
11.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да предяви рекламация пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за :
а/ количество и некомплектност на стоките или техническата документация / явни недостатъци /;
б/ качество / скрити недостатъци /:
- при доставяне на стока не от договорения вид, посочен в т.1.1;
- при констатиране на дефекти при употреба на стоката.
11.2. Рекламациите за явни недостатъци на стоките се правят в 14 дневен срок от датата на доставяне
със съответен протокол.
11.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е длъжен да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за установените дефекти
в 15-дневен срок от констатирането им.
11.4. В рекламациите се посочва номерът на договора, точното количество на получената стока,
основанието за рекламация и конкретното искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Към рекламацията се прилага
копие от сертификата за качество, получено заедно с другите дължими документи по договора.
11.5. В петдневен срок от получаване на рекламацията, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ следва да отговори на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено и конкретно дали приема рекламацията или я отхвърля.
11.6. При рекламации с явни недостатъци ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен в 5-дневен срок от получаване
на рекламацията за своя сметка и риск да достави на мястото на доставяне количеството липсващи в
доставката/некомплектни договорени стоки.
11.7. Изборът на посочените по-горе възможности да се върне съответната част от платеното или да
се доставят нови стоки принадлежи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ , като разходите и рисковете по новото
доставяне са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
11.8. Рекламираните стоки се съхраняват от съответния краен получател до уреждане на
рекламациите.
XII. ОТГОВОРНОСТ ПРИ ЗАБАВА, НЕУСТОЙКИ
12.1. За неизпълнение на задълженията си по настоящия договор,
Изпълнителя дължи неустойка в размер на 0.7 на ден, върху стойността на неизпълненото в
договорените срокове задължение , но не повече от 10% /десет процента/ от стойността на
неизпълнението, както и обезщетение за претърпените вреди в случаите, когато те надхвърлят
договорената неустойка. Сумата на неустойката, дължима от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, се
осигурява от гаранцията за изпълнение на договора.
12.2. Когато при наличие на рекламация, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не изпълни задълженията си по раздел ХІ
от настоящия договор в срок,същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 2 % от цената
на стоката в частта на рекламацията.
12.3. При виновна забава на една от страните, продължила повече от половината от срока за
изпълнение на съответното задължение, другата страна има право да развали договора едностранно с
30-дневно предизвестие.
12.4. В случай, че по отношение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ настъпят обстоятелства по чл.54, ал.1 и чл.55,
ал.1, т.1 и т.4 от ЗОП, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно настоящия договор,без
писмено предизвестие и без да дължи неустойки.
ХІІІ. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
13.1. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за понесени вреди и загуби, ако
последните са причинени в резултат на непреодолима сила.
13.2. Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора е била в забава, тя не
може да се позовава на непреодолима сила.
13.3. „Непреодолима сила“ по смисъла на договора е непредвидено и/или непредотвратимо събитие
от извънреден характер, възникнало след сключването на договора.
13.4. Страната, засегната от непреодолима сила е длъжна да предприеме всички действия с грижата
на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено
другата страна в двуседмичен срок от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се
дължи обещетение за настъпилите от това вреди.
13.5. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни
задължения се спира.
13.6. Не представлява „непреодолима сила” събитие, причинено по небрежност или чрез умишлено
действие на страните или на техни представители и/или служители, както и недостига на парични
средства на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
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ХІV. СПОРОВЕ
14.1. Възникналите през времетраенето на договора спорове и разногласия между страните се
решават чрез преговори между тях. Постигнатите договорености се оформят в писмена форма и се
превръщат в неразделна част от договора.
14.2. В случай на непостигане на договореност по предходния член, всички спорове, породени от
този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени от или отнасящи се до
неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване ще бъдат разрешавани според
българските материални и процесуални закони от компетентния съд по реда на ГПК.
ХV. СЪОБЩЕНИЯ
15.1. Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този договор са валидни, ако
са направени в писмена форма, подписани лично или от упълномощените представители .
15.2. За дата на съобщението се смята:
- датата на предаването – при ръчно предаване на съобщението;
- датата на пощенското клеймо на обр.разписка-при изпращане по пощата;
- датата на приемането – при изпращане по телефакс
15.3. За валидни адреси за приемане на съобщения, свързани с настоящия договор се смятат:
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ :
ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД
гр. Монтана 3400
ул. „Сирма войвода" № 4
ТБ: Интернешънъл Асет Банк АД
Сметка: BG71IABG74741001032600
BIC код на банката : IABGBGSF
тел.: 096 305150, факс: 096 307554
http://mbalmontana.com
E-mail : mbalmont@net-surf.net
При промяна на адреса, съответната страна е длъжна да уведоми другата в тридневен срок от
промяната.
ХVІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ
16.1. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи от този
договор на трети лица.
16.2. За неуредените въпроси в настоящия договор се прилага действащото българско
законодателство.
ХVІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
17.1. Договорът е за 18 месеца и влиза в сила от 29.05.2020 г. и важи до 29.11.2021 г.
17.2. Всяка от страните може да прекрати договора, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след
сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения, за което отправя писмено
уведомление до отсрещната страна.
17.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни в срок
повече от 3 (три) заявки на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
17.4. При съставянето на настоящия договор се представиха следните документи :
1. Решение на Изпълнителния директор № Р - 6 от 14.04.2020г. ;
2. Удостоверение за актуално съдебно състояние на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ;
3. Документи по т.7.4. от настоящия договор.
Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и
се подписа, както следва:

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Заличено обстоятелство
съгласно чл.36а, ал.3 от ЗОП

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Заличено обстоятелство
съгласно чл.36а, ал.3 от ЗОП

ИЗП.ДИРЕКТОР

Заличено обстоятелство
съгласно чл.36а, ал.3 от ЗОП
ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ
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Спецификация
към договор № 34 / 29.05. 2020г. за Доставки на медицински консумативи и изделия и лабораторни
реактиви, УНП 00468-2019-0011
възложител : МБАЛ Д-р Стамен Илиев АД - гр.Монтана
изпълнител : Истлинк България ООД
Обособена позиция № 1 - Медицински консумативи - общи
№ по ном.
ред
ед.

наименование / вид / изисквания

мярка

прогнозно Предложен продукт - производител,
к-во
описание

Предложена
разфасовка

Каталожен
номер

Ед. цена в Ед. цена в лв.
Обща
лв. с ДДС за
с ДДС за
стойност в лв.
единица
предложена
с ДДС
мярка
разфасовка
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Прикрепващ пластир5/5 хипоалергичен за чувствителна кожа
на копринена основа . Лесно се къса
напречно и надлъжно.

бр

20

ХЙФ- Хангджоу Йонинер
Фармасютикал Ко. Лтд.,
Китай

6

2001374

1,10

6,60

22,00

24

Лигнин –кг.

кг

250

МОНОПОЛ” ЕООД,
България

10

200620

1,79

17,90

447,50

26

Памперси за възрастни- еднократни
анатомични пелени за възрастни със
специален слой, който отвежда течността
в суперабсорбиращ полимер и патентована
молекула циклодекстрин, неутрализиращ
миризмата, еластични нишки в
ингвиналната област, лепенки за
многократна употреба, размери
съобразени с обиколката на ханша М /90 х
120см./, L/ 120 x 150 см/

бр

800

ШФХП- Шаосинг Фучинг
Хелт Продъктс Ко. Лтд.,
Китай

10

2002090

0,52

5,20

416,00

27

Памперси за възрастни- еднократни
анатомични пелени за възрастни със
специален слой, който отвежда течността
в суперабсорбиращ полимер и патентована
молекула циклодекстрин, неутрализиращ
миризмата, еластични нишки в
ингвиналната област, лепенки за
многократна употреба, размери
съобразени с обиколката на ханша XL/
150х 175см/

бр

200

ШФХП- Шаосинг Фучинг
Хелт Продъктс Ко. Лтд.,
Китай

10

2001167

0,54

5,40

108,00

41

Игли за инсулинови писалки

бр

500

100

2001488

0,24

24,00

120,00

69

Катетри “Нелатон” - Катетри
ректални - изработен от PVC
материал с матирана повърхност с
дължина 40 см

бр

180

71

Катетри двупътни”Фолей” с балон
30мл. - естествен латекс, покрит с
100% силикон еластомер, с гладък
цилиндричен връх за лесно поставяне;
два странични отвора и с балон;
изключително гъвкав; двупътен с
възврътен клапан, № 26

бр

30

74

Катетри ректални, размер от CH 16 до
CH 36, канал- глух, 2 броя отвори,
външен диаметър от 5.3 до 12 мм,
дължина- 320-340мм

бр

20

88

Еднокомпонентни колостомни
торбички 15-60 мм. Непрозрачни,
отворени с микропореста материя

бр

950

ЧХМД- Чангджоу Хуанканг
Медикал Дивайс Ко, Лтд.,
Китай

133

Метални водачи за уретрален катетър

бр

5

ДСЕ - Джандзян Стар
Ентърпрайз Ко. Лтд., Китай

159

Биберон за хранене

бр

100

163

Дръжки за скалпели

бр

10

164

Дръжки за скалпели с дължина над
21см

бр

10
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ДКМД – Джъндзян Киндли
Медикал Дивайзис Ко. Лтд.,
Китай
Чангджоу Хуанканг
Медикал Дивайс Ко, Лтд.,

ДСЕ - Джандзян Стар
Ентърпрайз Ко. Лтд., Китай

ЧХМД- Чангджоу Хуанканг
Медикал Дивайс Ко, Лтд.,
Китай

50

2002263

0,16

8,00

28,80

10

200668

0,84

8,40

25,20

50

2002792

0,25

12,50

5,00

10

200411

2,28

22,80

2 166,00

200 879

4,00

4,00

20,00

0,20

0,20

20,00

2,36

2,36

23,60

6,00

6,00

60,00

1

1
ХМИ - Хуайин Медикал
Инструментс Ко.Лтд.
ХМИ - Хуайин Медикал
Инструментс Ко.Лтд.

1
1

300 020

Стр 1 oт 2

№ по ном.
ред
ед.

наименование / вид / изисквания

мярка

прогнозно Предложен продукт - производител,
к-во
описание

Ед. цена в Ед. цена в лв.
Обща
лв. с ДДС за
с ДДС за
стойност в лв.
единица
предложена
с ДДС
мярка
разфасовка

Предложена
разфасовка

Каталожен
номер

1

произв.ням
а кат.номер

0,09

0,09

9,00

1

200 750

0,08

0,08

40,00

50

АКУА МЕДИКАЛ ТЪББИ
АРАЧ ВЕ ГЕРЕЧЛАР
ИНШААТ САНАИИ ДИШ.
ТИДЖАРЕТ ЛИМИТЕД
ШИРКЕТИ

1

2 002 772

8,76

8,76

438,00

АКУА МЕДИКАЛ ТЪББИ
АРАЧ ВЕ ГЕРЕЧЛАР
ИНШААТ САНАИИ ДИШ.
ТИДЖАРЕТ ЛИМИТЕД
ШИРКЕТИ

1

2 002 772

0,95

0,95

9,50

1

по
прил.каталог
на произ.

1,56

1,56

46,80

170

Четки за цитонамазка -индивидуално
пакетирани и стерилни в оп х 100бр.

бр.

100

172

Презервативи

бр.

500

203

Гел ултразвуков, без сол,
водоразтворим, оптимален вискозитет80000RPM5-STD, 18 0, не дразни
бр
кожата, скорост на трансмисия 1.48,
прозрачен, 5 кг.

204

Гел за ЕКГ - без сол, не дразни и
уврежда кожата, не уврежда
електродите

бр

10

211

Регистрираща хартия за ЕКГ 57 х 30

оп

30

216

Хартия за фетален монитор 112 х 90 х
135

бр

170

219

Еднократни електроди за ЕКГ- за
възрастни

бр

100

224

Електроди гръдни вакумни

бр

32

227

Щипки за ЕКГ

бр

20

230

Контейнери 25мл

бр

231

Игли за вакутейнери

бр

БКФМА - Баоин Фуканг
Фактори Медикал
Аплайансис Ко Лтд
Гуанджоу Дабъл Уан Ко.,
Лтд-Китай

Гранд Пейпър – Тиендзин
Гранд Пейпър Индъстри Ко.
Лтд., Китай
Гранд Пейпър – Тиендзин
Гранд Пейпър Индъстри Ко.
Лтд., Китай
ШЛМА – Шанхай Литу
Медикал Аплаянсис Ко. Лтд,
Китай
ШЛМА – Шанхай Литу
Медикал Аплаянсис Ко. Лтд,
Китай
ШЛМА – Шанхай Литу
Медикал Аплаянсис Ко. Лтд,
Китай

1

по
прил.каталог
на произ.

2,48

2,48

421,60

50

200 418

0,08

4,00

8,00

6

2 001 347

4,80

28,80

153,60

4

по каталог
на произ.

5,70

22,80

114,00

50

СЛМ, Китай

1

по каталог
на произ.

0,13

0,13

6,50

50

Гунгджоу Импрув Медикал
Инструмънтс Китай Ко, Лтд

1

по каталог
на произ.

0,09

0,09

4,50

Обособена позиция № 4 - Микробиологична лаборатория
16

Стерилни контейнери за проби,
прозрачни – 15 мл. инд. опаковани

бр

Ситотест Лабуеър
10 000 Манифактуринг Ко. Лтд,
Китай

1

по кат.на
произв.

0,12

0,12

1 200,00

28

Комплект – тампон с дървена дръжка
в епруветка (безцветна и
прозрачна),индив.опаковка

бр

Ситотест Лабуеър
10 000 Манифактуринг Ко. Лтд,
Китай

1

по кат.на
произв.

0,14

0,14

1 400,00

152

Транспортна среда на Амиес епр.

161

Еднократни престилки

кутия

2

СЛМ, КИТАЙ

бр

50

ШФХП, КИТАЙ

брой

3 500

100

по кат.на
произв.

33,60

33,60

67,20

1

по кат.на
произв.

0,18

0,18

9,00

по
прил.кат.на
произв.

0,31

155,00

1 085,00

Обособена позиция № 6 - ЛТХ
6

Системи за кръвопреливане

Обща сума :

За възложител :

.......П........

Шанхай Киндли Ентърпрайз
Девелопмънт Груп Ко. Лтд

500

8 474,80 лв

с ДДС

7 062,33

без ДДС

За изпълнител : .......П........

Изп. Директор

.......П........
Гл. Счетоводител
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Стр 2 oт 2

