
 
ДОГОВОР 

за закупуване и въвеждане в експлоатация на апарат за изкуствена белодробна вентилация  
за нуждите на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД 

 
  

 Днес, 29.02.2016г. в гр. Варна между: 
 
„Дрегер Медикал България“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Джеймс Баучер“ 
№2,  вписано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията  с ЕИК 040463419, представлявано от 
Евгени Панчев- Управител, наричан за краткост ПРОДАВАЧ, от една страна   
и 
МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, гр. Варна, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. „Хр. 
Смирненски“ №1, тел. 052/302-875/6, факс: 052/302-874, вписано в Търговския регистър към Агенция по 
вписванията с ЕИК 103562052, представлявано от проф. д-р Жанета Георгиева, д.м. - Изпълнителен 
директор, чрез Марта Александрова Дракова, Директор „Икономически дейности“ - упълномощено лице 
по чл. 8, ал. 2 от ЗОП, притежаваща нотариално заверено пълномощно от законния представител на МБАЛ 
„Света Марина“ ЕАД, гр. Варна с рег. № 1465 от 17.10.2013 г. на нотариус Светлана Стойчева с рег. №193 на 
НК, с район на действие - РС Варна, от друга страна, наричано по-долу за краткост КУПУВАЧ, се сключи 
настоящият договор за следното: 
 

I. Предмет 

Чл.1. (1) ПРОДАВАЧЪТ се задължава да прехвърли на КУПУВАЧА правото на собственост върху 

апарат за изкуствена белодробна вентилация, подробно описан в Приложение № 1, което е 
неразделна част от настоящия договор, и наричанa по-долу за краткост ВЕЩТА, срещу цена, която 
КУПУВАЧЪТ се задължава да му заплати в размера и при условията, указани по-долу в настоящия договор.  

II. Срок на договора 

Чл.2. Срокът на действие на договора е до доставянето на ВЕЩТА от ПРОДАВАЧА, удостоверено с 
подписването на двустранен приемо-предавателен протокол, протокол за въвеждане в експлоатация, 
представянето на данъчна фактура и изтичане на гаранционния срок, посочен в чл.8.  

III. Цена и начин на плащане 

Чл.3. Стойността на договора е в размер на 61 560,00 (шестдесет и една хиляди петстотин и 
шестдесет) лева с включени всички дължими елементи - мита, такси, застраховки, ДДС, транспорт до 
адреса за доставка на КУПУВАЧА. Стойността е калкулирана, като са взети предвид всички задължения на 
ПРОДАВАЧА по доставката, въвеждането в експлоатация и гаранционното обслужване на ВЕЩТА. 

Чл.4. Плащането по настоящия договор ще се извърши чрез банков превод, по следната сметка на 
ПРОДАВАЧА: IBAN: BG02BNPA94401020009810;   BIC код:  BNPABGSX;   БАНКА: БНП ПАРИБА С.А. клон София. 
ПРОДАВАЧЪТ е длъжен писмено да уведоми КУПУВАЧА при промяна на банковата си сметка, адрес на 
управление или друга регистрация, в срок от 3 (три) дни от датата на промяната. 

Чл.5. Плащането по настоящия договор ще се извърши в срок до 60 (шестдесет) календарни дни след 
представяне на следните документи:  

5.1.  приемо-предавателен протокол за ВЕЩТА;  
5.2.  протокол за въвеждане в експлоатация на ВЕЩТА; 
5.3.  оригинална данъчна фактура. 

IV. Задължения на ПРОДАВАЧА 

Чл.6. ПРОДАВАЧЪТ се задължава : 
6.1. да предаде ВЕЩТА за ползване в състояние, в срок и по начин, уговорени по-долу в настоящия 

договор, като същата трябва да отговаря на действащите изисквания за качество и да е с 
уговорените технически параметри; 

6.2. да прехвърли на КУПУВАЧА правото на собственост върху ВЕЩТА. 
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Чл.7. Разходите по транспортирането, въвеждането в експлоатация на ВЕЩТА и провеждането на 
обучение на персонала на КУПУВАЧА са за сметка на ПРОДАВАЧА. 

Чл.8. ПРОДАВАЧЪТ гарантира съответствието на качеството на ВЕЩТА и нейната годност за 
ползването й по предназначение в срок от 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на подписването на 
приемо-предавателен протокол за нейното предаване в изправно състояние. 

Чл.9. Гаранционното обслужване от страна на ПРОДАВАЧА обхваща безвъзмездното отстраняване на 
всякакви повреди и отклонения в нормалното функциониране на ВЕЩТА, до изтичането на горепосочения 
12 (дванадесет)- месечен срок. 

Чл.10. ПРОДАВАЧЪТ се задължава да отстранява възникналите повреди и неизправности по ВЕЩТА в 
срок до 3 (три) дни, считано от датата на получаването на писмено уведомление от КУПУВАЧА за 
съответната повреда. При поява на дефекти, КУПУВАЧЪТ следва да уведоми писмено ПРОДАВАЧА в 
тридневен срок от установяването им.  

Чл.11. Дефектиралите части се подменят за сметка на ПРОДАВАЧА в срок до 3 (три) дни от 
предявяването на рекламацията и изготвяне на двустранно подписан протокол. 

V. Предаване на ВЕЩТА. Прехвърляне на собствеността и риска 

Чл.12. Срокът за доставка е до 60 (шестдесет) календарни дни след писмена заявка от КУПУВАЧА, като 
следва да бъде предадена в състояние, отговарящо на договореното й предназначение. 

Чл.13. Местоизпълнението на задължението на ПРОДАВАЧА да предаде ВЕЩТА, е медицински склад 
на КУПУВАЧА, на адрес: гр. Варна, бул. „Христо Смирненски“ №1. 

Чл.14. Собствеността и рискът от погиването на ВЕЩТА се прехвърлят върху КУПУВАЧА с подписването 
на приемо-предавателния протокол, удостоверяващ нейното предаване в изправно състояние.  

Чл.15. ПРОДАВАЧЪТ уведомява писмено КУПУВАЧА за момента на получаване на ВЕЩТА не по-късно 
от 24 (двадесет и четири) часа преди датата, на която се очаква същата да бъде получена. 

VI. Задължения на КУПУВАЧА 

Чл.16. КУПУВАЧЪТ е длъжен  
16.1. да заплати цената в срока и по указания в договора начин; 
16.2. да получи ВЕЩТА и преди пускането й в експлоатация да я прегледа и да предяви рекламации 

за видими недостатъци; 
16.3. да оказва обичайно необходимото съдействие на ПРОДАВАЧА. 

VII. Отговорност за скрити недостатъци и съдебно отстранение  

Чл.17. При скрити недостатъци, съществували преди пускането в експлоатация на ВЕЩТА, КУПУВАЧЪТ 
има право: 

17.1. да развали договора, като върне ВЕЩТА и получи обратно платената цена, заедно с разноските 
и вредите си от сделката;  

17.2. да иска ПРОДАВАЧА да поправи ВЕЩТА за своя сметка, да я замени с качествена такава или да 
иска намаление на цената. 

Чл.18. ПРОДАВАЧЪТ декларира, че е собственик на ВЕЩТА и че не му е известно към датата на 
сключване на договора трети лица да имат или да претендират да имат права върху нея. 

Чл.19. В случай, че бъде съдебно отстранен от ВЕЩТА, КУПУВАЧЪТ има право да получи от 
ПРОДАВАЧА неустойка в размер на 50 (петдесет) % от стойността на ВЕЩТА, с включен ДДС. 

VIII. Неизпълнение 

Чл.20. При неоснователен отказ от страна на ПРОДАВАЧА да изпълни задълженията си по чл. 6, чл. 10 
и чл. 11 от настоящия договор, той дължи на КУПУВАЧА неустойка в размер на 5 (пет) % от цената на 
договора с ДДС. 

IX. Форсмажорни обстоятелства 

Чл.21. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за понесени вреди и загуби, ако 
последните са причинени в резултат на непреодолима сила. 
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Чл.22. Страната изпаднала в забава поради непреодолима сила  е длъжна да уведоми писмено 
насрещната страна в 3 (три)- дневен срок, от настъпването на събитието, причинило невъзможността за 
точно изпълнение. 

Чл.23. Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора е била в забава в 
момента на настъпването на споменатото в предходната точка събитие, тя не може да се позовава на 
непреодолима сила. 

Чл.24. Страната засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата 
на добър търговец, за да намали до минимум понесените от насрещната страна вреди. 

X. Гаранция за изпълнение 

Чл.25. ПРОДАВАЧЪТ избира сам формата на гаранцията за изпълнение, която се представя в една от 
формите, посочени в чл. 60 от ЗОП. Гаранцията за изпълнение по настоящия договор е в размер на 5 (пет) 
% от стойността, посочена в чл. 3 без ДДС. 

Чл.26. КУПУВАЧЪТ държи гаранцията за изпълнение на договора до изпълнението на всички 
задължения на ПРОДАВАЧА, които произтичат от договора. 

Чл.27. КУПУВАЧЪТ не дължи лихва на ПРОДАВАЧА за времето, през което гаранцията за изпълнение 
на договора е престояла у КУПУВАЧА, в изпълнение на настоящия договор. 

Чл.28. КУПУВАЧЪТ може извънсъдебно да усвоява съответната част от гаранцията, дадена за 
изпълнение на настоящия договор, независимо от нейната форма, в следните случаи: 

28.1. За обезщетения за виновно неизпълнение на задълженията по настоящия договор от страна на 
ПРОДАВАЧА; 

28.2. За дължими неустойки по настоящия договор от страна на ПРОДАВАЧА към КУПУВАЧА. 
Чл.29. КУПУВАЧЪТ освобождава гаранцията за изпълнение на договора, в пълен размер или частично, 

в срок до 3 (три) работни дни след изпълнението на последното задължение на ПРОДАВАЧА по настоящия 
договор, в случай че не са настъпили обстоятелства, обуславящи нейното пълно или частично усвояване от 
КУПУВАЧА. 

Чл.30. КУПУВАЧЪТ има право да усвои сумата от гаранцията, без това да го лишава от правото да търси 
обезщетение за претърпени вреди. 

Чл.31. Гаранцията за изпълнение не се освобождава от КУПУВАЧА, ако в процеса на изпълнение на 
договора е възникнал спор между страните относно неизпълнение на задълженията на ПРОДАВАЧА и 
въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на КУПУВАЧА той може да 
пристъпи към усвояване на гаранцията за изпълнение. 

XI. Заключителни клаузи 

Чл.32. Всяка от страните има право да развали договора, ако насрещната страна виновно не 
изпълнява свое задължение по него и след като е била надлежно поканена да го изпълни в разумен срок. 

Чл.33. ПРОДАВАЧЪТ няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи от този договор 
на трети страни, освен в случаите по чл. 43, ал. 7 от ЗОП. В случай че ПРОДАВАЧЪТ прехвърли свое право 
или задължение, произтичащо от настоящия договор, КУПУВАЧЪТ има право да задържи за себе си 
дадената за изпълнение на договора гаранция.  

Чл.34. Всички спорове по повод настоящия договор ще се уреждат от страните по приятелски начин 
чрез преки преговори. При непостигане на съгласие, спорът ще се отнася за решаване пред компетентния 
български съд. 

Чл.35. За всички неуредени в договора въпроси се прилага действащото българско законодателство. 
Чл.36. Условията на договора могат да се променят и/или допълват само в случаите, регламентирани 

в ЗОП и по взаимно писмено съгласие на страните. 
Чл.37. При съставянето на настоящия договор се представиха документи от съответните компетентни 

органи за удостоверяване на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП, както следва: 
37.1. Актуални свидетелства за съдимост на представляващите ПРОДАВАЧА  - 3 бр.; 
37.2. Удостоверение от Агенцията по вписвания за актуално състояние на ПРОДАВАЧА; 
37.3. Документ за липса на задължения към НАП; 
37.4. Документ за липса на задължения към общината по регистрация на дружеството; 



37.5. Y4ocroBepeHxe or Arenqunra no BnrcBaHrR, qe flPOAABALIbT re e o6Reex B Hecbcroere.nHocr h He

ce HaMupa B npou3BoAcTBo no nuKBuAauluf,, KaKTo 14:

37.6. floxynneHr, y.qocroBepnBaq ue I'lPOflABAt{tT e BHecbn rapaHqunra 3a r3nb.rHeHre Ha AoroBopa-
oprtrHar' xa 6axxosa rapaHqxn, B pa3Mep na 2 565, 00 (4ee xuntryu nercrol4H uecrAecer ra ner)
neBa;

37.7.llpunoxenue Ns1.

Hacronu4rnr AoroBop ce cbcraBt,t B ABa eAHoo6paauu eK3eMnrflpa - no eAtaH 3a Bcf,xa or crpaHure x ce

noAnuca oTTf,x KaKTo cneABa:

3a KVI-|YBAI|A: 3a l-IPOAABALIA:

Mar

J-r. cqeroBorquren:

Vn pa BHTer: .....,

Eere ,r(n^,

An6ena floxropoBa

CrrrnacyBan r:

(

PuxoeoAmren MA UTV|O

HaqanHmK orAen ,OMHA"

llasen llepeB:
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Hhxonoe
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llpuaoxexre Ng 1

KrrM AOTOBOp 3a flOCTaBKa Ha anapaT 3a [3KyCTBena 6eno4po6na BeHT[raqxR,
3a Hyx<Axre na MEA.fl,,Ceera Mapuxa" EAfl

1. Onrcaxue Ha BEIITA:
Mapxa: Driger
Mo,qea: Evita lnfinity V500
Il pouaeo4 nren: Drdgerwerk AG&Co. KGaA.

2. TexH rqecru xapaxreprcru xr :

Ne 3AAbnil{ltlTE/lH}I RAEOTHIXAPAtfi,EBItGrrKh $ rfyHI{ll1.tOHMH1,f XShCHBAH}|fl

1 BteA oxr-rocr aa o64ru:eaHe Ha naqtaeHTr or Bo4qK14 Bb3pacroBr4 rpynu c re.flecHo rerno HaA 0,5 xr.

M n HhMar HH TexH ur{ec Ku ngucxBa HnAi

2 Han nqne Ha cneAHmre pexrMh Ha MexaHhqHa Be HTuna\nn/olgwruBaHe:
2,1 MaHAaropHa BeHrhn a\nn, KoHrpo nnpaHa no o6enn - VC CMV;

2,2 MaHAaropHa BeHTrr a\vn, KoHTpon npaHa no H an+raHe - PC CMV;

2,3 CrnxponrarpaHa MaHAaropHa BeHrxna\nn, KoHrponupana no o6eru - VC SIMV;

2.4 CrHxpoHrsrpaHa MaHAaropHa BeHrlanaq:u+, KoHrponhpaHa no HarfiraHe - PC SIMV;

2.s MaHAaropHa Mh HyrHa Be Hrvnaqun - M MV;

2,6 5r$asHo o6gruBaHe c nofloxnre nHu HrBa Ha Harflra HnATa;

2.7 Benru na\nn no HarflraHe c noAnoMaraHe Ha HaflnraHero - PC PSV;

2,8 Benrm na\nn no Har AraHe c acucrvlpaH KoHrpon - PC AC'

2,8 BeHrr na\vn no o6eM c acncrvlpaH KoHrpon - VC AC;

2,8 Benrr na\un c ocBo6ox,qaBaHe Ha HantraHero - APRV;

2.9 Benrr na\nn c npoAb/rxr4TerHo no3urvlBHo HannraHe CPAP;

2.L0 Beuruaaqrn c npora,bnxtaTe.flHo no3un4BHo Ha.nRraHe CPAP c noAnoMaraHe ua o6enna, r xa
HarRraHero - CPAP VS, CPAP PS

2.L1 fl ponopLp4oHareH Pressu re Support

2.L2 Agronnaruqua aAanraqun Ha uHcnxparopHxn norox B pexhMt4, KoHTponupaxr no o6erur

2.L3 Aeron arlrl{Ha KoMneHca qu+ Ha ry6yca

Ne 3AflUnX(],tTEIlHu PAEOT[[,| )(APAKTEP]tgTUKt,|,l,t OyHKUTOHA,IHI. t43l,tCKBAHl,tf,

2.L4 AetorvlatuqeH xauHr4qeH nporoKon e CPAP PS sa usaexAaHero Ha naqleHTa or anaparHa BeHTunaqtan

2.L5 Ilaxer3a 3aulura ua6ennn gpo6 - npoqeAypa 3a Br3craHoBRBaHe ra Low Flow npoLleAypa

3 Brgrvroxxocr 3a onpeAersHe Ha Ao.nHr4 A foplu rpaHuqh 3a BctaqKl,r ocHoBHlr napaMerp[ Ha

AUXaTenHUA peXUM.

4 Kannonnerpufl, c B'rr3MoxHocr 3a MoHr4TopxHr ua etCO2 npr4 Bb3pacrHu n neAuarpuqHt4 naqueHTu, c

o6xear MrH. or 0,qo 100 mmHg.

5 Btgmoxnocr 3a no4aBaHe Ha ra3oBa cMec c npolleHr Ha KucnopoAa ot 2t go L00%.

6 l4sn epBaHe Ha HHcnilparopHa KncnopoAHa KoHqeHrpaqnn or L8 Ao L00%.

7 14HcnrparopHo BpeMe or 0. LL go L0 cex.

8 E4Hoxpareu o6eru nnun. 100 - 3000 ml aa erspacrnu / 20 - 300 ml aa 4er4a I 2 - L00 ml sa xoeopoAeHx
Aeqa.

9 i{ecrora: or 0,5 go 98 l/min npra Bb3pacrHx r or 0,5 go 150 l/min npra neAuarphr{Hu naqlueHru n
HOBOpOAeHT Aeqa.

10 l4ncnhparopHo HannraHe: MhH. L - 95 mbar.
1,L PEEP: nnhH.0-50 mbar.
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T2 l4ncnrparopeH noroK: t'ttuu.2 4o L2O Umin npra Bb3pacrHr4, 14 or Mt4H. 2 .qo 30 l/min npra ne4uarpxqHl4
naqr4eHrh 14 HoBopoAeHu Aeqa.

13 Ilo4noMaraHe Ha HannraHero PS or MHH. 0 Ao 95 mbar.
1,4 Aeron armqHa KoMneHca \tAA Ha ry6yca:

ry6yca or 5 - LZmm 3a Bb3pacrH vt, or 2
KoMneHca \uA 0 Ao I00 %,

- Srnm negmarphu HA, v1 oT

nph BbrpeueH AmaMerbp Ha

2 - smm 3a HeAoHoceHH p,eqa.

15 Aeron arhqHa KoMneHca qnn npr nallmeHrh c rpaxeocroMeH Ty6yc.

16 Krcnopo4na repanuf, c nocrof,HeH noroK He no-ManKo or 2 4o 50 l/min npu 02 HoHqeHrpaqrn or
2L% soLOO%.

17 OgaaxHrrea c MrKponpoqecopHo ynpaBneHtae Ha 3aron.flRHero ]4 oBnaxHFBaHero Ha ra3oBara cMec,

npl4noxrMo npu Bb3pacrHu, neAuarprqHx naqreHru yr Ho8opoAeHu Aeqa.
18 BbsA oxHocr 3a BKnloqBaHe Ha He6ynafiaep.

19 Haarqre Ha LlBereH TFT 4rcnnefi c ArafoHan MuH. L7", cbc ceH3opHo ynpaBneHxe qpe3 AoKocBaHe
sa rpaSrvno r qraQpoeo MoHr4ropxpaHe Ha ocHoBHxre napaMerpr Ha BeHru.flaqun:

L9.1 floxagBaHe Ha MuH.3 rpaQnKV B peanHo BpeMe eAHoBpeMeHHo;

L9.2 Vlg6op MelKAy 4 rpaQr Ku - HarrraHe, noroK, o6enn ra etCO2;

L9.3 floxaEBaHe Ha Ao 12 L\u{poBt4 crofinocrr Ha eKpaH;

L9.4 HannraHuA B AhxarerHilre nbrrqa - Pplat, PEEP, PlP, Pmean, Pmin;

L9.5 MnHyrHa BeHril/ra\nn - MV, MVmand;

L9.6 EnqnoKpareH o6enn VT;

L9.7 14 Hcn rparopHa KoHqeHrpaqufr Ha Khcnopo4a;

L9.8 .{rxarenHa L{ecrora RR, RRspon;

L9.9 Pesilcra Hc;

L9.10 Konn nra fitnc;

L9,LI /lexaxr npu Mr4HyrHa BeHrh/raqun MV leak;

L9,L2 Orph qaren Ha nHcn m paropHa cuna N I F;

19. L3 OxnysmoHHo Harr ra He;

L9,L4 CuornoueHhe noro xf nanaraHe, o1erralHantraHe (nprann xn);

19. L5 l4nQoprvraqran 3a crcrof,Hrero Ha naqtaeHra B qf,rocrHr4f, neploA na o64ru:aane (xypuaa);

L9. L6 Brsyaano npeAcraBnHe xa Qynxr-1[oHa,nHocrra na 6enua Apo6 xa naqueHra, B peaaHo BpeMe

pe3xcraHc, xomnnaitxc u 4p.
20 Expaxa Aa AaBa Bb3MolxHocr 3a 3aBbpraHe Ha noHe 90" xaaneo/HaAf,cHo, KaKro 14 4a ce Qrxcupa na

craHAaprHa rpt6na croilxa.
2L Ilone 6 pa3ruv'l4 c Bb3MoxHocr 3a taHAr4BuAyanHo xon$raryprapaHe eKpaHa.

22 Aeron arnq Ha KoM ne Hca \nn Ha yre .utuf neKax

Ne W[
23 Haarque Ha aKycnrqH)4 u Bu3yanHV anapuu, cbnpoBoAeHu c o6acanre.fleH Texcr, npil 3acrpauaBar4r

xrBora cbcronHl4fl /e4noxpareu o6eru, qecrora, BhcoKa - HrcKa nocreKcnuparopHa KoHqeHTpaqtaf, Ha

CO2, orxauaHe Ha naqxeHTa, yreqKu, u Apl.
24 CeernrHHa ntAvlKaqiln Ha arapMara, BvlAr4Ma or 360"

25 VlngulttAyarHa Hacrpoiaxa Ha arapMeHnre rpa Hnt1.n.

26 Excnopr Ha AaHHxre, xonQrarypar-1nf,ra u xacrpofixnre .rpes USB BbHuHa naMer.

27 l4gqaKBaq pelKHM'Ha pa6ora (stand-by).

28 florpe6ureacxr uxrep$eilc u uucrpyxql4f, 3a ynorpe6a na 6tarapcxv e3ut.

29 lrlncrpyxr-lan aa pa6ora na 6tnrapcxA esut, coQryepno AocrbnHa B caMrs anapar.

30 ,{onuHmrerHo coQTyepHo o6esneqaBaHe Ha HflKo/rKo e3l4Ka.
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31 oxonnnlexroBKa KbM anapara: Ko.[r4qxa c Korera, Bb3MoxHocr 3a 3ax.[[oqBaHe Ha noHe ABe Konena;
rbBKaB cTaT[B 3a naLlreHTHaTa cucTeMa; naqileHrHa chcTeMa 3a Bb3pacTHx, AeU,a U HOBOpOAeHil

Aeqa; 3axpaHBaqu ulaHroBe 3a KhcllopoA 14 Bb3AyX; KOMnTeKT MacKU 3a HeilHBa3UBHa BeHTr4.flaq[f,
3a Bb3pacrHl4 u Aeqa; ceH3op 14 KrcBerla sa CO2 3a Aeqa ]4 B]3pacrHt4, ceH3op14 aa norox /sa
HoBopoAeHu u etzpacrxuf .

3. l-apanuroueu cpox: 12 (4eaxaAecer) Meceqa.
4. Uexa: 61 550,00 na. (urecr,qecer u eAHa xrnnAh nercrorvlH u uJecrAecer) aeea c BKnpqeHh
BchttKl4 AbnxuMt4 e.neMeHTil - Ma4Ta, TaKch, 3acrpaxoBxu, I,4C, TpaHcnopr Ao aApeca 3a

AocraBKa Ha KynyBALlA. Crofinocrra e Ka.nKy.IrilpaHa, Karo ca B3erh npeABuA Bct4r{Kr4

3aAbnr{eHuA Ha flPOAABAL{A no AocraBKara, BbBexAaHero B excnroaraqr{r h rapaHqhoHHoro
o6cayxeane na BEIJ.[TA

5. Haqrn ua naaulane: go 60 (u.recr4ecer) xaaexgapHx AHr4 cneA npeAcraBrHe Ha npheMo-
npeAaBareneH nporoKon 3a BEIITA, ABycrpaHHo noAnhcaH nporoKon 3a BbBex{AaHe Ha
anapara B eKcn.noaraq'uA n r43AaBaHe Ha AaHbqHa Qaxrypa.
6. .0,ofiaaxa:4o 50. (ruecrgecer) xanen4apHr AHt4 cneA nilcMeHa 3af,BKa.

2
3a KYflVBAI{A: .....

flwpeKrop VlA:

Mapra ApaKoBa

f n. cq ero BoAr4Ter : r. r. . r ,r,

An6eHa AoKropoBa

3a nPOAABALIA:

VnpaBhren:

EereH h flaHqeB
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