
 
ДОГОВОР 

за закупуване и въвеждане в експлоатация на система за капилярна електрофореза  
за нуждите на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД 

 
  

 Днес, 29.02.2016 г. в гр. Варна между: 
 
„Интер Бизнес 91“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.София, ул. „Искърско шосе” №1, тел.  
02 9446363, факс02 9443849,  вписан в Търговския регистър на Агенцията по вписванията  с ЕИК: 010652246, 
представлявано от Людмила Зафирова- Управител, наричано 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 и факс: 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 
система за капилярна електрофореза, подробно описана 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 168 000,00 (сто шестдесет и осем хиляди) 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: BG50IABG80981000666200;   BIC код:  IABGBGSF;   БАНКА: „Интернешънъл Асет Банк“ АД 
ЦУ 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 по следния начин:  
5.1. 40% от стойността на договора в размер на 67 200,00 (шестдесет и седем хиляди и двеста) 

лева с включен ДДС- до 5 (пет) дни след двустранно подписване на приемо-предавателен протокол за 
ВЕЩТА, протокол за въвеждане в експлоатация на ВЕЩТА и след представяне на оригинална данъчна 
фактура; 

5.2. 60% от стойността на договора в размер на 100 800,00 (сто хиляди и осемстотин) лева с 
включен ДДС- на 3 (три) равни месечни вноски, до 5 (пето) число на месеца, считано от месеца, следващ 
този, в който са платени първите 40% от стойността на договора след представяне на оригинална данъчна 
фактура за съответната сума. 
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IV. Задължения на ПРОДАВАЧА 

Чл.6. ПРОДАВАЧЪТ се задължава : 
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; 

2. да прехвърли на КУПУВАЧА правото на собственост върху ВЕЩТА. 
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 
протокол за въвеждане в експлоатация на ВЕЩТА. 

Чл.9. Гаранционното обслужване от страна на ПРОДАВАЧА обхваща безвъзмездното отстраняване на 
всякакви повреди и отклонения в нормалното функциониране на ВЕЩТА, които не са следствие от 
неправилна употреба на ВЕЩТА,  до изтичането на горепосочения 12 (дванадесет)- месечен срок. По време 
на гаранционния срок ПРОДАВАЧЪТ ще извърши два профилактични прегледа на ВЕЩТА след 
предварително уточняване на графика с КУПУВАЧА. 

Чл.10. ПРОДАВАЧЪТ се задължава да отстранява възникналите повреди и неизправности по ВЕЩТА в 
срок до 3 (три) работни 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) работни 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 на ВЕЩТА е до 60 (шестдесет) календарни дни от датата на сключване на 
настоящия договор, 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  
1. да заплати цената в срока и по указания в договора начин; 
2. да получи ВЕЩТА и преди пускането й в експлоатация да я прегледа и да предяви 

рекламации за видими недостатъци; 
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. 
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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. 

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. 
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Ilpunoxexre Ns 1

KbM AoroBop 3a AocraBxa Ha clrcreMa 3a Kanxrf,pHa enexrpoSope3a,
3a Hyx(Al,rre na MEA/I,,CBera Mapuxa" EAfl

L. Onrcanrae na BElllTA:

Mapxa: Capillaris 2

Mo4ea: Flex Piercing

flporeaogrren: Sebia, France

2. TexHr,{ecxla xa pa xrep]4cr]4 xr4 :

Ng *gAttll'n
L MynrNna paMerpHq Ha, Ha nbr Ho

eneKropooope3a B reqHa cpeAa,

onpeAerfl He Ha HopMa nHvl

hMyHoT[nn3upaHe, u3cneABa He r
Ha HbALc.

aBTOMaTU3UpaHa, C HenpeKbCHaT AOCTbn, KanUnflpHa

no3Bo/rn Baqa pa3Aerfl He, nAenrnQ uylpaHe n Ko/rNL{ecrBeHo

vt narol oruqtu xeMom o6wHoBr4 Ba ph aHTvI, n pore n*u,
r4MyHornnv3vpaHe Ha ypn*a, CDT r Bb3MoxHocr 3a onpeAernHe

2 Hantaso aBroMarx3xpaH npollec or noAaBaHe Ha enpyBerKara Ao npuHrxpaHe Ha pe3ynrara.
Ilogurrsna r4enrrQrxaqxn Ha npo6ara, Bb3MoxHocr 3a npocneAf,BaHe npo6ara Ha naLyeHra ta

no.flyi{eHuf, pe3ynrar. BtgnnoxHocr 3a 3apex(AaHe Ha MhHxMyM 100 enpyeerKu eAHoBpeMeHHo.

3 Henpextcuaro 3apexAaHe Ha npo6r Ha naq[eHrn. Hail-nnanKo oceM cMeHRu{r4 ce crlu4KoHoBl4

Kanu.nf,pxr4 c eAHoBpeMeHHu MtarpaLluu Ha npo6ara.
4 Onrlt,{Ha cucreMa, cbAbpxaqa AeyrepheBa UV aamna, KoMnreKr raxrepQepentxu $unpu sa 200 -

600 nm, onruqHh Qnnpu 3a eMrcrn u npreMaHe, UVner4u, nonynpoBoAH14KoB Qoro4erexrop.
5 Mrrpaqrn nph KoHTponrpaHa qpe3 nonynpoBoAH14KoB repMoe.fleKrpr4qecKvr ereMeHr

reMneparypa.
6 Btgrvroxxocr 3a BbBexAaHe Ha KoHKperHr Ko.fl[r{ecrBeHr xemorno6uH u nporerH pe3y.flTarx,

ocrrypnBaqu qnnocrHa KaprtaHa a ra6ruven er4.
7 Ilporsao4urenHocr: Mr,rHr4MyM 38 npo6r/qac 3a xeMorao6uHosa eaexrpoQope3a r CDT r.r 78

npo6ufwc3a nporexHr.
8 l4acae4aane Ha cepyM, ypxHa u q*na xpra. Pa6ora cbc 3arBopeHu enpyBerKr - cxcreMara Aa

x3BbpuBa AxpeKrHo npo6oaseruaHe c qen 6esonacrxocr Ha oneparopa (cap piercing).

9 CoQryep, no3BornBar4 onpeAennHe x [Hrepnperaqur Ha pe3ynrarure, nop4pbxKa Ha 6aea AaHHx
tun xnneaflcbpBbp. Mpexoeu Bb3MoxHocrt 3a Mynru K.flreHT MeHxAlKMbHr.

10 Crcrenna, Heu3ucKBaqa npeAaHanATueHt4 npoqeAypr4 aa o6pa6orxa na npo6rre npu recrBaHe 3a

xennorao6ux onarnu.
LL flpexerpnnne na qraQposrre pe3yflraru B Ha/lhqHara aa6oparopna raxSopMaLlroHHa chcreMa.

L2 Btgnnoxrocr3a taHrpana6oparopxo npexBbpnf,He Ha pe3ynrarr qpe3 eneKrpoHHa norqa.

L3 Mapxrpane Ha naronoilqHr4 Kpr4Bx AnAtaKABa cbc qbMHt,trenHt,t pe3ynrarx.

L4 Btgnnoxsocr 3a HacnarBaHe c qen cpaBHeHxe na pe$epexrHa, KoHTpo nHa nnw naqxeHrcKa KptaBa.

15 fl pocn e4nMocr Ha pea re Hrure.

L6 CtxpaHRaaue Ha.noxarHxf, rBbp4AxcK Ha rpaQrvnr r,r r-pa$poer pe3ynrarh.

L7 Brgruoxnocr 3a crarrcrur{ecKa o6pa6orxa pe3ynrarure Ha MxHr4MyM 2 000 naqreHra 3a aHarx3Ha
nporpaMa B paMKure Ha eAuH pa6oreH nucr.

18 AeroA aTHqHa BbrpeuHa Karu6pa\nn Ha cucreMara.

19 AsroMarrqHo onpeAennHe Ha rpaHrLltare Ha KptaBx u u4eurrQrxaLluf, Ha Qpaxqrra.
20 Aero^ aTHqHa AeTeKLIHn Ha naTo/rormqHH cToi,|tocttt.

2L Ilpocne4naaHe, npoMnHa h peAaxrxpaHe Ha KplrBxre (6aeoea nuHAA, cKara, x3r.[axAaHe, X u Y

yaenrvexrn).
22 Ilporpama 3a KoHTpol Ha KaqecrBoro cbc crarucrl4'{ecxa perqyKqun Ha rpr QC xusa, Bxnroqrre.flHo

Levey-Jennings rpaQraxu.

TL
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23 BtsA olxHocr 3a npntrvlpaHe Ha rpa$rqHu vl qil$poBu pe3ynrarn.
24 Btgnnoxnocr 3a npuHrr,rpaHe Ha rnnyuo$uxcaqxoHHara KpuBa eAHoBpeMeHHo c pe3ynrarhre or

Ka'{ecTBeHIR npoTeIHOB aHa.flr3 C AaHHx I pe3ynTaTx B eAuH naq,heHTcKt4 panopT.

25 hHeepchoHHa cilcreMa 3a pa36bpKBaHe Ha paKoBere.

26 Btsn oxHocr 3a L{ereHe Ha 6apKoAoBe Ha paKoBere u Ha enpyBerKl4Te.

27 3auqnrHr ycrpoficrea 3a paKoBere c enpyBerKrre.

28 Brrsn olKHocr 3a npenporpaMrpa He unh pbqHo BbBexAaHe Ha KoMeHTap.

29 Ceo6o4no ua6rpaxe pexuM Ha neqaraHe, xoilro .4a no3BonrBa xoMnpecupa+u pa3neqarxr Ha

pe3ynrarrre x Kpl4Bure.

30 Btgnnoxnocr sa ne6op Ha peAa, s xofiro rpn6ea 4a 6t4ar orneqaraHil pe3ynrarx.

31 [eern n Kop,upaHr npoQ unu.

32 Oxonnnnexroexa:
1. CraqronapeH KoMnnprbp (4ecxron) cbc creAHxre xapaKrepucrvtr.u: Mr4Hr4MyM AByflApeH
npoqecop c pa6orHa r{ecrora He no-Ma.nKa ot 2,9 GHz; naruer - MuHt4MyM 4 GB DDR3 unu DDR4;
rBbpA Ai4cK 3a cbxpaHeHue xa nnQoprvra4xf,ra cbc cxopocr Mr4Hr4MyM 7200 rpm r xanaqurer 1 000
GB; noprose - COM port RS232C, 1000 Base T Ethernet; nxqeH3rpaHa onepaqroHHa cucreMa
Windows 7 Pro; xomnneKr c Ml4uKa u KnaBilarypa.
2. Monrrop c eKpaH MuHr,rMyM L7 utma c Qopnnar ua uao6paxenuerc 4f3.
3. flprurep - qBereH .fla3epeH, Br4coK Krac, cbc cneAHxre xapaKTeprcrutn: no.nuMep[3l4paH ToHep;
pe3ontoqilt Mr4Hl4MyM 600 x 600 dpi x 3 bit; Qopmar Ha xapruf,ra - 46 - 44; cxopocr Ha neqar -

oKo.Ilo 30 crp./rvrraH 3a qBerHo u vepuo6nno npxHrrpane; CPU KoHrponep - Mt4H. 800 MHz;
chcreMHa naMer nnun. 256 MB; npuxrNpauqr $ynxqnr - AApeRrHo npt4Hn4paHe Ha PDF, JPEG, TIFF,

XPS, poster, bookle! 4 qaernu roHepa c MrHrMa/reH KanaLlurer 5000 xonrf, npn 5% noxprrxe;
noproBe 1i0/LO1ILOOO Base T Ethernet, USB 2.0, USB host port.

3. [apanr-paoHeH cpox: 12 (4aaHa4ecer) meceqa.
4. Lfexa: 168 000, 00 (cro uecrAecer u oceM xnnagul neBa c Bx.nroqeHu Bcr4rrKr4 ArnHc4Ml4 ereMeHrlt - Mura,
raKclt, 3acrpaxoBxx, p,p.C, rpaHcnopr Ao aApeca 3a AocraBKa ua KV|IVBAI{A. Croilxocrra e KanKynxpaHa, Karo ca

B3eru npeABuA Bcl4qKlr 3aAbnxeHrf, ua flPOflABAt{A no AocraBKara, BbBexAaHero B excnroaraqxn v
rapaHqroHHoro o6cayxBaHe Ha BEIITA

5. Ha.{rH Ha n/raulaHe:

5.1. 4tr/o ot crofixocrra Ha Aoroeopa B pa3Mep aa 67 200,00 (u:ecr4ecer u ceAeM xAnAAu ra 4eecra)
reBa c BKnor{eH flflC- Ao 5 (ner) AHI creA ABycrpaHHo noAnucBaHe Ha np[eMo-npeAaBareneH nporoxon 3a

BEl4TA, nporoxon 3a BbBexAaHe B eKcnroaraqrn na BEIITA n opnrtHanr.a AaHbqHa Qaxrypa;
5.2. 6@A ot croilnocrra Ha AoroBopa B pa3Mep xa 100 800, 00 (cro xnnagn r oceMcron4x) neaa c

BKrroqeH ,4AC- ua 3 (rpu) paBHr MeceqHu BHocNl4, 4o 5 (nero) qfic.no Ha Mecella, cquraHo or Meceqa, cneABaul
ro3r4, B xoilro ca n.flareHu nbpBure 40% ot crofinocrra Ha AoroBopa cneA npeAcraBnHe Ha op[r[HanHa AaHbqHa

Qaxrypa 3a cborBerHara cyMa.

5.,{ocraexa: 4o 60 (u.recr4ecer) KaneHAapHil AHx cneA nxcMeHa 3af,BKa.

3a KYIIYBAI{A:

ArapeKTo p UAr .... I

Mapra

l-r. cqeroBoAnren: .....

3a IIPOAABALIA:

Vn pa Bilren;

An6eHa AoKropoBa

')tffihfr$,
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