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ДОГОВОР 

за доставка и въвеждане в експлоатация на десет броя нови хемодиализни апарата 
  
Днес, 11.03.2016г. в гр. Варна между: 
 
„Фрезениус Медикъл Кеър България“ ЕООД, със седалище и адрес на управление в гр. Габрово, ул. „Любен 
Каравелов” №26, ет. 4, тел. 066 804540, вписано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК: 
107516166, представлявано заедно и поотделно от Управителите - Гюла Миклош Ренц и Илия Христов Илиев, 
наричано за краткост ПРОДАВАЧ, от една страна   
и 
МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, гр. Варна, със седалище и адрес на управление в гр. Варна, бул „Христо Смирненски“ 
№1, тел. 052 302875/6 и факс: 052 302874, 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 ИД - 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, 
наричано по-долу за краткост КУПУВАЧ, се сключи настоящият договор за следното: 

I. Предмет 

Чл.1. ПРОДАВАЧЪТ се задължава да прехвърли на КУПУВАЧА правото на собственост върху 10 (десет) броя 
нови хемодиализни апарата, подробно описани в Приложение № 1, което е неразделна част от настоящия 
договор, и наричани 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, подписването на приемо- 
предавателния протокол, 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 205 200,00 (двеста и пет хиляди и двеста) лева с включени 
всички дължими елементи - мита, такси, застраховки, ДДС. 

Чл.4. Плащането по настоящия договор ще се извърши чрез банков превод, по следната сметка на 
ПРОДАВАЧА: IBAN: BG35UBBS81411010671610; BIC код: UBBSBGSF при БАНКА „Обединена българска банка” АД, 
клон- Габрово. 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 разсрочено, на три равни месечни вноски, всяка в 
размер на 68 400,00 (шестдесет и осем хиляди и четиристотин) лева с вкл. ДДС, считано от датата на подписване 
на настоящия договор. Първата вноска ще се заплати от КУПУВАЧА в срок до 15 (петнадесет) календарни дни 
след представяне на приемо-предавателен протокол за ВЕЩТА; протокол за въвеждане в експлоатация на ВЕЩТА 
и оригинална данъчна фактура. Втората и третата вноска ще се заплатят съответно при изтичането на 60 
(шестдесет) и 90 (деветдесет) календарни дни след представяне на посочените в изречение второ документи. 

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 монтира доставената ВЕЩ в срок до 1 (един) ден, считано от датата на доставката и на място, 
посочено от КУПУВАЧА; 

3. да прехвърли на КУПУВАЧА правото на собственост върху ВЕЩТА; 
4. да предаде на КУПУВАЧА заедно с ВЕЩТА и инструкция за експлоатация на български език; 
5. да осигури 36 (тридесет и шест) месеца гаранционно поддържане на ВЕЩТА, както и сервиз до 
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изтичането на срока по чл. 8 от настоящия договор. 
Чл.7. Разходите по транспортирането, монтирането на ВЕЩТА, а също така организацията и провеждането 

на обучение на персонала, който ще работи с нея 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 36 (тридесет и шест) месеца, считано от датата на подписването на приемо-
предавателен протокол за нейното предаване и монтиране в изправно състояние. 

Чл.9. (1) Гаранционното обслужване от страна на ПРОДАВАЧА обхваща безвъзмездното отстраняване на 
всякакви повреди и отклонения в нормалното функциониране на ВЕЩТА, до изтичането на горепосочения 36 
(тридесет и шест)- месечен срок. 

(2) ПРОДАВАЧЪТ има правото да откаже да отстрани безвъзмездно: 
1. повреди, възникнали поради несъобразяване на КУПУВАЧА с инструкциите за ползване и експлоатация на 

ВЕЩТА; 
2. повреди, дължащи се на внесени от КУПУВАЧА технически промени от неупълномощени от ПРОДАВАЧА 

лица или използване на резервни части или материали, неодобрени от производителя на ВЕЩТА; 
3. повреди, причинени от персонала на КУПУВАЧА, от пациенти или от трети лица; 
4. повреди, причинени от къси съединения и токови удари в захранващата система на лечебното заведение, 

от наводнения, пожари, земетресения и всички други природни бедствия. 
(3) Независимо от гаранционния срок и наличието на гореизброените хипотези се заплащат и следните 

резервни части, които имат характер на задължително заменяеми консумативни материали: филтри, магнет-
вентил за дезинфекция, О-пръстени и уплътнения в хидравликата, пластмасови елементи по лицевата страна на 
ВЕЩТА, както и техния монтаж. 

Чл.10. (1) По време на гаранционния срок ПРОДАВАЧЪТ  се задължава в срок до 5 (пет) работни дни след 
получаване на писмено уведомление (заявка) от КУПУВАЧА за съответната повреда да изпрати свой 
специалист/и, който да констатира повредата и да я отстрани. В случай че е необходим по- дълъг срок, той ще 
бъде определен съвместно с КУПУВАЧА след двустранно подписан протокол за констатацията, като 
гаранционният срок ще се удължи със срока за отстраняване на неизправностите.  

(2) След изтичане на гаранционния срок ПРОДАВАЧЪТ ще осигури платен сервиз на ВЕЩТА, който се урежда с 
отделен договор. 

Чл.11. По време на гаранционния срок некачествените части се подменят с качествени за сметка на 
ПРОДАВАЧА в срок до 5 (пет) работни дни от предявяването на рекламацията и изготвяне на двустранно 
подписан протокол, без да се имат предвид следните резервни части, които имат характер на задължително 
заменяеми консумативни материали: филтри, магнет-вентил за дезинфекция, О-пръстени и уплътнения в 
хидравликата, пластмасови елементи по лицевата страна на ВЕЩТА, както и техния монтаж. 

Чл.12. ПРОДАВАЧЪТ гарантира качеството и изправността на вложените резервни части. Гаранционният срок 
на резервните части, монтирани върху ВЕЩТА след изтичането на срока, посочен в чл. 8, е 6 (шест) месеца, 
считано от датата на монтажа. 

V. Предаване на ВЕЩТА. Прехвърляне на собствеността и риска. 

Чл.13. Срокът за доставка е до 60 (шестдесет) дни, считано от датата на подписване на настоящия договор, 
като ВЕЩТА следва да бъде предадена в състояние, отговарящо на договореното й предназначение. 

Чл.14. Местоизпълнението на задължението на ПРОДАВАЧА да предаде ВЕЩТА, е медицински склад на 
КУПУВАЧА, на адрес: гр. Варна, бул. “Христо Смирненски” №1. 

Чл.15. Собствеността и рискът от погиването на ВЕЩТА се прехвърлят върху КУПУВАЧА с подписването на 
приемо-предавателния протокол, удостоверяващ нейното предаване в изправно състояние.  

Чл.16. 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.17. КУПУВАЧЪТ е длъжен: 
1. да заплати цената в срока и по указания в договора начин; 
2. да получи ВЕЩТА и преди монтаж да я прегледа и да предяви рекламации за видими 

недостатъци; 
3. да оказва обичайно необходимото съдействие на ПРОДАВАЧА; 
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4. при забелязване признаци на повреди или отклонения в параметрите на ВЕЩТА през 
гаранционния срок да нареди спиране на работата с нея и да уведоми незабавно ПРОДАВАЧА с писмено 
уведомление. 

VII. Отговорност за скрити недостатъци и съдебно отстранение  

Чл.18. Ако по време на гаранционния срок бъдат открити скрити недостатъци, съществували преди 
монтирането на ВЕЩТА, които съществено намаляват нейната цена или нейната годност за обикновеното или за 
предвиденото в договора употребление, КУПУВАЧЪТ има право:  

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

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

Чл.19. 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.20. 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.21. (1) При неоснователен отказ от страна на ПРОДАВАЧА да изпълни задълженията си по Чл. 6, Чл. 10, Чл. 
11 и Чл. 16 от настоящия договор, той дължи на КУПУВАЧА неустойка в размер на 5 (пет) % от цената на договора 
с ДДС. 

(2) При забава на КУПУВАЧА да плати дължими по настоящия договор суми (включително за оказани 
сервизни услуги), той дължи на ПРОДАВАЧА неустойка в размер на 0,5 (нула цяло и пет десети) % на ден от 
стойността на неизплатеното по издадени фактури.  

IX. Форсмажорни обстоятелства 

Чл.22. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за понесени вреди и загуби, ако последните 
са причинени в резултат на непреодолима сила. 

Чл.23. 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.24. 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.25. 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.26. 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.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 от датата на протокола за въвеждане в експлоатация, в случай че не са настъпили 
обстоятелства, обуславящи нейното пълно или частично усвояване от КУПУВАЧА. 

Чл.30. КУПУВАЧАТ 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 



rapaHqxnTa 3a 143n].nHeHue.

X!. 3axnpqrrenHx Knay3)t

9n.32. Bcnxa or crpaHure xMa npaBo Aa pa3Banx AoroBopa, axo HacpeqHara crpaHa BuHoBHo He r3nbrHnBa cBoe
3aAt.flxeHile no Hero v cneq xaro e 6nna nappexHo noKaHeHa Aa ro r3nb.flHr4 B pa3yMeH cpox.

94.33. B cayuafi qe u3npaBHilnr KVIIYBAH e Kyntan 3aMecrBar4a croxa cae.4 pa3BanfiHe Ha AoroBopa no BilHa Ha
fiPOAABAiIA, noc.fleAHrf,r My Alnxx pa3nuKara MexAy no- Br4coKara qeHa Ha 3aMecrBatqara croxa r qeHara no t{n. 3
or Hacrofl rJ-114s AoroBop.

94.34. flPOAABALIIT Hnana npaBo Aa npexBbprn npaBara u 3aAb.nxeHuf,ra, npolt3rr4qaqr or ro3t4 AoroBop Ha
rperu crpaHr, ocBeH B c,nyqailre no qr. 43, an. 7 or 3OIL B cayuafi ue, l-lPO.QABAgtT npexalpnil cBoe npa}o nnn
3aAbnxeHre, npol,t3rl4qat4o or Hacrorrqr4f, AoroBop, KynyBALlbT uMa npaBo Aa 3aAbpxt4 sa ce6e cx Aa4eHara 3a

H3nb,nHeHxe Ha AoroBopa rapaHLll4f, .

t{n.35. Bcuqxu cnopoBe no noBo.q Hacronr4r4f, AoroBop qe ce ypexAar or crpaHxre no npunre.flcKta HaqrH qpe3
npeKu nperoBopl4. flpr HenocrilraHe Ha cbrnacue, cnopbr qe ce orHacs 3a peuaBaHe npeA KoMnereHrHua 

'urapcxucbA.
9n.35. 3a acnqxu HeypeAeHx B AoroBopa Bbnpocr4 ce npilrara 4eilcraauqoro 6tarapcxo 3aKoHoAarencrBo.
t{n.37. Vcnoeilnra Ha AoroBopa Morar Aa ce npoMenat uf unu AonbnBar caMo B cryr{aure, pernaMeHTr4panra a 3OI-l

r no B3arMHo nucMeHo cbr.nacre Ha cTpaHuTe.

9.rt.38. flpr cucraanHero Ha Hacrof,rqr4n AoroBop ce npeAcraBuxa cneAHlre AoKyMeHTil, Kol4To ca Hepa3AenHa
HeroBa r.lacr:

38.1. .Qoxymeul yAocroBepnBaq qe flPOAABAqIT e sHecbn rapaHqrf,ra 3a il3nb.flHeHue Ha AoroBopa -
opuruHan Ha 6aHxoea rapaHqilf, B pa3Mep na 8 550,00 (ocenn xunn4x nercron4H u ner4ecer) leaa;

38.2. ,Qoxymexrra or ctorBerHure KoMnereHTHr4 opraHu 3a yAocroBepsBaHe na o6croRrencrBara no un.47, an.L u
an.5 or3axona aa o6qecreeHrre nopbr{Kh, KaKro cneABa:

38.2.1. Axryaanr cBuAere.ncrBa 3a cbAtlMocr ua Ynpaarrenrre - 2 6poa;
38.2.2.,Qoxymeur sa nunca Ha 3aAbnxexrn xuvr HAII;
38.2.3. floxymexr 3a nvnca Ha 3aAbnxeHrf, KbM o6qrnara no perilcrpallils Ha ApyxecrBoro;
38.2.4. Y4ocroaepenre orAreHqxf,ra no BnucBaHAA, ue BPOflABAgbT ne e o6neeH B Hecbcrof,re.flHocr il He ce

HaMrpa B npoH3BoAcTBo no rilKBnAa\vn;
38.3. IlprnolKeHme NgL.

Hacron qhnr AoroBop ce cbcra Bn B ABa
oT Tf x KaKTO CneABa:

e4Hoo6pasHr eK3eMnnnpa - no eAmH 3a BcflKa or crpaHrre m ce noAnuca

3a KVIIVBAT.IA:

ArpeKrop VlA:

f-R. cqeroBoAuren: :

An6ena ,.Q,oKropoBa

i,l
A

/
3a l-lPOrqABALl

YnpaBrrer:....
V1n
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
към договор 6354 от 11.03.2016 г. за  

доставка и въвеждане в експлоатация на десет броя  
нови хемодиализни апарата 

 
 

Марка  Frezenius 4008S 

Модел  Classox 

Производител  Фрезениус Медикъл Кеър Германия 

 
 

№ Спецификация  

1 Позволява профилиране на натрия и ултрафилтрацията. 

2 Може да провежда унипунктурна диализа, клик-клак. 

3 Има възможност за провеждане на ацетатна, както и на бикарбонатна диализа. 

4 Притежава модул за суха бикарбонатна субстанция. 

5 Осигурява във всеки момент от процедурата стартиране на изолирана ултрафилтрация 
(дифузия). 

6 От отворен тип  е - позволява използването на кръвни линии, диализатори и диализни 
концентрати и от други производители. 

7 Има измерване и защитни системи на артериално, венозно и трансмембранно налягане. 

8 Има възможност за настройване на температурата на диализния разтвор в границите от 35 
до 39 ̊C. 

9 Има хепаринова помпа с възможност за доставяне на дози от 0 до 10 мл/ч + болус макс. 5 
мл/болус. 

10 Притежава програми за качествена дезинфекция с кисели и основни дезинфектанти като 
програмите за гореща дезинфекция или промивка да бъдат на 450 мл/мин а тези за 
студена на 600 мл/мин. 

11 Има вградена система за разпознаване на коректния дезинфектант за съответната 
програма на дезинфекция. 

12 Разполага с програма за топлинна дезинфекция (температура до 85°С). 

13 Използва система за обемно контролирана ултрафилтрация с точност 0,5% и скорост от 0 до 
4000 мл/час. и да показва постоянно параметрите UF Цел, UF време, UF скорост и UF обем. 

14 Притежава детектор за наличие на кръв в диализната течност ≤ 0,5 мл/кръв/мин – при 
Hct=25 и замърсяване на хидравличната система. 

15 Притежава ултразвуков въздушен детектор 22 мм. 

16 Притежава оптичен детектор за наличие на кръв или физиологичен разтвор в кръвната 
линия. 

17 Дава възможност във всеки един момент от процедурата да се извежда цифрова и текстова 
информация на български език чрез натискане на бутони на панела. 

18 Притежава модул измерващ в реално време коефициента на очистване на кръвта Kt/V. 

19 Притежава контрол in vivo на клирънса на урея. 

20 Притежава контрол на натрия в плазмата. 

21 Притежава автоматично включване и провеждане на начален тест. 

22 Да е съпроводен с инструкция за потребителя на български език. 

23 Притежава централизирано блокиране на ходовата част и блокиращ механизъм на 
куплунгите на диализатния разтвор. 



24 hnna aeroanaruqHo aAanrupaHe Ha AAanA3arHuR noroK Ha 6asa Ha 3aAaAeHun KpbBeH noro1 14

Aa Moxe Aa npeu3qucnnea eQexrneHuf, KpbBeH noroK npr pa6ora c pa3rrqHu cerMeHrr Ha
KpbBHara nAHuA. fla npurexaBa anuporeHeu Qraarup 3a Auann3Hara reqHocr c n,flotq Ha
menn6paHara He no-ManKa ot 2,2 xe.m c BrpaAeHa ct,tcreMa 3a KoHrpon na orpa6oreHoro BpeMe
u npeAsaprrenHa ux0opnnallun ga cA nHa Ha $r,tlrupa.

25 llpnrexaea BrpaAeHa aKyMynaropna 6areprn c Kanaqrrer, octarypnBaq pa6ora Ha anapara He
no-Ma.nKo or 15 ruruyu B aBapueH pexxM. fla 6t4e o6opy4aaH c ronnoo6aneHHrx. fla ranna

Bb3MoxHocr 3a BxltoqBaHe xtm uuQopMaquoHHa cucreMa.
26 fi prrexaBa nonyaero,\ arrt{Ho

a BTOMaTn3npaHa nporpaMa 3a

mHcrar upaHe Ha noMneHmfl cerMeHT Ha KpbBHara nuil"^ 
" A" "*anoqHcrBaHq J )qepqH npenapar or nilqeBara qacr Ha anapara.

27 l,1nna etgl oxHocr 3a npeAocraBf,ne a pa6oreH pexuM Ha ABe rpa$rxra unu rpaQnxa u pa6oruu
na paMelpt4 or r43 Bbplu Ba nara (rexyq al gua nuzna n poqeAypa.
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