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ДОГОВОР 
за периодични доставки на медицински консумативи и реактиви за нуждите на  

МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, след заявка от страна на възложителя, за период от три години 

 Днес, 13.06.2016 г. в гр. Варна, между: 

 МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, ЕИК 103562052, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, 

бул. „Христо Смирненски“ № 1, тел. 052 302 875/6 и факс: 052 302 874, представлявано от проф. д-р 

Валентин Игнатов, д.м. - Изпълнителен директор, действащо чрез Марта Александрова Дракова - 

Директор „Икономически дейности“, притежаваща нотариално заверено пълномощно от законния 

представител на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, гр. Варна с рег. № 739 от 11.05.2016 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 от една страна и  

 „Медицинска техника инженеринг“ ООД, ЕИК 831641528, със седалище и адрес на 

управление гр. София, п.к. 1750, ж.к. „Младост” 1, бл. 28Б, тел.: 02 8701060, факс: 02 9712410, 

представлявано от Йонка Христова Гетова-Христанова - Управител, наричано за краткост ПРОДАВАЧ, 

на основание чл. 41 от ЗОП се сключи настоящият договор за следното: 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл.1. ПРОДАВАЧЪТ се задължава да прехвърля на КУПУВАЧА правото на собственост върху стоки, 

които ще се описват подробно по количество, вид и стойност в периодични заявки, изготвени от 

КУПУВАЧА, съгласно Приложение 1 към настоящия договор. 

Чл.2. КУПУВАЧЪТ запазва правото си да заявява различни видове и количества в рамките на 

Приложение 1 към настоящия договор. 

Чл.3. КУПУВАЧЪТ не е длъжен да заяви и съответно да закупи цялото количество, посочено в 

Приложение 1 към настоящия договор. 

II. ЦЕНИ И ОБЩА СТОЙНОСТ НА ДОСТАВКИТЕ ПО ДОГОВОРА 

Чл.4. Максималната стойност на договора е 109 143,30 лв. (сто и девет хиляди сто четиридесет и 

три лева и тридесет стотинки), изчислена въз основа на прогнозираните максимално заявени 

количества, описани в Приложение 1 към настоящия договор.  

Чл.5. Единичната цена на стоките по договора е определена при условията на доставка до краен 

получател, с включени всички дължими елементи - мита, такси, застраховки, ДДС, транспорт до 

адреса за доставка на КУПУВАЧА, посочен в чл.11 от настоящия договор. 

III. СРОК НА ДОГОВОРА  

Чл.6. Договорът влиза в сила от датата на подписването му и  е със срок на действие 36 (тридесет и 

шест) месеца или до достигане на максималната стойност на договора, посочена в чл.4. Независимо 

от настъпването на срока, Договорът запазва действието си и обвързва страните помежду им до 

достигане на сумата, посочена в чл. 4. 

IV. УСЛОВИЯ, НАЧИН И СРОКОВЕ НА ПЛАЩАНЕ. 

Чл.7. Плащането по настоящия договор се осъществява в български лева, чрез банков превод от 

страна на КУПУВАЧА по следната сметка на ПРОДАВАЧА: IBAN: BG09UNCR76301000043112, BIC: 

UNCRBGSF при УниКредит Булбанк АД. 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.8. Заплащането на стоките се извършва, съгласно Приложение 1 към договора и след 

представяне на следните документи: 

1. Оригинална данъчна фактура от ПРОДАВАЧА; 
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2.  Двустранно подписан приемо-предавателен протокол, в който стоките са описани с 

наименование, Ref. №, LOT № и срок на годност; 

Чл.9. Заплащането се извършва в срок до 60 (шестдесет) календарни дни, считано от датата на 

представяне на документите по чл. 8. 

V. ДОСТАВЯНЕ НА СТОКАТА. ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И РИСКА. 

Чл.10. ПРОДАВАЧЪТ е длъжен да доставя стоките, предмет на настоящия договор, в срок до  

72 (седемдесет и два) часа, считано от часа на приемане от ПРОДАВАЧА на подадената от КУПУВАЧА 

конкретна заявка. За валидни ще се считат заявки, направени по факс или е-mail. 

Чл.11. Място на доставяне на стоките, предмет на този договор, е медицински склад на КУПУВАЧА 

на адрес: гр. Варна, бул. „Христо Смирненски” №1. 

Чл.12. Собствеността и рискът от погиването или повреждането на стоките преминава върху 

КУПУВАЧА от момента на приемането им на мястото на доставяне и подписването на приемо-

предавателния протокол, посочен в чл. 20. 

Чл.13. За дата на доставяне се счита датата, на която стоките са пристигнали при крайния получател, 

съгласно приемо-предавателния протокол. 

VI. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРОДАВАЧА. 

Чл.14. ПРОДАВАЧЪТ се задължава да достави стоките на мястото за доставяне в уговорения срок, в 

съответния вид, количество и качество. 

Чл.15. ПРОДАВАЧЪТ се задължава при доставянето на стоките да представи на КУПУВАЧА 

документите, изброени в чл. 8 на настоящия договор. 

Чл.16. (1) ПРОДАВАЧЪТ е длъжен да уведоми писмено КУПУВАЧА, в срок до 24 (двадесет и четири) 

часа, считано от получаването на заявката, ако не е в състояние да я изпълни точно. 

(2) В случай, че ПРОДАВАЧЪТ не спази указания срок за доставка, КУПУВАЧЪТ има право да 

закупи заместваща стока, като ПРОДАВАЧЪТ няма право на никакви претенции и дължи на 

КУПУВАЧА разликата между по-високата цена на заместващата стока и цената, определена по реда 

на Раздел II от настоящия договор, установена със съответните счетоводни документи. 

(3) В случай, че ПРОДАВАЧЪТ не извърши доставката в срок до 72 часа, той дължи на 

КУПУВАЧА неустойка в размер на стойността на неизпълнената заявка. 

Чл.17. В случай, че ПРОДАВАЧЪТ не изпълни три заявки, КУПУВАЧЪТ може да прекрати договора с 

писмено уведомление, отправено до ПРОДАВАЧА. 

VII. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КУПУВАЧА. 

Чл.18. КУПУВАЧЪТ се задължава: 

1. Да предостави на ПРОДАВАЧА по своя преценка, съгласно Раздел I от договора, писмена 

заявка за доставка, която следва да съдържа минимум следната информация - наименование на 

стоките, Ref. №, единични цени и заявено количество; 

2. Да приеме доставените в срок и на място стоки, съответстващи по вид, количество, 

качество и цена на посоченото в писмената заявка, отправена до ПРОДАВАЧА, и да ги прегледа. 

3. Да заплати доставените стоки в уговорените срокове. 

4. Да оказва обичайно необходимото съдействие на ПРОДАВАЧА.  

VIII. ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА СТОКИТЕ. 

Чл.19. Приемането на стоките се осъществява в присъствието на упълномощен представител на 

КУПУВАЧА. 

Чл.20. При приемането на стоките се подписва приемо-предавателен протокол, удостоверяващ, че 

те са получени на посочената дата, в съответния вид, количество и качество. 
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IX. КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИИ И СРОКОВЕ НА ГОДНОСТ. 

Чл.21. Качеството на стоките, предмет на настоящия договор, следва да отговаря на техническите 

стандарти на производителя. 

Чл.22. Към момента на доставяне на стоките следва да е изтекъл не повече от 30 (тридесет) % от 

срока им на годност, даден от техния производител. 

X. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕТОЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ И СЪДЕБНО ОТСТРАНЕНИЕ. РЕКЛАМАЦИИ. 

Чл.23. КУПУВАЧЪТ може да предявява рекламации пред ПРОДАВАЧА за: 

1. Количество и некомплектност на стоките или документация (явни недостатъци). 

2. Качество (скрити недостатъци) при констатиране на дефекти при употреба на стоките. 

Чл.24. КУПУВАЧЪТ е длъжен да уведоми ПРОДАВАЧА за установените скрити недостатъци в  

7 (седем) дневен срок от констатирането им. 

Чл.25. Явните недостатъци се установяват при приемането на доставката, като констатираните 

такива се отбелязват в приемо- предавателния протокoл. 

Чл.26. В рекламациите се посочва номерът на заявката, точното количество на получените стоки, 

техния производител и каталожен номер, основанието за рекламация и конкретното искане на 

КУПУВАЧА. 

Чл.27. В 5- (пет) дневен срок от получаване на рекламацията, ПРОДАВАЧЪТ следва да отговори на 

КУПУВАЧА писмено и конкретно, дали приема рекламацията или я отхвърля. 

Чл.28. При констатирани недостатъци, ПРОДАВАЧЪТ е длъжен в срок до 48 (четиридесет и осем) 

часа от получаване на рекламацията да замени некачествените стоки с качествени такива за своя 

сметка и риск. 

Чл.29. ПРОДАВАЧЪТ декларира, че е собственик на стоките, които ще бъдат доставяни при 

изпълнение на настоящия договор и че не му е известно към датата на сключване на договора трети 

лица да имат или да претендират да имат права върху същите. 

Чл.30. В случай на евикция, КУПУВАЧЪТ има право да получи от ПРОДАВАЧА платената в изпълнение 

на договора цена по конкретната заявка, ведно с неустойка в размер на 20 (двадесет) % от 

стойността на заявката, с включен ДДС. 

XI. ОТГОВОРНОСТ ПРИ ЗАБАВА. НЕУСТОЙКИ. 

Чл.31. При неизпълнение от страна на ПРОДАВАЧА на задълженията му по чл.14, чл.21, чл.22 и чл.28 

от настоящия договор, той дължи на КУПУВАЧА неустойка в размер на 5 % (пет процента) от 

дължимата сума за всяко отделно неизпълнение . 

Чл.32. 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 гаранция за изпълнение на договора. 

Чл.33. 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. 

XII. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА. 

Чл.34. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за понесени вреди и загуби, ако 

последните са причинени в резултат на непреодолима сила. 

Чл.35. 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. 
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Чл.36. 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.37. 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.  

XIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл.38. Настоящият договор  се прекратява: 

1. При изтичане на срока му; 

2. В случай на системно неизпълнение на задълженията по договора от страна на 

ПРОДАВАЧА. 

XIV. СПОРОВЕ. 

Чл.39. Всички спорове и разногласия между страните по повод настоящия договор се решават по 

приятелски начин чрез преки преговори. При непостигане на съгласие, спорът ще се отнася за 

решаване пред компетентния български съд. 

Чл.40. За всички неуредени в договора въпроси се прилага действащото българско законодателство. 

XV. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл.41. ПРОДАВАЧЪТ избира сам формата на гаранцията за изпълнение и се представя в една от 

формите, посочени в чл. 60 от ЗОП. Гаранцията за изпълнение по настоящия договор е в размер на  

2 (два) % от стойността, посочена в чл. 4 без ДДС. 

Чл.42. КУПУВАЧЪТ държи гаранцията за изпълнение на договора до изпълнението на всички 

задължения на ПРОДАВАЧА, които произтичат от договора. 

Чл.43. 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.44. КУПУВАЧЪТ може извънсъдебно да усвоява съответната част от гаранцията, дадена за 

изпълнение на настоящия договор, независимо от нейната форма, в следните случаи: 

1. За обезщетения за виновно неизпълнение на задълженията по настоящия договор от 

страна на ПРОДАВАЧА. 

2. За компенсиране на разлики в цените, когато е извършена доставка на стоки по реда на 

чл.16, ал.2. 

3. За дължими неустойки по настоящия договор от страна на ПРОДАВАЧА към КУПУВАЧА. 

Чл.45. 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.46. КУПУВАЧЪТ има право да усвои сумата от гаранцията, без това да го лишава от правото да 

търси обезщетение за претърпени вреди. 

Чл.47. 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. 

XVI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ. 

Чл.48. За целите на настоящия договор, контактите за кореспонденция на страните са както следва: 

 За ПРОДАВАЧА За КУПУВАЧА 

Населено място гр. София, пк 1750     гр. Варна 





№ по 

ред
Наименование Производител и каталожен номер

Мерна 

единица

Отложено 

плащане в 

дни

Срок на 

доставка в 

часове

Остатъчен 

срок на 

годност в %

Брой за 

три години

Единична цена за 

брой/комплект в 

лева с ДДС

Стойност в лева с 

ДДС

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5 Адхезивни предметни стъкла, скосени ъгли под 45°, 1,0 мм дебелина Leica microsystems, art.No.3800200E
опаковка от 

72 броя
60 72 70 360 32,00 11 520,00

74

Двувърхува пластмасова игла за трансфериране на разтвори. Наличие на два 

канала, за всички видове контейнери, с две капачки, с двойна стерилна опаковка и 

две крила за удобен захват

KDM-Германия/772980 брой 60 72 70 3 600 0,21 756,00

90 Декалцинираща течност за големи биопсии, опаковка между 0,5 и 1 л Leica microsystems, art.No.3800421E опаковка 60 72 70 30 34,80 1 044,00

91
Декалцинираща течност за малки биопсии с едновременна фиксация, опаковка 

между 0,5 и 1 л
Leica microsystems, art.No.3800401E опаковка 60 72 70 20 33,00 660,00

157

Игла за спинална анестезия и диагностична лумбална пункция. Заточване на върха 

по Квинке. Полиран вътрешен лумен за бързо изтичане на ликвор. Ергономична 

прозрачна ръкохватка, мандрен с цветово кодиране на диаметъра, различни 

размери, дължина 88-90 мм

KDM-Германия/90XXX брой 60 72 70 90 1,62 145,80

228 КЕР - Т дренажи, от латекс, с размери 80х5х5 см и диаметри от 9 Fr до 24 Fr Porges, Coloplast division/GC30XX брой 60 72 70 300 15,54 4 662,00

242
Крио епруветка - 2мл с външна резба, от полипропилен, капачка от полиетилен, 

стерилна, с размери 13,1 мм х 47,3мм 

Biosigma, 

CL2ARBEPS
брой 60 72 70 800 0,30 240,00

243 Ксилол

Avantor (Mallinckrodt Baker) - 

Холандия

3410.9010

1 литър 60 72 70 600 7,10 4 260,00

244
Ланцета, автоматична, 23G, 1,8 мм, с анатомична форма на бутона за активиране, 

със симетрично разположени вдлъбнатини 
HTL Strefa, Полша, 7142 брой 60 72 70 72 000 0,22 15 840,00

250
Маркер-тънкописец за надписване на стъкла и касети, перманентен, устойчив на 

вода и хистологични реактиви
Leica microsystems, арт.No.3801880 брой 60 72 70 100 6,60 660,00

266 Микроепруветкa с капаче, тип Епендорф, градуирана, обем 1,5 мл
Biosigma/Италия, 

BSA022

опаковка от 

500 броя
60 72 70 75 8,50 637,50

267
Микроепруветка за СУЕ по Панченко 150 мкл, комплект с дозираща капилярка и 

капаче

KABE/Германия, 

77510
брой 60 72 70 18 000 0,86 15 480,00

329

Оцветяващ разтвор за хематоксилин-еозин оцветяване в хистологията и клиничната 

цитология. Стабилизиран разтвор, запазващ постоянния си състав и позволяващ 

съпоставимост на резултатите и еднаквост в състава на различните партиди. СЕ 

маркиран като продукт за ин-витро диагностика и подлежащ  на перманентен 

контрол по отношение на производство, възпроизводимост на резултатите и 

документиране на процесите

Leica microsystems, арт.No.13801541E 2,5 л 60 72 70 18 86,40 1 555,20

към договор 6466, сключен на 13.06.2016 г. между МБАЛ „Света Марина“ ЕАД и „Медицинска техника инженеринГ“ ООД
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 за периодични доставки на медицински консумативи и реактиви за период от три години
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360
Покривни стъкла 24 мм х 50 мм, дебелина 0.15±0.2 мм, опаковка по 100 броя в 

пластмасова предпазна кутия, фолирана

Biosigma/Италия, 

VBS650

опаковка от 

100 броя
60 72 70 2 100 2,90 6 090,00

378 Презервативи HHH - Германия    1130523 брой 60 72 70 3 000 0,27 810,00

470 Спинална игла  за анестезия, с връх Quincke, G18x3 (1,30 х 88 мм) KDM-Германия/900857 брой 60 72 70 450 1,08 486,00

485 Среда за монтиране на покривни стъкла DPX, опаковка от 500 мл Leica microsystems, art.No.3808600E
опаковка от 

500 мл
60 72 70 36 42,00 1 512,00

496 Стерилен конектор с диаметър 7 мм в двата края, изработен от полиамид MPI - Германия                       9300707 брой 60 72 70 1 000 0,87 870,00

514 Стерилна сонда "BLAKEMORE"  - гумен трипътен катетър, 120 см, СН 15-21 Porges, Coloplast division/LB71XX брой 60 72 70 150 88,80 13 320,00

520
Стерилно, прозрачно, дишащо фолио, с висок индекс на изпарение, за покриване 

на оперативното поле, 45 см x 55 см
Eurofarm - Италия     717745 брой 60 72 70 900 10,26 9 234,00

544

Трахеостомна канюла, рентген контрастна, с атравматичен профилен балон с ниско 

налягане и голям обем, с мек фланец и обтуратор с объл връх и фиксация, с 

маркировка за размера на канюлата върху контролния балон, ъгъл 105°, без 

фенестрация, номер  6; 7; 7,5; 8; 8,5; 9 и 10 мм

SUMI, Полша/31-ХХ00 брой 60 72 70 360 13,50 4 860,00

547 Трико за гипс, 100 % памук, 12 см х 25 м
Bastos Viegas - Португалия         4213-

005
брой 60 72 70 15 30,00 450,00

548 Трико за гипс, 100 % памук, 20 см х 25 м
Bastos Viegas - Португалия                     

4213-007
брой 60 72 70 30 51,00 1 530,00

622 Van Gieson trichrome кит BioGnost, art.No.VG-100T
опаковка за 

100 теста
60 72 70 15 90,00 1 350,00

Контейнер за болнични отпадъци 60л., правоъгълна форма, твърди стени, 

херметически затварящи се двойни капаци, подходящи за цито-токсични отпадъци, 

удароустойчиви, устойчиви на ниски и високи температури и високо налягане, 

индикаторна линия, показваща максималното ниво на пълнене, автоклавируем при 

134 градуса, да не отделят вредни газове при инсинерация

AP Medical Италия, 

SC 60 DUO

(Контейнер ШАРПС за инф. болнични 

отпадъци 60 л SC)

брой 60 72 70 240 16,20 3 888,00

Контейнер за болнични отпадъци 30л., правоъгълна форма, твърди стени, 

херметически затварящи се двойни капаци, подходящи за цито-токсични отпадъци, 

удароустойчиви, устойчиви на ниски и високи температури и високо налягане, 

индикаторна линия, показваща максималното ниво на пълнене, автоклавируем при 

134 градуса, да не отделят вредни газове при инсинерация. Разнери до 39 х 40 х 30 

см (ВхШхД). Максимално натоварване 15 кг.

AP Medical Италия, 

SC 30 DUO

(Контейнер ШАРПС за инф. болнични 

отпадъци 30 л SC)

брой 60 72 70 360 12,00 4 320,00

Контейнер за болнични отпадъци 25 л., правоъгълна форма, твърди стени, 

херметически затварящи се двойни капаци, подходящи за цито-токсични отпадъци, 

удароустойчиви, устойчиви на ниски и високи температури и високо налягане, 

индикаторна линия, показваща максималното ниво на пълнене, автоклавируем при 

134 градуса, да не отделят вредни газове при инсинерация

AP Medical Италия, 

SB 250

(Контейнер ШАРПС за инф. болнични 

отпадъци 25 л SB )

брой 60 72 70 120 10,92 1 310,40

636

Контейнери за опасни болнични отпадъци
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