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ДОГОВОР 
за доставка и монтаж на 40 (четиридесет) броя електронни четци за пълна 

интеграция към Единна Регистрационна Система за хоспитализация и дехоспитализация 
в лечебно заведение от НЗОК в МБАЛ „Света Марина” ЕАД 

 
Днес, 09.02.2015 г. в гр. Варна между: 

МБАЛ „Света Марина” ЕАД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул “Христо 
Смирненски” №1, тел. (052) 302 875/6 и факс: (052) 302 874, ЕИК: 103562052, представлявано 
от Марта Дракова – Директор ИД, упълномощено лице по Чл.8 ал.2 от ЗОП, с Пълномощно 
номер 1465 от 17.10.2013 г., наричано по-долу за краткост “КУПУВАЧ” от една страна и   
„Контракс” АД, гр. София, п.к. 1113 със седалище и адрес на управление: ул. „Тинтява” 13, 
тел. 02 960977, факс: 02 9609797, e-mail: sales@kontrax.bg, ЕИК 175415627, представлявано от 
Йордан Петков Йорданов в качеството му на Изпълнителен Директор, наричано за краткост 
по-долу “ПРОДАВАЧ” се сключи настоящия договор за следното: 

I. Предмет 

Чл.1. ПРОДАВАЧЪТ се задължава да прехвърли на КУПУВАЧА правото на собственост 
върху 40 (четиридесет) броя електронни четци за пълна интеграция към Единна 
Регистрационна Система за хоспитализация и дехоспитализация в лечебно заведение от НЗОК, 
описани подробно в Приложение № 1 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. Срокът на действие на договора е до доставянето на четците и изтичането 
на гаранционния им срок, посочен в Приложение 1. 
Чл.2. ВЕЩТА е конкретизирана подробно по вид, технически показатели, брой и стойност 
към момента на сключването на настоящия договор в посоченото в предходния член 
Приложение № 1, което съставлява неразделна негова част. 

II. Цена и начин на плащане 

Чл.3. Стойността на договора е в размер на 31 134,00 (тридесет и една хиляди сто тридесет и 
четири) лева с включени всички дължими елементи- мита, такси, ДДС и други. 
Чл.4. Плащането по настоящия договор ще се извърши чрез банков превод, по следната 
сметка на ПРОДАВАЧА: „ДСК” ЕАД; IBAN BG28 STSA 93000008577684; BIC: STSABGSF. 
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 отложено, в срок от 60 (шестдесет) 
дни, след доставка и монтаж на ВЕЩТА, и инсталиране на предназначения за нея софтуер, 
подписване на двустранен приемо- предавателен протокол, съгласно чл. 13 от настоящия 
договор, и представяне на оригинална данъчна фактура. 

III. 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; 
2. да монтира и инсталира ВЕЩТА в срок до 7 (седем) работни дни, считано от датата 

на доставката й на място, посочено от КУПУВАЧА; 
3. да прехвърли на КУПУВАЧА правото на собственост върху ВЕЩТА. 

Чл.7. Разходите по транспортирането, доставянето, монтирането, настройването, тестването 
на ВЕЩТА са за сметка на ПРОДАВАЧА. 
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Чл.8. ПРОДАВАЧЪТ гарантира съответствието на качеството на ВЕЩТА и нейната годност 
за ползването й по предназначение. ПРОДАВАЧЪТ гарантира спазването на всички 
приложими норми на безопасност при изпълнение на задълженията си по настоящия договор и 
носи пълна отговорност за всички вреди, причинени при транспорт, монтаж, настройка, 
инсталиране и тестване. 
Чл.9. ПРОДАВАЧЪТ се задължава да отстранява възникналите повреди и неизправности по 
ВЕЩТА в срок:  
 1. в работно време – 1 (един) час, считано от момента на подаване на заявката по 
телефон или e-mail;  
 2. в извънработно време – 4 (четири) часа, считано от момента на подаване на заявката 
по телефон;  
 3. срок за отстраняване на софтуерни проблеми: до 1 час;  
 4. срок за отстраняване на хардуерни проблеми: предоставяне на оборотно оборудване. 
Чл.10. Некачествените части се подменят с качествени за сметка на ПРОДАВАЧА в срок до 3 
(три) дни от датата на предявяването на рекламацията и изготвяне на двустранно подписан 
протокол. 

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

Чл.11. Страните се споразумяват ВЕЩТА да бъде предадена в състояние, отговарящо на 
договореното й предназначение, в срок до 30 (тридесет) работни дни след подписване на 
договора и получаване на писмена заявка от страна на КУПУВАЧА. 
Чл.12. Местоизпълнението на задължението на ПРОДАВАЧА да предаде ВЕЩТА, е МБАЛ 
“Света Марина” ЕАД с адрес: гр. Варна, бул. “Христо Смирненски” № 1. 
Чл.13. Собствеността и риска от погиването на ВЕЩТА се прехвърлят върху КУПУВАЧА с 
двустранното подписване на приемо-предавателен протокол, удостоверяващ предаването на 
ВЕЩТА. 
Чл.14. ПРОДАВАЧЪТ уведомява писмено или по телефона КУПУВАЧА, за момента на 
получаване на ВЕЩТА не по-късно от 2 (два) дни преди датата, на която се очаква същата да 
бъде получена. 

V. Задължения на КУПУВАЧА. 

Чл.15. КУПУВАЧЪТ е длъжен: 
1. да заплати цената в срока и по указания в договора начин; 
2. да получи ВЕЩТА, да я прегледа и да я тества. 

VI. Отговорност за скрити недостатъци и съдебно отстранение.  

Чл.16. При скрити недостатъци, съществували преди монтирането на ВЕЩТА, констатирани 
със съответен двустранен Протокол, КУПУВАЧЪТ има право да иска от ПРОДАВАЧА да 
поправи ВЕЩТА за своя сметка, да я замени с качествена такава или да иска намаление на 
цената, или ако ПРОДАВАЧЪТ не изпълни гореизложеното - да развали договора, като върне 
ВЕЩТА и получи обратно платената цена, заедно с разноските и вредите си от сделката. 
Чл.17. 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.18. В случай че бъде съдебно отстранен от ВЕЩТА, КУПУВАЧЪТ има право да получи от 
ПРОДАВАЧА платената в изпълнение на договора цена, ведно с неустойка в размер на 20 % 
(двадесет процента) от цената на ВЕЩТА, с включен ДДС. 

VII. Неизпълнение. 

Чл.19. При неоснователен отказ от страна на ПРОДАВАЧА да изпълни задълженията си по Чл. 
7, Чл. 10, Чл. 11, Чл. 12 и Чл. 17 от настоящия договор, той дължи на КУПУВАЧА неустойка в 
размер на 5 % (пет процента) от стойността на договора с ДДС. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
за доставка и монтаж на 40 (четиридесет) броя електронни четци за пълна 

интеграция към Единна Регистрационна Система за хоспитализация и дехоспитализация 
в лечебно заведение от НЗОК в МБАЛ „Света Марина” ЕАД, сключен на 09.02.2015 г.,  

между МБАЛ „Света Марина” ЕАД и „Контракс” АД 
 

1. Техническото предложение:  
1.1. доставка на 40 бр. електронни четци до МБАЛ „Света Марина” ЕАД – гр. Варна. с USB 
кабели за връзка на четците с компютър и монтаж и инсталация на софтуера на електронните 
четци. Предлаганите четци емулират виртуален COM порт и осигуряват директна работа на 
HADIS клиента (приложната форма на НЗОК) с четеца. По този начин HADIS клиентът 
предава събитието по хоспитализация или дехоспитализация като коректно извършено с 
четеца. Наличието на какъвто и да е междинен софтуер, който работи директно с четеца и 
впоследствие предава информацията към HADIS клиента, води до регистриране на събитието в 
НЗОК като изключение „неработещ четец“. Това е допустима регистрация на събитие при 
временна повреда на четеца, но регулярното изпращане на събития с такова изключение 
предизвиква индикация в сървъра на НЗОК за възможна злоупотреба. Индикация дали 
събитието ще бъде изпратено като изключение „неработещ четец“ може да се намери на екрана 
на HADIS клиента. 
1.2. След монтаж и инсталация на софтуера за електронните четци ще  бъде съставен Протокол 
за пускане в експлоатация и ще бъде издадена гаранционна карта. 
1.3. Разположението на електронните четци ще бъде съгласувано предварително с 
Възложителя. 
2. Техническо описание на електронните четци и софтуера 
2.1. електронните четци отговарят на спецификациите ICAO 9303; 
2.2. времето за OCR обработка и визуализиране на информацията от Машинно-Читаемата Зона 
на личния документ е по-малко от 6 секунди; 
2.3. възможност за автоматично попълване на обработената OCR информация от 
Машинночитаемата Зона на личния документ в: 

- приложната форма на НЗОК; 
- приложната форма на специализирания софтуер на „ГАМА КОНСУЛТ – КАЛИНКИН, 

ПРОКОПОВ  и С-ие” СД. 
 Свързването на HADIS клиента директно с четеца, което е единствената възможност за 
регистриране на събитието като коректно, изключва възможността за намеса на междинен 
софтуер. Така обработената OCR информация от Машинночитаемата Зона на личния 
документ се попълва директно в приложната форма на НЗОК. По тази причина зареждането 
на информацията в приложната форма на софтуера на „ГАМА КОНСУЛТ – КАЛИНКИН, 
ПРОКОПОВ  и С-ие” СД ще бъде реализирано чрез извикване на уеб услуга на „ГАМА 
КОНСУЛТ – КАЛИНКИН, ПРОКОПОВ  и С-ие” СД, на която ще бъде подавана 
обработената OCR информация от Машинночитаемата Зона на личния документ. 

2.4. Възможност за автоматична проверка в сайта на МВР за валидност на български личен 
документ. 
3. Други условия: 
3.1. Всички гореописани дейности ще се считат за коректно изпълнени след подписване на 
приемо-предавателен протокол и издаване на гаранционна карта, удостоверяващи качеството 
на извършената работа от страна на представители на Изпълнителя и Възложителя, без 
забележки. 
4. Условия за сервизна гаранционна поддръжка 
4.1. Време за реакция в работно време – 1 (един) час, считано от момента на подаване на 


