


















 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
 

към договор №7619/03.01.2019 г., 
сключен между УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД и „Медикард“ ООД 

 
 
 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ   
 
 

 



ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 
 

1. Работни характеристики 
№ Работни характеристики Брой 

1. Батерии/BATTERY SCA  12 V, 17 Ah SIII 4 

2. Контролен панел за едноглава помпа/SIII front panel + keypad 6 

3. Защитен капак за едноглава помпа/ SIII pump cover 6 

4. Клампи/ SIII clamping 10 

5. Контролен панел за двуглава помпа/Complete front panel SIII 2 

6. Защитен капак за двуглава помпа/ SIII pump plexy cover 2 

7. Двигател за двуглава помпа/ SIII double head pump 4 

8. Голям ремък за двуглава помпа/S3 double pump toothed belt No1 4 

9. Малък ремък за двуглава помпа/S3 double pump toothed belt No2 4 

10. Двигател за едноглава помпа/ SIII motor pulley 6 

11. Голям ремък за двуглава помпа/ SIII 255-09 toothed belt 12 

12. Малък ремък за двуглава помпа/ SIII 255-15 toothed pelley 12 

13. Електронна платка PDC/PCB, PDC 9316, DC/Alarm SIII 1 

14. Електронна платка PMS/ PCB, PMS 9309, Motor control board 1 
 

2. Допълнителни изисквания. 
2.1. Предлаганите Изделия следва:    

 а) да са нови, неупотребявани и неизползвани за демонстративни цели; 
 б) да са напълно съвместими с  наличната апаратура в клиниката.  

2.2. Срок на доставка на Изделията - до 15 (петнадесет) календарни дни, считано от 
датата на приета писмена заявка за доставка. 

2.3. Гаранционният срок на Изделията следва да е не по-малко от 12 (дванадесет) 
месеца от датата на доставката им, удостоверен с приемо-предавателен протокол. Гаранцията 
на Изделията включва възстановяване на цената на съответната некачествена или дефектирала 
резервна част. 

2.4. Изпълнителят следва да гарантира пълната функционална годност на Изделията 
съгласно тяхното предназначение, техническата спецификация и техническите стандарти за 
качество и безопасност. 

2.5. При повреда по Изделията по време на гаранционния срок възложителят, изпраща 
рекламационно съобщение до изпълнителя по факс, електронна поща или обикновена поща. 
Изпълнителят  следва да възстанови цената на некачествените или дефектирали части, в срок до  
5 (пет) работни дни, считано от момента на получаването на рекламационното съобщение.  
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ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
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към договор №7619/03.01.2019 г., 
сключен между УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД и „Медикард“ ООД 

 
 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

 
  
 
 
 





 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
 

към договор № 7619 /03.01.2019 г., 
сключен между УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД и „Медикард“ ООД 

 
 

ПРИЕМО-ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ ЗА ДОСТАВКА НА ИЗДЕЛИЯТА 
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