ДОГОВОР

Днес,

в гр. Стара Загора, между:

1. „УМБАЛ Проф. Д-р Стоян Киркович" АД, със седалище и адрес: гр.
Стара Загора, ул. «Генерал Столетов» № 2, вписано в търговския регистър на
Агенцията по вписванията, БИК 123535874, представлявано от Проф. д-р
Йовчо Йовчев, д.м. - изпълнителен директор, наричано по-нататък в Договора
ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна,
и
2. "Куантум Медикъл ООД", със седалище и адрес: гр. София, бул.
Евлоги и Христо Георгиеви № 107, вписано в търговския регистър на Агенцията
по вписванията, ЕИК 203706258, представлявано от Георги Борисов Стоянов Управител, наричано по-нататък в договора ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,
На основание чл. 112, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и в
изпълнение на Решение №
u f на Изпълнителния директор
на «УМБАЛ Проф. Д-р Стоян Киркович » АД за определяне на изпълнител на
обществена поръчка с предмет: „Доставка на медицински изделия и
консумативи, необходими за дейността на инвазивна кардиология в УМБАЛ
„Проф. д-р Ст. Киркович" АД, гр. Стара Загора", се сключи настоящият договор,
като страните се споразумяха за следното:
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да доставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
медицински изделия, наричани по-нататък за краткост "стоки/стоките" по
наименование, съгласно техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,
мярка, търговски наименования, каталожни номера, прогнозни количества,
цени и производители, посочени в Приложение № 2, Приложение № 2а,
Приложение 3 Приложение № ЗА от офертата на участинка, неразделна част от
настоящия договор, след предварителна писмена заявка, в която са посочени
точните количества и видове изделия.
II. СРОК НА ДОГОВОРА
2.1. Настоящият договор се сключва за срок от 24 (двадесет и четири)
месеца, считано от 07.12.2018 г. - датата на влизане в сила на договора.
III. ЦЕНИ И ОБЩА СТОЙНОСТ НА ДОСТАВКИТЕ ПО ДОГОВОРА
3.1. Цените на медицинските изделия за всяка обособена позиция и/или
номенклатура са предложените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цени в ценовото му
предложение в лева, без ДДС, и включват всички разходи за изпълнение на
порънката до склада на болничната аптека на лечебното заведение. Цената за

всяко медицинско изделие и косуматив по смисъла на ЗМИ е вписана в
Приложение № 3 към настоящия договор.
3.2. Цената на всяко медицинско изделие е фиксирана и не подлежи на
промяна през периода на действие на договора, освен в случаите, предвидени
в ЗОП. В случай, че цената на медицинско изделия и/или консуматив стане пониска от договорената, Възложителят безусловно ще заплаща изделията на пониската цена от датата на влизане в сила на конкретния списък на медицински
изделия, които НЗОК заплаща в условията на болничната помощ, включително
и на такива, за които е направена заявка към тази дата.
3.3. Общата стойност на доставките по договора е 88345лв., без ДДС или
106014 лв., с ДДС, вписани в Приложение № 3 и ЗА към настоящия договор,
изчислени на базата на прогнозните количества медицински изделия, посочени
в Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - Приложение № 1 към
настоящия договор и единичната цена за мярката на медицинското изделие за
всяка обособена позиция, предложена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
IV. УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
4.1. Плащанията по настоящия договор са в български лева и се
извършват чрез банков превод от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по следната
банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: BG68TTBB94001527250097 .
4.2. Плащането на стойността на конкретната доставка става с платежно
нареждане по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок до 60 (шестдесет) дни
след съответната доставка, срещу издадена фактура и приемо-предавателен
протокол, и представени доказателства /копие от платежно нареждане или
друго доказателство/, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е заплатил на подизпълнителя за
изпълнените от него работи, които са приети по реда на т. 10.3. от договора. в случаите на ползване на подизпълнител.
4.3. В случай на промяна на банковата сметка по т. 4.1 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
се задължава незабавно и писмено да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
V. СРОК ЗА ДОСТАВЯНЕ
5.1. Доставянето на стоките, предмет на настоящия договор, се извършва
в срок до 24 /двадесет и четири/ часа след получаване на писмена заявка от
ВЪЛОЖИТЕЛЯ.
5.2. Стоките, предмет на този договор, се доставят от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след
получена писмена заявка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в която са посочени
наименованията, съгласно техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и
мярката на стоките, тяхното количество, номера и датата на договора, по който
се прави съответната заявка. Във всяка заявка се вписва пореден номер и дата
на заявяване, и се подписва от определеното от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ длъжностно
лице.
5.3. Писмената заявка се изпраща от определеното от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
длъжностно лице, като за момент на получаване на заявката от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
се приема часът на полученото потвърждение за получаване на факса.

VI. МЯСТО НА ДОСТАВЯНЕ
6.1. Мястото на доставяне на стоките по този договор е до краен
получател - склада на болничната аптека на „УМБАЛ Проф. Д-р Стоян
Киркович" АД, на адрес град Стара Загора, ул. «Генерал Столетов» № 2.
6.2. Рискът от случайно погиване или повреждане на стоките преминава
върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от момента на приемането им на мястото на доставяне.
VII. ДАТА НА ДОСТАВЯНЕ
7.1. За дата на доставяне се счита датата, на която стоките са
пристигнали при крайния получател, съгласно приемо-предавателния протокол.
V I I I . ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
8.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
8.1.1. да доставя заявените по всяка писмена заявка стоки в договорения
срок, съответни на договорените наименования, мярка, каталожни номера и
производители, посочени в Приложение № 1;
8.1.2. при поискване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да предаде стоките, придружени
с партидни сертификати;
8.1.3. да предаде стоките на мястото на доставяне.
8.1.4. да извършва доставките със собствен транспорт и за своя сметка;
8.1.5. да състави и подпише фактура и приемо-предавателен протокол,
съгласно раздел X от настоящия договор при всяка доставка;
8.1.6. да представи гаранция за изпълнение на договора в размер на 4 %
от общата му стойност, посочена в т. 3.3.
8.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да наема други подизпълнители, освен
посочените в офертата му и заявили съгласие за участие при изпълнение на
поръчката.
8.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за качественото и в срок
изпълнение на дейностите, за които е ангажирал подизпълнители.
8.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да сключи договор за подизпълнение с
посочения в офертата му подизпълнител, в срок от 2 /два/ дни от сключване
на настоящия договор и да представи копие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен
срок. /в случаите на ползване на подизпълнител/
8.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
необходимото съдействие за осъществяване на доставката.
8.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да иска приемане на доставката чрез
определено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ лице.
8.6а. Изпълнителят приема при досткавка на следните номенклатури:
- номенклатура № 1-„Коронарен стент от кобалт-хром с покритие от
сиролимус/пробукол- отворена клетка,
технология на покритието 5 0 %
сиролимус и 50 % пробукол, без полимер, проксимален шафт с тефлоново
покритие 1,9 F дистален шафт полиамид 2,5 F, профил на входа на лезията
0.016 "; профилна преминаване: 2,00 мм - 4,00 мм / 0 . 0 3 1 " - 0,037", номинално
налягане 10 атм, максимално налягане - 18 атм., дебелина на страт при
диаметри 2,0, 2,25 и 2,5 мм -50 ц т , при диаметри 2,75, 3,0, 3,5 и 4,0мм - 60

размери: диаметри 2,00, 2,25, 2,50, 2,75, 3,00, 3,50, 4,00 мм с дължини 8/9
мм, 13/14 мм, 16 мм, 19 мм, 24 мм, 27 мм, 32 мм", доставката на 1 бр.
коронарен стент да включва и доставка на 1бр. коронарен балон; /когато
участникът и избран за изпълнител за тази номенклатура, в противен
случай- се премахва от договора/.
- номенклатура № 2-"Медикамент излъчващ коронарен стент от кобалтхром без полимер в покритието, с биорезорбируема матрица от Сиролимус - 1.2
|ig/mm и Пробукол (50:50); с аблуминално polimer-free покритие, подпомагащо
бързата ендотелиализация; със страт - 55 д т (при диаметри 2.0-3.0 мм) и 65 ц т
(при диаметри 3.5-4.0 мм); с висока гъвкавост и висока проходимост; с отворен
клетъчен диаметър; дължина 145 см; с профил на входа на лезията 0.016" (0.41
mm); с профил на преминаване (crossing profile) - 0 . 0 3 1 " - 0.038" (0.79 мм - 0.96
мм); с проксимален шафт 1.9F; с дистален шафт 2.5F; съвместим с водещ
катетър 5F/ "kissing balloon": 6F; съвместим с водач 0.014"" (0.36 мм);
номинално налягане lOatm, RBP 18atm; с размери: диаметри 2.0мм, 2.25мм,
2.5мм, 2.75мм, З.Омм, 3.5мм, 4.0мм с дължина 9мм, 12мм, 16мм, 19мм, 24мм,
28мм, 32мм, 38мм", доставката на 1 бр. коронарен стент да включва и доставка
на 1 бр.коронарен балон /когато участникът и избран за изпълнител за тази
номенклатура,в противен случай- се премахва от договора/.
- номенклатура № 3-"Лекарство излъчващ коронарен стент, покрит
аблуминално с градиентен резорбируем кополимер - полилактична киселина
/PLLA/, биоразтрадим до 120 дни, с лекарствен агент-Сиролимус, базиран
върху Канаме стент от СоСг 605, хомогенна геометрия тип ""open cell"", 80 ц
дебелина на стратовете, удобен за бифуркационни лезии, качен върху
платформа Ryujin shaft, RX порт на 25 см от върха, с хидрофилно покритие, Мcoat I I и размери 9/12/15/18/24/28/30/33 мм, диаметри 2,5/2,75/3,0/3,5/4,0
мм; съвместим с 6 Fr водещ катетър при "kissing" техника", доставката на 1 бр.
коронарен стент да включва и доставка на 2бр. дезилета или 2бр. диагностични
катетъра" /когато
участникът
и
избран
за
изпълнител
за
тази
номенклатура,в противен случай- се премахва от договора/.
- номенклатура № 4 - "Медикамент - излъчващ стент /материал: кобалт хромиева сплав L605/.Структурен дизайн - мултиклетъчен строеж с вградени
в стратовете аблуминални резервоари за контролирано и насочено
освобождаване на медикамента - амфилимус модел / сиролимус + органична
киселина / само в посока съдовата стена.Свободна от полимер повърхност.
Дебелина на стратовете 70 - 80 ц т . Карбоново покритие на стента под формата
на тънък слой от чист въглерод, определящ биоиндуциращата повърхност на
стента. Два рентгенопозитивни маркера за прецизно позициониране.
Съвместим с 5F водещ катетър и 0.014"" водач. Размери : диаметър: 2.25мм,
2.5мм, 2.75мм,3.0мм, 3.5мм, 4.0мм и 4.5мм; дължина - 8мм, 12мм, 16мм, 20мм,
25мм, 31мм и 38мм и 46мм", доставката на 1бр. коронарен стент да включва
доставка и на 2бр. стента и 3 балона/ когато участникът и избран за
изпълнител за тази номенклатура, в противен случай- се премахва от
договора/.
номенклатура № 5-"Коронарен стент, излъчващ
медикамент;
Материална стенат: кобалт-хром, L-605; Медикамент: Sirolimus; дизайн: двоен
хелиокоижален;
пасивно покритие: силиконов карбид; активно покритие:
биорезуйоируем полимер и сиролимус; дебелина на стратовете:0,0024"; доза:
2

1.4|jg/mm; дължина на шафта: 140cm;
MapKepHiplatinumiridium, набити;
диаметри: 2.25-2.5-2.75-3.0-3.5-4.0;
дължини: 9-13-15-18-22-26-30-35-40",
доставката на 1 бр. коронарен стент да включва доставка и на 1 бр. коронарен
балон" / когато участникът подава оферта за тази номенклатура, в противен
случай- се зачерква /.
- номенклатура № 7 "DES: Материал: кобалтовасплав; Медикамент:
Zotarolimus;
Ебвидимост - висока;
РавТгасвръхзависокапроходимост;
Платформа: непрекъсната синусоида", доставката на 1бр. коронарен стент да
включва и доставка на 1бр. водещ катетър или за 46p.DES стент - 5 бр.водач";
/когато участникът и избран за изпълнител за тази номенклатура, в
противен случай- се премахва от договора/.
- номенклатура №8 -"Материал: CoCr L605; Дебелина на страта 65 цм
(0,065мм или 0.0026"); Recoil: <3%; Средна загуба (mean foreshortening): <0,29%;
Лекарство: Sirolimus; Еквивалентна лекарствена доза: 1,25 |ig/mm2; Полимер:
биоразградим и биосъвместим; Дизайн: Rapid exchange, хибриден - отворена
клетка в средата и затворена клетка в края; Номинално налягане: 9 a t m ;
Максимално налягане: 16 a t m (burst pressure); Balloon overhang: <0,5 мм;
Външен диаметър на шафта: Проксимален 1,9 F; Дистален 2,7 F; Ro маркери: 2
- Платина/Иридий; Изплозваема дължина на катетъра: 140 - 142 см;
Съвместимост на с водещия катетър: 5 F (Min. I.D. 0.056"/ 1.42 мм); Водач:
0.014" или 0.36 мм; Дължина (mm): 8, 13, 16, 19, 24, 29, 3 2 , 37, 40, 4 4 , 4 8 ;
Диаметър (mm): 2.0, 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5", доставката на 1бр.
коронарен стент -да включва и доставка на 2бр. коронарни балони/когато
участникът и избран за изпълнител за тази номенклатура, в противен
случай- се премахва от договора/.
- номенклатура №9 -"Медикамент-излъчващ коронарен стент от кобалтхромова сплав (F562). Медикамент: Биолимус А9 с дозировка 15.6 u g / m m , и
биоразградим полимер: Полилактид (PLA) Водач: 0,014", Хидрофилно покритие
W-II; Дизайн: S-образни и прави конектори с квадратична връзка на стратове
с дебелина 0.0035"/0.09мм, и модел с 6 или 9 корони; Ro маркери 90 и 100 см
от върха, Профил на преминаване на лезия: 0,016", Диаметър на шафт:
Проксимално 2.0F/0.0265"", Дистално 2,6F/0.034""; Хидрофилно покритие WI I ; Полезна дължина: 142 см; Възможност за отваряне на клетка на стратове:
1.56mm;
Радиална
сила:
>
0.67
bar/500
mmHg.
Дължина:
9/14/19/24/29/33/36mm;
Диаметър:
2.25/2.50/2.75/3.00/3.50/4.00mm",
доставката на 1бр. коронарен стент -да включва 1бр. и 1/2бр. коронарни
балони или 2бр. водещ катетър и 1бр. Дезиле или 1бр. и^бр. РТСА водач"
/когато участникът и избран за изпълнител за тази номенклатура, в
противен случай- се премахва от договора/.
- номенклатура №10
- "Премонтиран ендоваскуларен стент
за
ангиопластика на илиачни артерии / материал : кобалт - хромиева сплав L605
/.Carbofilm технология на покритие / карбоново покритие на стента / - 1 0 0 %
чист въглерод под формата на тънък слой с дебелина < О.Зим, определящо
биоиндуциращата повърхност на стента. Структурен дизайн - мултиклетъчен
строеж. Дебелина на стратовете - 0.175 мм. Два рентгенопозитивни маркера от
платина за прецизно позициониране. Размери : диаметър - от б.Омм,
7.0мм,8.0мм,9.0мм,10.0мм; дължина - 19мм,29мм,39мм, 49мм,59мм / за
стентовеии диаметър б.Омм и Ю.Омм - 19мм,29мм и 39мм/, съвместим с 6 F

водещ катетър и 0.035"" водач. Носещ балон - катетър: полуразтеглив, сгънат
на шест,от полиамид, OTW тип.Полезна дължина на катетъра - 75см или 135
см.", доставката на 1бр. стент да включва и доставка на 1бр.коронарен балон"
/когато участникът и избран за изпълнител за тази номенклатура,в
противен случай- се премахва от договора/.
- номенклатура №11 - "Периферен медикамент - излъчващ стент /
материал: кобалт - хромиева сплав L605 / за ангиопластика на подколенни
артерии.Структурен дизайн - мултиклетъчен строеж с вградени в стратовете
аблуминални резервоари за контролирано и насочено освобождаване на
медикамента - амфилимус модел / сиролимус + органична киселина / само в
посока съдовата стена.Свободна от полимер повърхност. Дебелина на
стратовете 7 0 - 80 u m . Carbofilm технология на покритие / карбоново покритие
на стента /- 100% чист въглерод под формата на тънък слой с дебелина < О.Зцм,
определящо
биоиндуцираща повърхност на стента. Два платинени
рентгенопозитивни маркера за прецизно позициониране. Размери: диаметър 2.25мм, 2.5мм, 2.75мм, З.Омм, 3.5мм, 4.0мм, 4.5мм; дължина 8мм,
12мм,16мм, 20мм, 25мм, 31мм и 38мм /за стентове с диаметър от З.Омм до
4.5мм/. Доставяща система, включваща балон от от полиамид, с два маркера,
с профил на върха 0.017"" и катетър, RX - тип, с дължина 142 см, съвместим с
0.014"" водач, 4 F интродюсер и 5F водещ катетър", доставката на 1бр. стент да
включва и доставката на 1бр.коронарен балон"/когато участникът подава
оферта за тази номенклатура, в противен случай- се зачерква /.
- номенклатура № 12 - Paclitaxel и Lopromid - излъчващ балон с: Дължина
(mm): 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40; Диаметър (mm): 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0,
одобрен след клинично проучване, доставка на 1бр. коронарен стент включва
и доставката на 1бр.коронарен балон.
8.7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
съответното възнаграждение, съгласно раздел I I I от настоящия договор.
I X . ПРЛВЛ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НЛ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
9.1. да изпраща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмени заявки за съответната
доставка, съобразени с предмета на настоящия договор, Приложение № 1 към
него и съобразно нуждите на лечебния процес в болницата;
9.2. да приема доставените в срок и на място стоки, съответстващи по
наименование, мярка, каталожен номер, производител и количество на
заявените, качество, с нанесена СЕ маркировка и съответстващи на заявените
и да подпише приемо-предавателен протокол и фактура;
9.3. да заплаща доставените стоки в уговорения срок.
9.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни
предмета на договора в срок и без отклонения.
X . ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА СТОКИТЕ
10.1. Предаването и приемането на стоките се осъществява
определени представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
подизпълнителя /в случаите на ползване на подизпълнител/.

от
и

10.2. При изпълнение на съответната заявка длъжностно лице,
определено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съставя приемо-предавателен протокол в два
екземпляра - по един за всяка от страните по договора, и подписва двата
екземпляра от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В протокола се вписват: поредния
номер и датата на заявката, номера и датата на договора, номер и дата на
издадената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ фактура (когато тя е издадена в деня на
доставката), наименованията и количествата на медицинските изделия по
смисъла на ЗМИ, консумативите и партидните им номера по конкретната
доставка.
10.3. Заявените стоки се приемат от длъжностно лице, определено от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в присъствието на упълномощени представители на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ/и подизпълнителя, които подписват двата екземпляра на
приемо-предавателния протокол в момента на доставката на заявените стоки и
вписва деня и часа на доставката.
10.4. Стоките трябва да бъдат транспортирани, съгласно установените за
това ред и условия, и същите следва да са опаковани в опаковки, които ги
запазват от всякакви повреди по време на транспортирането им.
10.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за вреди, произлезли от
неправилна или недостатъчна опаковка или неправилна, или недостатъчна
маркировка.
X I . КАЧЕСТВО И СРОК НА ГОДНОСТ
11.1. Доставяните стоки трябва:
а) да имат нанесена «СЕ» маркировка;
б) да имат нанесен идентификационен номер на нотифицирания орган,
когато съответната процедура за оценяване на съответствието изисква
нанасянето му;
в) да са с четлива маркировка за дата на производство, срок на годност,
партиден номер;
г) върху изделието, върху опаковката му и в инструкцията за употреба да
са нанесени данните, посочени в чл. 16 от ЗМИ.
11.2. Към датата на приемо-предавателния протокол, срокът на годност
на стоките, предмет на настоящия договор, следва да бъде не по-малък от 70 %
от указания върху опаковката.
X I I . ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕТОЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ, РЕКЛАМАЦИИ
12.1.
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
може
да
предявява
рекламации
пред
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
12.1.1. за явни недостатъци:
а) при доставяне на стоки не от договорения вид, търговско
наименование, мярка, каталожен номер и производител, посочени в
Приложение № 1 към настоящия договор, включително и със срок на годност
по-кратък от 70 % от обявения от производителя срок на годност;
б) за неспазени условия и ред при транспортирането им;
в) за количество, което не отговаря на заявеното;
г) щш нарушена цялост и опаковки;

д) при несъответствие между партидните номера на изделията, вписани
в приемо-предавателния протокол и фактурата, с партидните номера, вписани
върху опаковките им.
е/ при несъответствие между заявени и доставени стоки.
12.1.2. при съмнения в качеството на медицинските изделия и
принадлежности по смисъла на ЗМИ.
12.2.1. Рекламации за явни недостатъци на стоките в случаите по т.
12.1.1., б. «а», «б», «в» , «г» и «е» се правят в деня на доставката на съответната
заявка, като в приемо-предавателния протокол се вписва установения явен
недостатък.
12.2.2. Рекламации за явни недостатъци на стоките в случаите по т.
12.1.1, б. «д» се правят в срок до 3 работни дни от деня на съответната доставка,
с констативен протокол, съставен и подписан от длъжностно лице, определено
от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
12.2.3. Рекламации за явни недостатъци на стоките могат да се правят и
в срок до 3 дни, следващ деня, в който е възникнала необходимостта от
употребата на медицинското изделие и принадлежност по смисъла на ЗМИ, с
констативен протокол, съставен и подписан от длъжностно лице, определено от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
12.3. В случаите по т. 12.2.2 и т. 12.2.3 длъжностното лице, определено от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, е длъжно да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за
установените явни недостатъци като изпрати копие от констативния протокол.
12.4. В констативния протокол се вписва номера и датата на договора,
номера и датата на фактурата за съответната доставка, точното наименование
и количество на рекламираните стоки с техния партиден номер, основанието за
рекламация и конкретното искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
12.5. При рекламация за явни недостатъци ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в
срок до 24 часа от получаване на констативния протокол и/или приемопредавателния протокол да достави за своя сметка договорените стоки на
мястото на доставяне, а в случай на несъотвествие между доставената и
заявена стока, Изпълнителят следва в рамките на деня, в който е доставено
несъответстващото изделие да достави друго такова, отговарящо на заявеното.
12.6.1. При съмнение в качеството на медицинските изделия по смисъла
на ЗМИ и консумативи, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ незабавно и писмено уведомява ИАЛ
и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като посочи конкретните причини, довели до съмнение в
качеството на изделието, неговото наименование, количество и партиден
номер.
12.6.2. В срок до 24 часа от получаването на писменото уведомление по
предходната т. 12.6.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да достави други стоки от
същия вид с необходимото качество.
12.6.3. Медицинските изделия, за които е направено писмено
уведомление по т. 12.6.1, остават на съхранение при ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, който е
длъжен да ги пази с грижата на добър стопанин и да предостави достъп до тях
на контролните органи на ИАЛ за вземане на проби за изпитване, съгласно
Наредба № 7/2008 г. за условията и реда за вземане на образци и проби от
медицински изделия за изпитване.

X I I I . ОТГОВОРНОСТИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ, НЕУСТОЙКИ
13.1. При неизпълнение на задължението си за плащане в договорените
срокове по настоящия договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи обезщетение в размер
на основния лихвен процент от деня на забавата до окончателното изплащане
на сумата.
13.2. При частично изпълнение в срока за изпълнение на получена
заявка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 20 %(двадесет процента)
върху стойността на неизпълненото от заявените количества. Базата за
изчисляване на неустойката е стойността с вкл. ДДС на неизпълненото. В
случай на невъзможност на изпълнение на заявените
количества,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено в срок до 7 дни
от датата на получаване на заявката.
13.2.1. За забавено изпълнение на задълженията си по получена заявка,
продължило до 3 /три/ календарни дни, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в
размер на 10 (десет) % на ден върху стойността на неизпълненото в
договорените срокове. Неустойката се начислява от деня, следващ деня на
получаване по факса на писмената заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, а
неизпълнението се брои в календарни дни. Базата за изчисляване на
неустойката е стойността с вкл. ДДС на неизпълненото.
13.3. При неизпълнение на договора, продължило 7/седем/ календарни
дни, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ писмено уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дали има интерес от
изпълнението или не на конкретните стоки по конкретната заявка. Когато
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма интерес от изпълнение след 7-ия ден, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
дължи неустойка в размер на 4 (четири) пъти стойността на неизпълненото.
Базата за изчисляване на неустойката е стойността с вкл. ДДС на
неизпълненото.
13.4. При неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по т. 12.5 и
т. 12.6.2 се прилагат разпоредбите на предходната т. 13.2.1 и т . 13.3.
13.5.1. Плащането на договорените и дължими неустойки се извършва
чрез прихващане на насрещни парични задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
13.5.2. Прихващане може да бъде извършено и за сметка на насрещни
парични задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ както по този договор, така и по
друг/и договор/и между същите страни.
13.5.3. За извършване на прихващането ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прави писмено
изявление до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Двете насрещни задължения се смятат за
погасени до размера на по-малкото от тях от деня, в който прихващането е
могло да се извърши.
13.5.4. Когато в случаите п о т . 13.5.1 и 13.5.2 сумите не са достатъчни,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ превежда остатъка от дължимите неустойки в определен от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ срок и по посочена от него банкова сметка.
13.6. Ако договорените и дължими неустойки не могат да бъдат
издължени по реда на прихващането или не бъдат доброволно изплатени,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа част или цялата
гаранция за изпълнение на
договора.
13.7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право и на обезщетение за претърпените
вреди, копато те надхвърлят размера на договорената неустойка.

X I V . ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
14.1. Непреодолима сила са обстоятелства от извънреден характер, които
страната по договора при полагане на дължимата грижа не е могла или не е
била длъжна да предвиди и предотврати, и които са възникнали след
сключването на договора.
14.2. Страната, която се позове на обстоятелство от извънреден характер
по смисъла на предходната т. 1 4 . 1 , което е причина за неизпълнение на
задължения по договора, е длъжна в срок до 3 (три) дни от възникването му
писмено да уведоми другата страна по договора в какво се състои
непреодолимата сила, какви са възможните последици от нея за изпълнението
на договора и да докаже причинната връзка между това обстоятелство и
невъзможността за изпълнение. При неуведомяване ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи
неустойки, съгласно т. 13.2. и т. 13.3. от настоящия договор, както и
обезщетение за настъпилите от това вреди.
14.3. Отношенията между страните по повод неизпълнение на
задължение/задължения, причинено от непреодолима сила, се уреждат
съгласно гражданското законодателство на Република България.
X V . СПОРОВЕ
15.1. Възникналите през времетраене на договора спорове и разногласия
между страните се решават чрез преговори между тях.
15.2. В случай на непостигане на договореност по предходната точка,
всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него,
включително споровете, породени от или отнасящи се до неговото тълкуване,
недействителност, неизпълнение или прекратяване ще бъдат решавани според
българските материални и процесуални закони от компетентният съд по реда
на ГПК.
X V I . СЪОБЩЕНИЯ
16.1. Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на
този договор, са валидни, ако са направени в писмена форма и са подписани
от определените длъжностни лица от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
16.2. За дата на съобщението се смята:
а) датата на предаването - при ръчно предаване на съобщението,
удостоверено с подписа
б) датата на пощенското клеймо на обратната разписка - при изпращане
по пощата;
в) датата на приемането - при изпращане по телефакс.
16.3. За валидни адреси на съобщения, свързани с настоящия договор, се
смятат:
ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
„Куантум Медикъл" ООД
Гр. София
Бул. Евлоги и Христо
Георгиеви 107
0 8 8 5 9 7 7 7 k 0895703193

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
«УМБАЛ Проф. Д-р Стоян Киркович» АД
гр. Стара Загора
ул. „Генерал Столетов" № 2
факс №: 42 6 0 1 125

16.4. При промяна на адреса, съответната страна е длъжна да уведоми
другата в срок от 3 работни дни за промяната.
X V I I . ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
17.1. При сключване на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя гаранция
за изпълнение на Договора („гаранция за изпълнение") в размер на 3533,80
(трихиляди петстотин тридесет и три лева и 0,80 ст) лева, представляващи 4 %
(четири) процента от неговата обща стойност, без ДДС. Гаранцията за
изпълнение се представя в една от следните форми:
а) парична сума, внесена по посочена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ банкова сметка;
б) безусловна неотменяема банкова гаранция; или
в) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на
отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.Когато участникът представя като гаранция
за изпълнение на договора посочената в настоящата точка застраховка, тя
трябва да е сключена за стойността на всяка отделна обособена позиция,
предмет на договора, с посочване, че е в полза на Възложителя.
Застрахователната сума да е в размера на исканата от Възложителя гаранция
за изпълнение на договора, застрахователната премия да е платена изцяло при
сключване на застраховката и наименованието на полицата следва да е
„Застраховка на отговорността на изпълнителя". Гаранцията може да се
предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице - гарант.
Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за
изпълнение.
17.2. Гаранцията за изпълнение следва да е със срок на валидност от
датата на влизане в сила на договора до най-малко 30 /тридесет/ дни след
изтичането на срока на договора.
17.3. Гаранцията за изпълнение се усвоява изпяло или частично от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай на неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
за частта, съответстваща на неизпълнението. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да
усвои гаранцията за изпълнение, без това да го лишава от правото да търси
обезщетение за вреди, надвишаващи получената сума по гаранцията за
изпълнение.
17.4. При липса на възражения/претенции във връзка с изпълнението на
договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, той освобождава гаранцията за
изпълнение (връща паричната сума/оригинала на издадената банкова
гаранция/застраховка) в срок от 30 дни след приключване на изпълнението или
изтичане срока на договора, без да дължи лихви за периода, през който
гаранцията за изпълнение е била по негова сметка (в случай че е под формата
на парична сума). Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е представил парична сума като
гаранция за изпълнение, същата ще бъде преведена по посочената в офертата
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ банкова сметка. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е представил банкова
гарация за изпълнение, то е необходимо да се яви на адреса на управление на
Възложителя за получаване на оригинала й.
17.5. Разходите по откриване, поддържане, подновяване и обслужване на
гаранцията за изпълнение са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

17.6. Гаранцията за изпълнение не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,
ако в процеса на изпълнение на договора е възникнал спор между страните,
относно неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е
отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, той може да пристъпи към усвояване на гаранцията за
изпълнение.
X V I I I . ДРУГИ УСЛОВИЯ
18.1. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и
задълженията, произтичащи от този договор, на трета страна, освен в случаите,
посочени в ЗОП.
18.2. Настоящият договор може да бъде изменян с писмено допълнително
споразумение при условията на чл. 116, от Закона за обществените поръчки, а
именно:
18.2.1. при условията на чл. 116, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените
поръчки или при изменение (намаляване) цените на медицинските изделия;
Съгласно чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП, при липса на нов договор със същия
предмет, сключен по реда на ЗОП, сключеният с участник, определен за
изпълнител договор може да продължи своето действие изцяло или частично до
сключването на нов договор, но не повече от 6 месеца чрез подписването на
допълнително споразумение. Стойността на договора се определя, като
предложената цена е за изпълнение на поръчка за 24 месеца, но тази стойност
може да се увеличи с до 5 0 % за обезпечаване изпълнението на договора по
предвидената опция за изменението му, като по-този начин се формира
максималната стойност на договора. Възложителят може да пристъпи към
разходването на максималната стойност на договора и преди изтичането на
първите 24 месеца в случай, че бъдат изчерпани прогнозните количества
продукти от една или повече номенклатурни единици вследствие на увеличена
необходимост от съсответното изделие и /или консуматив. Възложителят може
да заяви доставката на по-големи количества от една или повече номенклатури,
но само в рамките на максималната стойност на договора. Оферираните цени
са фиксирани и не подлежат на промяна за срока на действие на договора.
18.2.2. при условията на чл. 116, ал. 1, т. 2 и сл.от Закона за обществените
поръчки;
18.3. Настоящият договор се прекратява:
а) с изтичане на уговорения срок
б) по взаимно съгласие на страните, изразено писмено;
в) от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при условията на чл. 118 от Закона за обществените
поръчки;
г) без предизвестие от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
- по реда на чл.73 от ППЗОП;
- в случаите, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни точно някое от
задълженията си по договора;
- в случаите, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ използва подизпълнител, който е
различен от този, посочен в офертата му;
- в случаите, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ бъде обявен в несъстоятелност или
когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация;

18.4. За всички неуредени въпроси във връзка със сключването,
изпълнението и прекратяването на този договор, се прилагат разпоредбите на
Търговския закон и на Закона за задълженията и договорите, и действащо в
РБългария законодателство.
18.5. Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:
Приложение № 1 - Техническа спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
Приложение № 2 - Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за
изпълнение на поръчката и приложение № 2А към него;
Приложение № 3 - Предлагана цена на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и приложение №
ЗА към него.
Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра

СПЕЦИФИКАЦИЯ
Приложение №1
на "Куантум Медикъл" ООД
Доставка на медицински изделия и консумативи, необходими за дейността на инвазивна кардиология в УМБАЛ "Проф. Д-р Ст. Киркович ' АД
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Обособена позиция №1: Сте н то в е
Материал: СоСг L 6 0 5
Дебелина на страта 65 ц м (0,065мм или 0 . 0 0 2 6 " )
Recoil: < 3 %
Средна загуба (mean foreshortening): < 0 , 2 9 %
Лекарство: S i r o l i m u s
Еквивалентна лекарствена доза: 1,25 |i g/mm2
Полимер: биоразградим и биосъвместим
Дизайн: R a p i d exchange, хибриден - отворена клетка в средата и
затворена клетка в края
Номинално налягане: 9 a t m
Кораиярен

Максимално налягане: 16 arm (burst pressure)

стент D E S

B a l l o o n overhang: <0,5 мм

100.00

633.25

1 брой

Външен диаметър на шафта: Проксимален 1,9 F

Meril
LifeSciences
Pvt. LTD.,
Индия

Дистален 2,7 F

Obelis S.A.,
Bd, General
Warns 53,
1030,
Brussels,
Belgium

24566-2017-AO DOC/BIO/R
ev.04/20.03.
IND-NA-PS
2014
Rev.0.0

Ro маркери: 2-Платина/Иридий
Изплозваема дължина на катетъра: 140 - 142 см
Съвместимост на с водещия катетър:5F(Min.I.D. 0.056 71.42мм)
Водач: 0 . 0 1 4 " или 0.36 мм
Дължина ( m m ) : 8,13,16,19,24,29,32,37,40,44,48
Диаметър ( m m ) : 2.0, 2 . 2 5 , 2 . 5 , 2.75, 3.0, 3 . 5 , 4 . 0 , 4 . 5
Доставка в това число: за 1бр. коронарен стент - 2бр. Коронарни
балони

ОБЩА СТОЙНОСТ НА ОБОСОБ. ПОЗИЦИЯ №1:

Обособена позиция №2: Допълнителен консуматив
Стерилен кардиологичен сет съдържащ: 1 ангиографски чаршаф за
радиален и феморален достъп от мек doubleflex РЕ нетъкан материал с
вграден допълнителен горен слой от вискоза 56 гр./м2 с изключително
висока абсорбационна способност с два кръгли отвора за радиален и
Стерилен

13

кярдиологнче

Тю

два кръгли отвора за феморален достъп с размери > 235x385 см. и два
прозрачни прозореца по дължината; 1 чаршаф с размери > 145 х 195
см.; 1 покривка за маса с размери > 98 х 98 см; 2 бр. стерилни
еднократни престилки от S M S материал 35 гр./ м2 напълно подсилени
със spunbond бял материал 28 гр./м2, велкро лепенка на врата > 1 1 см;
1 прозрачно покривало за апаратура с еластичен край с диаметър >
115 см и 4 бр. кърпи > 38x38 см

За Изпълнителя:

1200.00

20.85

1 брой

Medikal,
Турция

М.2017.106.8
646/29.05.20
17

Cardio Set

25.02

Приложение № 2
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ПОРЪЧКАТА ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 СТЕНТОВЕ, НОМ. ЕД. № 8 И
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 НОМ. ЕД. 13
„Доставка на медицински изделия и консумативи, необходими за
дейността на инвазивна кардиология в УМБАЛ „Проф. д-р Ст. Киркович" АД, гр.
Стара Загора"
/изписва се пълния обект на поръчка/

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
След като се запознахме с посочените в документацията за участие
изисквания, свързани с изпълнение на доставките на стоките, предмет на
поръчката, заявяваме следното:
1. Предлагаме
да доставяме
следните
медицински
изделия
по
номенклатура № 8 Коронарен стент DES от обособена позиция № 1 Стентове и
по номенклатура № 13 Стерилен кардиологичен сет от обособена позиция № 2
Допълнителен консуматив
/посочва се номерът и наименованието на номуенклатурата и номерът и
наименованието на обособената позиция, в която се съдържа/, с посочени: наименование/я на медицинското / ите изделие/я, съгласно техническата
спецификация; мярка; количество по план; количество и/или брой в
оферираната опаковка/; производител на медицинското/ите изделие/я и
държава на производство/упълномощен представител по смисъла на чл. 10, ал.
2 от ЗМИ и неговото седалище; данни за вносителя на медицинското/ите
изделие/я, когато участника не е вносител; идентификационен № и дата на ЕС
сертификата за оценка на съответствието, когато в оценката на МИ е участвал
нотифициран орган; идентификационен № и дата на декларацията за
съответствие на МИ; търговско наименование; каталожен номер; подробно
описани в Приложение № 2А към предложението ни за изпълнение на
поръчката.
2. Приемаме срокът за изпълнение на поръчката да е: 24 (двадесет и
четири) месеца, считано от датата на влизане в сила на договора за доставка.
3. Приемаме да доставяме медицинските изделия, обект на поръчката в
срок до 24 /двадесет и четири/ часа, след получаване на писмена заявка от
възложителя.
4. Задължаваме се към датата на приемо-предавателния протокол, срокът
на годност на изделията да бъде не по-малък от 70 % от указания върху
опаковката.
5. Приемаме следния начин на плащане отложено, в срок до 60
/шестдесет/ дни, след извършена доставка и издадена фактура и приемопредавателен протокол.
6. Приемаме за номенклатура №8 -"Материал: CoCr L605; Дебелина на
страта 65 цм (0,065мм или 0.0026"); Recoil: <3%; Средна загуба (mean
foreshortening): <0,29%; Лекарство: Sirolimus; Еквивалентна лекарствена доза:

1,25 ug/mm2; Полимер: биоразградим и биосъвместим; Дизайн: Rapid exchange,
хибриден - отворена клетка в средата и затворена клетка в края; Номинално
налягане: 9 a t m ; Максимално налягане: 16 a t m (burst pressure); Balloon overhang:
<0,5 мм; Външен диаметър на шафта: Проксимален 1,9 F; Дистален 2,7 F; Ro
маркери: 2 - Платина/Иридий; Изплозваема дължина на катетъра: 140 - 142 см;
Съвместимост на с водещия катетър: 5 F (Min. I.D. 0.056"/ 1.42 мм); Водач:
0.014" или 0.36 мм; Дължина (mm): 8, 13, 16, 19, 24, 29, 3 2 , 37, 40, 44, 48;
Диаметър (mm): 2.0, 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5", доставката на 1бр.
коронарен стент -да включва и доставка на 2бр. коронарни балони" / когато
участникът подава оферта за тази номенклатура, в противен случай- се
зачерква /.
8. Приемаме, че ако цената на предложено от участника медицинско
изделия и/или консуматив стане по-ниска от договорената, Възложителят
безусловно ще заплаща изделията на по-ниската цена от датата на влизане в сила
на конкретния списък на медицински изделия, които НЗОК заплаща в условията
на болничната помощ, включително и на такива, за които е направена заявка/и
към тази дата.

Банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Банка Сосиете Женерал Експресбанк АД,
IBAN B G 6 8 T T B B 9 4 0 0 1 5 2 7 2 5 0 0 9 7 ,
BIC T T B B B G 2 2
Прилагаме:
-Приложение № 2А към Техническото предложение на хартиен и магнитен
носител - CD само за съответната/съответните номенклатура/и , за които се
отнася.
- Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и
финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с
преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни
собственици - образец № 5
- декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор образец 6 към настоящата документация за участие в процедурата;
- декларация за съответствие на медицинското изделие по чл. 14, ал. 2 от
ЗМИ, съставена от производителя или негов упълномощен представител заверено от участника копие на оригинала и в превод на български език
/ свободен текст/
Забележка: Върху горният десен ъгъл на представените
декларации
следва да се посочи номерът на обособената позиция, за която същите се
отнасят.
- декларация от участника за нанесена „СЕ" маркировка върху
медицинското изделие, в съответствие с изискванията на чл. 8 и чл. 15 от ЗМИ
/ свободен текст/
- декларация за срока на валидност на офертата - образец № 7 към
настоящата документация;
- декларация за спазване задълженията, свързани с данъци и осигуровки,
опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд по чл. 39,
ал. 1, т. 1, буква „д" от ППЗОП - образец № 5А
- актуален каталог
- инструкция за употреба
- СЕ сертификати

Дата:

ПРИЛОЖЕНИЕ №2А към Предложение 33 изпълнение на поръчката за открита процедура с предмет: ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ И КОНСУМАТИВИ, НЕОБХОДИ МИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ИНВАЗИВНА КАРДИОЛОГИЯ В
УМБАЛ "ПРОФ. Д-Р СТ. КИРКОВИЧ"АД

JA на
обособ
Мир
мм
KB
П01МП
ия

1

Н А И М Е Н О В А Н И Е I1A О Б О С О Б Е Н А Т А ПОЗИЦИЯ И НА МЕДИЦИНСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
П О С М И С Ъ Л А НА ЗМИ И Т Е Х Н И Ч Е С К И Т Е И М П А Р А М Е Т Р И ВКЛЮЧЕНИ В О Б О С О Б Е Н А ПОЗИЦИЯ

3

2

Вр01 НОТНО
ка.тчгс1но
м 24 месен*

Количество
н/или «ров в
о+ерираяата
опаковка
tAn*timmu* апяцщя

4

5

100

16>

Форма ороишоднгел
пдьржааа па
ВрОЯ1ВОДПВ»

6

Данни i»
внлк!гтел8 па
м«д.И1делнс,
когато
ал.2 м ЗМИ в
^чаетввкв не с
иетовою седалище
вносител
Лжапш е ш/яявятж*/
Упълпохощея
вредстявшел по
смисъл* па члДО,

7

8

Идснг • ф нкаил онсп
номер и лот* ма ЕС
сертификата ш оценка
ua съответствието,
когато в ооевкяк иа

Цдсп п +нкацноиси
uoraqi it дятя вя
дсипрацпвта м
съответствие™ вя
МИ

Търговско
вяажноаяняг

Кат. Ле

9

10

и

12

24566-2017-AOIND-NA-PS
Rtv.0.0

D0C/BI0/Rtv 00/20 ДЗ^
014

Biomfcno

MOZ2SDS

МНе>часгвял
иотнфацмрал оргав

Материал C o C r L 6 0 S
Дебелина 1ш строто 65 рм (0,0б5мм или 0 0026* >
Recoil <3%
Средна загуба (mean fof«bortanng> <Q,29%
Лекарство. Sirolimus
]'!»внпалс1тш лекарствена доза 1,25 ijg/rnm2
Полимер. (мюрвчгродим и бносъвместкм
Дий Hi i Rapid exchange, хибриден - отворена клетка в средата и мтвореш клепа в края
Коровшрев
стсят D E S

1юминално налягане. 9 atm
Максимално налягалс 16 atm (bursl rxessvrc)
Balloon overhang. <0,5 мм
Външен диаметър ка ошфта Нроксимолсн 1.9 F
Дисталсн 2,7 К
Ro маркери 2 -КтатнваЛ1рнднй
Итплочвасна дължина на катетъра 140-142см
Съвместимост ua с водещия катетър S F (Mm I D 0 056"/1 42 мм)
Водач 0.014" мм 0.36 мм
Дължина (mm) 8 . 1 3 , 1 6 , 1 9 , 2 4 . 2 9 . 3 2 , 37. AO, 44.48
Диаметър (mm) 2 0 . 2 25. 2 5,2 75,3.0, 3 5. 4.0.4 5
Доспиш» в това число та 16р. коронарен cicur-26р Коронарни балони
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Стерилен кардиологичен ват съдържай^ I ангиографски чаршафа* радиален и феморален достъп or мек doubteflex РЕ
нетъкан материал с вграден допълнителенгоренслой от вискоза 56 грУм2 с изключително висока ебсорбационна
способност сдаа кръгли отвора >а радиален идва доми отвора ва феморален достъп с размери й 235x385 см. и Два
прозрачни прозореца па дължинага; 1 чаршаф с размери i US ж IBS еж,- 2 покривна ва w u с размери г 98 я 98 см.- 2 Бр
стерилни «Анократки престилки от SMS материал 35 Ф У М 2 напълно подсилени със spunbond бял материал 28 п>Ум2,
велкро лепенка на врата 2 Исм; 1 прозрачно покривало ва апаратура с еластичен край с диаметър 4115 см и 4 бр. кърпи
£39x38 ом

CardtoSet

Приложение № 3
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Представено в оферта на фирма „Куантум Медикъл" ООД, с ЕИК 203706258 и
адрес: гр. София, бул. Евлоги и Христо Георгиеви № 107,
Подадена за участие в открита „Доставка на медицински изделия и
консумативи, необходими за дейността на инвазивна кардиология в УМБАЛ
„Проф. д-р Ст. Киркович" АД, гр. Стара Загора" по:
Обособена позиция № 1 Стентове, ном. ед. № 8 Коронарен стент D E S ,
/ако оферта се подава само за обособена
позиция се
посочва
наименованието и номера на обособената позиция/
/ако оферта се подава само за номенклатура се посочва
наименованието
и номера на номенклатурата и номера на обособената позиция, в която
се съдържа/

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
За предложеното от нас медицинско изделие в Приложение № 2а към
техническото ни предложение, предлагаме следните цени, без ДДС, посочени в
Приложение № За към настоящото ценово предложение, съгласно указанията
за попълване на предлаганата цена, включваща всички разходи по изпълнение
на обекта на поръчката, при условия на доставка до склада на Възложителя, а
именно:
633, 25 лв. (шестстотин тридесет и три лева и двадесет и пет ст.)
/ в настоящото приложение № 3 може да се възпроизведе съдържанието
на Приложение № ЗА под формата на таблица в word формат/
В случай, че цената на предложените от нас медицински изделия и/или
консуматив стане по-ниска от договорената, приемаме и се съгласяваме, че
възложителят безусловно ще заплаща изделията на по-ниската цена от датата
на влизане в сила на конкретния списък на медицински изделия, които НЗОК
заплаща в условията на болничната помощ включително и на такива изделия,
за които е направена заявка/и към тази дата.
Дрмложвкив;Приложение № ЗА към ценовото предложение.

^^ШкЬ//^

длъжност на управляващия дружеството на участ*
упълномощеното лице)

ПРИЛОЖЕНИЕ №ЗА към Предложение за изпълнение на поръчката за открита процедура с предмет: Доставка на медицински изделия и консумативи, необходими за дейността на инвазивна кардиология в
УМ БАЛ "Проф. Д-р Ст. Киркович" АД
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Обособена позиция №1: Стентове

1

Коровярея
стгит D E S

Коронарен стент от кобалт-хром с покритие от сиролнмус/пробухол- отворена клетка, технология на покритието
50% сиролимус и 50 % пробукол, без полимер, прокснмален гшфт с тефлоново покритие 1,9 F дистален шафт
полнвмид2,5 F , профил наачода на лезията0.016 "; профилна преминаване: 2,00мм -4,00 мм/ 0.03Г -0,037"
номинално налягане 10 атм, максимално налягане - 1 8 атм., дебелина на страт при диаметри 2,0,2,25 и 2,5 мм SO цт, при диаметри 2,75,3,0,3,5 и 4,0мм - 6 0 цт, размий: диаметри 2.00,2,25,2,50,2,75,3,00,3,50,4,00 мм
С дължини 8/9 мм, 13/14 мм, 16 мм, 19 мм, 24 мм, 27 мм, 32 мм.
Доставка в това число: за 1бр, коронарен стент - 1бр.коронарен балон

120

0,00

«Р

Коронарен
сте ITT DES

Медикамент излъчващ коронарен стент от кобалт-хром без полимер в покритието, с биорезорбируена матрица
от Сиролимус - 1.2 ug/mm и Пробукол (50:50); с аблуминално polimer-free покритие, подпомагащо бързата
ендотелиализацня; със страт - 55 цт (при диаметри 2.0-3.0 мм) и 65 илЦггри диаметри 3.5-4.0 мм); с висока
гъвкавост и висока ороходимост; е отворен клетъчен диаметър; дължина 145 см; с профил на входа на лезията
0.016" (0.41 mm); с профил на преминаване (crossing profile) - 0.031"- 0.038" (0.79 мм - 0.96 мм); с прокснмален
шафт 1.9F; с дистален шафт 2.5F; съвместим с водещ катетър 5F/ "kissing balloon": 6 F ; съвместим с водач 0.014"
(0.36 мм); номинално налягане 10а tm, R B P ISatm; с размери: диаметри 2.0мм, 2.25мм, 2.5мм, 2.75мм, З.Омм,
3.5мм, 4.0MM С дължина 9мм, 12мм, 16мм, 19мм, 24мм, 28мм, 32мм, 38мм.
Доставка в това число: за 1бр. коронарен стент - 16р коронарен балон
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Короаарен
crtirr DES
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Лекарство излъчващ коронарен стент, покрит аблуминално с гредиентен резорбируем хополимер полилактична киселина /PLLA/, биоразтраднм до 120 дни, с лекарствен агент-Сиролимус, базиран върху Канамс
стент от СоСг 605, хомогенна геометрия тип "open cell", 80 p. дебелина на стратовсте, удобен за бифуркациошш
лезни, качен върху платформа Ryujin shaft, R X порт на 25 см от върха, с хидрофилно покритие, M-coat П и
размеря 9/12/15/18/24/28/30/33 мм, диаметри 2,5/2,75/3,0/3,5/4,0 мм; съвместим с б Fr водещ катетър при
"kissing" техника.
Доставка в това число: за 1 бр. коронарен стент - 2бр. дезилета или 26р. диагностични катетъра

4

бр.

Коронарен
стент DES

Медикамент - излъчващ стент / материал : кобалт - хромиева сплав L605 /.Структурен дизайн - мултиклетьчен
строеж с вградени в стратовете аблуминални резервоари за контролирано и насочено освобождаване на
медикамента - амфнлнмус модел / сиролимус + органична киселина / само в посока съдовата стена.Свободна от
полимер повърхност. Дебелина на стратовете 7 0 - 8 0 fim. Карбонов© покритие на стента под формата на тънък
слой от чист въглерод, определящ био1щдушфащвта повърхност ка стента. Два рентгенопозитивни маркера за
прецизно позициониране. Съвместим с 5F водещ катетър и 0.014" водач. Размери: диаметър: 2.25мм, 2.5мм,
2.75мм,3.0мм, 3,5мм,4.0мм и 4.5мм; дължина - 8мм, 12мм, 16мм, 20мм, 25мм, 31мм и38мм и4бмм
Доставка в това число: за 1 бр. коронарен стент - 2бр. стент - 3 балона

Коронарен стент, излъчващ медикамент
Материална стенат: кобалт-хром, L-605
Медикамент: Sirolimus
дизайн: двоен хелиокоидалсн

5

бр.

КороBiрев
сте от D E S

пасивно покритие: силиконов карбид
активно покритие: бнорезурбируем полимер и сиролимус
дебелина на стратовете:0,0024"
доза: 1.4ug/mm
дължина на шафта: 140cm
маркер н:р1а tin umiridium, набити
диаметри: 2.25-2.5-2.75-3.0-3.5-4.О
дължини: 9-13-15-18-22-26-ЗО-35-40
Доставка в това число: за 1 бр. коронарен стент - 1бр. коронарен балон

Система с излъчващо сиролимусрезорбируемо коронарно магнезиево скеле
Материал на скелето: патентована магнезиева сплав
Маркери: два танталисви във всеки край
Активно покритие: бнорезурбируем полимер ( P L L A ) и сиролимус
^озаналскарството: 1.4 jig/mm
Бие-рморбнруе 1рспоръчителен водещ катстьр:бР(мин. I.D. 0.070")
1реминаващ профил: 1.5 mm
1

6

бр.

Дължиш на шафта:!40cm
Иатсркал ш балона: SCPfscmicristallincco-polymcr)
диаметри: 3.0 и 3.5mm
дължшш: 15-20-25mm

5
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D E S : Материал: кобалтоваеплав
Медикамент: Zoiaroliinus
7

бр.

Коронарен
стент D E S

Ro видимост - висока

0,00

200

РозТгасврьхзав исока проходимост
Платформа: непрекъсната синусонда
Доставка в това число: за 1 бр. коронарен стент- 1бр. Водещ катетър или за 46p.DES стент-5 бр.водач

Материал: СоСг L605
Дебелина на страта 65 цм (0,065мм или 0.0026")
Recoil: <3%
Средна загуба (mean foreshortening): <0,29%
Лекарство: Sirolimus
Еквивалентна лекарствена доза: 1,25 ug/mm2
Полимер: биораз градим и биосъвместим
Дизайн: Rapid exchange, хибриден - отворена клетка в средата и затворена клетка в крал
Номинално налягане. 9 aim
в

бр.

Корана pea

Максимално налягане: 1 б aim (burst pressure)

CTCUTDES

Balloon overhang: <0,5 мм

100

Външен диаметър на шафта: Проксимален 1,9 F

633,25

1бр

MerII LHeSdences Pvt.
Ltd., Индия

Obelfs 5. A., 6d, General
Wahls 53,1030, Brussels,
Belgium

24566-2017-AQ-IND-NAPS
Rev. 0.0

DOC/8IO/Rev.O4/20.03.2014

Bio mime

61022508

63325,00

Дистален 2.7 F
Ro маркери: 2 - Платина/Иридий
Изплозваема дължина на хвтетьра: НО - 142 см
Съвместимост на с водещия катетър: 5 F (Mm. I D . 0.056*7 1.42 мм)
Водач: 0.014" или 0.36 мм
Дължина (ram): 8 , 1 3 , 1 6 , 1 9 , 2 4 , 2 9 , 3 2 , 3 7 . 4 0 , 4 4 , 4 8
Диаметър (mm): 2.0,2.25,2.5,2.75,3.0,3.5,4.0,4.5
Доставка в това число: за 1 бр. коронарен стент - 2бр. Коронарни балони

Медихамсят-нзлъчвагд коронарен стент от кобалт-хромова сплав (F562). Медикамент: Бнолимус А9 с дозировка
15.6 \ig/mm, и биоразградим полимер: Полилактид ( P L A ) Водач: 0,014", Хндрофилно покритие W-П; Дизайн: Sобразни и прави конектори с квадратичня връзка на стратове с дебелина 0.0035"/0.09мм, и модел е б или 9
корони; Ro маркери 90 и 100 см от върха. Профил на преминаване на лезия: 0,016", Диаметър на шафт:
9

бр-

Короварси
cnarDES

Проксимално 2.0F/0.0265", Дистално 2,6F/0.034"; Хидрофилно покритие W-П; Полезна дължина: 142 см;
Възможност за отваряне на клетка на стратове: 1.56mm; Радиална сила: > 0.67 bar/500 nunHg. Дължнви:

200

0,00

40

0,00

20

0,00

50

0.00

9/14/19/24/29/33/36mm; Диаметър: 2.25/2.50/2.75/3.00/3.50/4.00mm;
Доставка в това число: за 1 бр. коронарен стент -1 бр. и 1 /2бр. Коронарни балони
или 2бр. Водещ катетър и 1 бр. дезиле,
или 1бр. и 1/2бр. РТСА водач

Премонтиран ендоваскуларен стент за ангиооластика на илиачни артерии / материал: кобалт - хромиева сплав
L605 /.Carbofilm технология на покритие / карбоново покритие на стента / - 1 0 0 % чист въглерод под формата
Периферен
10

бр.

илиачни
артерии

на тънък слой е дебелина < О.Зим, определящо биокндуцирещата повърхност на стента.Структурен дизайн мултнклетьчен строеж. Дебелина на стратовете - 0.175 мм. Два рентгеиопознтивни маркера от платина за
прецизно позициониране.Размери : диаметър - отб.Омм, 7.0мм,8.0мм,9.0мм10.0мм; дължина (

19мм,29мм,39мм, 49мм,59мм / за стентовс с диаметър б.Омм и Ю.Омм - 19мм,29мм и39мм/, съвместим с 6 F
водещ катетър и 0.035" водач. Носещ балон - катетър: полуразтеглив, сгънат на шест.от полиамид, O T W
тип.Полезна дължина на катетъра - 75см или 135 см.
Доставка в това число: за 1бр. Стент - 1 бр.коронарен балон

Лериферсн медихамент - излъчващ стент / материал : кобалт - хромиева сплав L605 / за ангиопластика на
подколекни артерии.Структурек дизайн - мултнклетьчен строеж с вградени в стратовете яолуминални
резервоари за контролирано и насочено освобождаване на медикамента - амфилимус модел / сиролимус +
органична киселина /само в посока съдовата сте на .Свободна от полимер повърхност. Дебелина на стратовете 70-

11

бр.

Периферен
DE5 стентм
подколяно

Ю цщ. Carbofilm технология на покритие / карбоново покритие на стента /-100% чист въглерод под формата на
тънък слой с дебелина < О.Зим, определящо биоиндуцирашв повърхност на стента. Два платинени
ректгенопозитивни маркера за прецизно позициониране. Размери: диаметър - 2.25мм, 2.5мм,
2.75мм,3.0мм,3.5мм, 4.0мм, 4.5мм; дължина - 8мм, 12мм,1бмм,20мм25мм, 31мм и ЗЗмм / за стентове с
(

диаметър от З.Омм до 4.5мм /. Доставяща система, включваща балон от от полиамид, с два маркера, с профил на
върха 0.017" и катетър, R X - тип, с дължина 142 см, съвместим с 0.014" водач, 4 F интродюсер и 5F водещ
катетър.
Доставка в това число: за 1бр. Стент- 1бр.коранарсн балон

12

бр.

Медика мект
малъчаащ

Paclltaxel и Lop гот Id - излъчващ балон с: Дължина (mm): 10,15, 20, 25, 30, 35,40
Диаметър (mm): 1.5,2.0,2.5,3.0,3.5,

4.0, одобрен след клинично проучване.

Доставка в това число: за 1бр. коронарен стент - 1бр.коронарен балон

Обща стойност на обособена позиция №1

63325,00

Приложение № 3
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Представено в оферта на фирма „Куантум Медикъл" ООД, с ЕИК 203706258 и
адрес: гр. София, бул. Евлоги и Христо Георгиеви № 107,
Подадена за участие в открита „Доставка на медицински изделия и
консумативи, необходими за дейността на инвазивна кардиология в УМБАЛ
„Проф. д-р Ст. Киркович" АД, гр. Стара Загора" по:
Обособена позиция № 2 Допълнителен консуматив, ном. ед. № 13 Стерилен
кардиологичен сет,
/ако оферта се подава само за обособена
позиция се
посочва
наименованието и номера на обособената
позиция/
/ако оферта се подава само за номенклатура се посочва
наименованието
и номера на номенклатурата и номера на обособената позиция, в която
се съдържа/

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
За предложеното от нас медицинско изделие в Приложение № 2а към
техническото ни предложение, предлагаме следните цени, без ДДС, посочени в
Приложение № За към настоящото ценово предложение, съгласно указанията
за попълване на предлаганата цена, включваща всички разходи по изпълнение
на обекта на поръчката, при условия на доставка до склада на Възложителя, а
именно:
20, 85 лв. (двадесет лева и осемдесет и пет ст.)
/ в настоящото приложение № 3 може да се възпроизведе съдържанието
на Приложение № ЗА под формата на таблица в word формат/
В случай, че цената на предложените от нас медицински изделия и/или
консуматив стане по-ниска от договорената, приемаме и се съгласяваме, че
възложителят безусловно ще заплаща изделията на по-ниската цена от датата
на влизане в сила на конкретния списък на медицински изделия, които НЗОК
заплаща в условията на болничната помощ, включително и на такива изделия,
за които е направена заявка/и към тази дата.
ЛриложенаегПриложение № ЗА към ценовото^гтг^едложение.

ПРИЛОЖЕНИЕ №ЗА към Предложение за изпълнение на поръчката за открита процедура с предмет: Доставка на медицински изделия и консумативи, необходими за дейността на инвазивна кардиология в
УМ БАЛ "Проф. Д-р Ст. Киркович" АД

прогнозно
Мир НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБОСОБЕНАТА ПОЗИЦИЯ И НА МЕДИЦИНСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ П О
количество за
С М И С Ъ Л А НА ЗМИ И ТЕХНИЧЕСКИТЕ И М П А Р А М Е Т Р И ВКЛЮЧЕНИ В ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ
ка
24 месеца
познц
ня

обособ

1

3

2

Единична
цена за
мярката в
колона 3

Количество п/или
брой в оферираната
Цена на
опаков ка/пдтлва се
опаковка /когото
за обособените
е приложимо/
позиции и
номенклатурите от

4

5

б

1200

20.es

1 брой

7

Фирма
производител и
държава на
производство

8

Упълномощен
предствател по смисъла
на чл.10, вл-2 от ЗМИ и
неговото седалище
/когото е приложимо/

9

Данни за
вносителя на
мед. изделие,
когато
участника не е
вносител

Иденти фикационен
номер и дата на ЕС
сертификата за оценка
на съответствието,
когато в оценката на
МИ е участвал
нотнфициран орган

Иденти фика цеонс п
номер и дата на
декларацията за
съответствието на МИ

Търговско
наименование

Кат. №

КРАЙНА ЦЕНА
НА ОБОСОБЕНА
ПОЗИЦИЯ к.4*к5

10

11

12

13

14

15

Обособена позиция №2: Допълнителен консуматив
Стерилен кардиологичен сет съдържащ: 1 ангиофафски чаршаф за радиален и феморален достъп от мек

13

бр.

doubleflex РЕ нетъкан материал с вграден допълнителен горен слой от вискоза 56 гр./м2 с изключително висока
абсорбационна способност с два кръгли отвора за радиален и два кръгли отвора за феморален достъп с
Спрнлан
кардиологичен размери 2 235x385 см. и два прозрачни прозореца по дължината; 1 чаршаф с размери 2145 х 195 см.; 1
сет
покривка за маса с размери 2 98 х 98 см; 2 бр. стерилниеднократнипрестилки от SMS материал 35 гр./ м2

Tio Mcdikal, Туршц

М.2017.106.8646/19.05.2017

CantioSrt

25020.00

напълно подсилени със spun bond бял материал 28гр./м2, велкро лепенка на врата 211см; 1 прозрачно
покривало за апаратура с еластичен кран с диаметър 2115 см и4бр. кърпи 2 38x38 см

14

бр.

Интродюсер
Радиален

Интродюсер
Феромален

интродюсер сетсхидрофилно покритие-М-коут дериват и скосен връхиадилататора; размер 4, 5,6, 7,F;
дължина 70мм,100 мм, 160мм "cross-cut "сили но кова хемостатична клапа/Бпар-оп-сНск of- dilator 1оск"система

120

0,00

20

0,00

цветови кодове за различните размери, съвместим с 0,018" 0.021 ",0.025" водач
интродюсер сетсхидрофилно покритие- М коут дериват и скосен връх нз дилататора; размер 4 , 5 , 6 ,

15

бр.

16

бр.

Диагностични Хидрофилен водач с мек връх, дебелина 0,021 - 0.35" с минимална дължина 150 см. и максимална - 260 см.,
водачи
прав и J-тип, хидрофилко покритие

240

0,00

бр

Дидгностмчни Диагностични катетри 4,5,6 F със SUS-ttrade/усиленм/ и хидрофилно покритие /включително специални
катетри
радиални катери Tiger 1,11/

120

0,00

Пункционна игла за радиален достъп, дължина 4 см.съвместима с водач 0,025"

60

0,00

Пригодени за апарат Филипс Алура XFP10

100

0,00

17

U

бр.

19

бр.

Пункционни
игли
Кикрн м

7,8,9,10,11 F; дължина 100, мм" crois-cufcwi и ко нова хемостатична wiana,"snap-on-dlck of- dilator lock "система
цветови кодове за различните размери, съвместим с 0,025" 0.035",0.036" водач

Обща стойност на обособена позиция №2

S

25020,00

