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Днес, в Ловеч, между:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ”ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ 
СТОЯНОВ” АД -  ЛОВЕЧ с адрес 5500 гр. Ловеч, ул.”СъйкоСъев” №27 с ЕИК : 110503990, КОД 
NUTS : BG315 представлявано от д-р Румяна Петрова Нановска в качеството на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН 
ДИРЕКТОР

наричан/а/о за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна, 
и
ЕЛПАК ЛИЗИНГ ЕООД , с адрес: гр.Варна, ул.Доктор Иван Богоров №12, ет.2, ЕИК 200872196 
и ДДС номер BG200872196, представляван/а/о от Пламен Антонов Калайджиев, в качеството на 
Управител,
наричан/а/о за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните“, а всеки от тях поотделно 
„Страна“; на основание чл. 112 и следващи от Закона за обществените поръчки („ЗОП“) и Решение 
№ 18 от 09.05.2019г за избор на изпълнител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ на 
обществена поръчка с предмет: „Доставка на задължително минимално техническо оборудване за 
нуждите на Отделение по Съдебна медицина към МБАП "проф.д- р.ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ”АД 
ЛОВЕЧ“, монтаж, настройки, пускане в експлоатация, обучение на персонал за работа с него.

се сключи този договор („Договора/Договорът“) за възлагане на обществена поръчка с предмет: 
„Доставка на задължително минимално техническо оборудване за нуждите на Отделение по 
Съдебна медицина към МБАП "проф.д-р.ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ”АД ЛОВЕЧ“ монтаж, настройки, 
пускане в експлоатация, обучение на персонал за работа с него при следните условия за обособена 
позция № 6:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Член 1. Предмет
(1.1) Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да достави и прехвърли собствеността на 

Възложителя на специализирана медицинска апаратура нова Обособена позиция № 6 - 
Осцилиращ електрически трион за аутопсии -1 брой - Марка KUGEL-MED Германия, Модел 
НВ-740 съгласно Техническата спецификация на Възложителя и детайлно описана в 
Техническото и Ценово предложение на Изпълнителя, неразделна част от Договора 
(„Медицинска/та апаратура“) срещу задължението на Възложителя да я приеме и да 
заплати договорената цена съгласно условията, посочени по-долу.

(1.2) Освен доставката по алинея (1.1) предметът на Договора включва и изпълнението на 
следните дейности:
(i) доставка на Медицинската апаратура до мястото на доставка, посочено в настоящия 
Договор;
(ii) монтаж/инсталация и въвеждане в експлоатация на доставената Медицинска апаратура, 
ако това е приложимо;
(iii) обучение на персонала на Възложителя за работа с доставената Медицинска апаратура, 
ако това е приложимо;
(iv) гаранционно обслужване на доставената Медицинска апаратура и доставка на 
необходимите части и материали, в рамките на 12 /дванадесет/ месеца, считано от датата на
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подписване на Приемо-предавателния протокол по алинея (5.1.2). Материалите, консумативите, 
дейностите и условията на гаранционното обслужване са описани в Техническото предложение 
на Изпълнителя;
(1.3) Изпълнителят се задължава да изпълни дейностите по алинея (1.1) и алинея(1.2) в 
съответствие с изискванията на Техническата спецификация на Възложителя, Техническото и 
ценовото Предложение на Изпълнителя, които са неразделна част от настоящия Договор, в 
сроковете по настоящия Договор.

II. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Член 2, Цена

(2.1) За изпълнението на предмета на Договора, Възложителят се задължава да заплати на 
Изпълнителя обща цена в размер на 1798.00 (хиляда седемстотин деветдесет и осем лева и 00 
ст.) лева без включено ДДС или 2 157.00 (две хиляди сто петдесет и седем лева и 00 ст.) лева с 
включено ДДС, съгласно Ценовото му предложение, неразделна част от настоящия Договор.

(2.2) Цената по алинея (2.1) е образувана както следва:
За обособена позиция № 6 - Осцилиращ електрически трион за аутопсии -  1 брой - Марка 
KUGEL-MED Германия, Модел НВ-740 е 1798.00 (хиляда седемстотин деветдесет и осем лева и 
00 ст.) лева без включено ДДС или 2 157.00 (две хиляди сто петдесет и седем лева и 00 ст.) лева 
с включено ДДС.
(i) Цената за доставка и прехвърляне на собствеността на Медицинската апаратура, 

предмет на Договора, монтажа, въвеждането в експлоатация и обучението на персонала 
на Възложителя за работа с нея, предмет на Договора е в размер на : 1798.00 (хиляда 
седемстотин деветдесет и осем лева и 00 ст.) лева без включено ДДС или 2 157.00 (две 
хиляди сто петдесет и седем лева и 00 ст.) лева с включено ДДС;

(2.3) Посочените цени са крайни и включват всички разходи и възнаграждения на Изпълнителя за 
изпълнение на предмета на настоящия Договор, като но не само: разходите за транспортиране и 
доставка на Медицинска апаратура до мястото за доставка, включително опаковане, транспорт, 
разопаковане, товарене, разтоварване, инсталиране, монтаж, въвеждане в експлоатация и 
привеждане в работно състояние, готово за приемане и експлоатация, обучение на специалисти, 
доставка на цялата техническа и сервизна документация, всички разходи за извършване на 
гаранционно обслужване в срока на гаранцията, резервни части и консумативи),както и разходи 
за отстраняване за сметка на и от Изпълнителя на всички технически неизправности, възникнали 
не по вина на Възложителя и покрити от гаранционните условия и гаранционната отговорност на 
Изпълнителя.

(2.4) За избягване на съмнение, предметът на настоящия Договор, включително посочената цена 
не включва извършването от Изпълнителя и разходите за гаранционна поддръжка на 
Медицинската апаратура по време на гаранционния срок, които са за сметка на и се организират 
от Възложителя. Възложителят потвърждава, че е запознат с факта, че гаранционното 
обслужване в срока по гаранцията и съгласно правилата на производителя, посочени в 
техническата документация е необходимо условие за валидността на гаранцията на 
производителя за недостатъци, повреди и дефекти през гаранционния срок.

(2.5) Посочените в настоящия Договор цени са крайни и остават непроменени за срока на 
действието му.

(2.6) Финансирането на Договора, съгласно разпоредбата на чл. 114 от ЗОП. 

Член 3. Начин на плащане
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(3.1) Плащанията се извършват в български лева, с платежно нареждане по следната банкова 
сметка, посочена от Изпълнителя:

IBAN: BG84 RZBB 9155 1030 3959 01

BIC: RZBBBGSF

Банка: Райфайзенбанк (България) ЕАД, гр.Варна офис 3, бул. "Осми приморски полк" 80 - 82

Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено Възложителя за всички последващи промени на 
банковата му сметка в срок до три дни считано от момента на промяната. В случай че 
Изпълнителят не уведоми Възложителя в този срок, счита се, че плащанията, по посочената в 
настоящия член банкова сметка са надлежно извършени.

Възлагателното писмо за доставка към Изпълнителя се изпраща при получаване на средствата 
към настоящата обществена поръчка, като целева субсидия за капиталови разходи от 
Министерство на здравеопазването, съгласно разпоредбата на чл. 114 от ЗОП. В този случай, 
всяка от страните може да поиска прекратяване на договора без предизвестие след изтичане на 
тримесечен срок от сключването му.

(3.2) Плащането на цената по алинея (2.1)по настоящия Договор се извършва, както следва: до 
10 (десет) дни, считано от датата на издаване на оригинална данъчна фактура от Изпълнителя и 
доставяне на медицинското оборудване.:

(3.3) За дата на плащането, се счита датата на заверяване на банковата сметка на Изпълнителя 
със съответната дължима сума.

(3.4) Окончателното плащане по алинея (3.2) се извършва в срок от 10 дни след представяне на 
следните подписани документи кумулативно:

(i) Приемо-предавателен протокол за доставка на Медицинската апаратурата с всички 
окомплектовки, сертификати, разрешения и инструкции за съхранение и експлоатация, подписан 
от двете Страни или упълномощени от тях лица на датата на доставка на Медицинската 
апаратура;

(ii) Протокол за монтаж и въвеждане в експлоатация на Медицинската апаратура, подписан 
от двете Страни или упълномощени от тях лица на датата на монтаж и въвеждане в 
експлоатация на Медицинската апаратура;

(iii) Протокол за извършено обучение на медицинския персонал, посочен от Възложителяза 
работа с Медицинската апаратура, ако такова се налага;

(iv) Фактура, издадена от Изпълнителя и подписана от Възложителя или упълномощено от 
него лице, съдържаща всички законови реквизити;

III. СРОКОВЕ. МЯСТО И УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА. ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА 
И РИСКА

Член 4.Срокове и място на доставка

(4.1) Настоящият Договор влиза в сила от датата на подписването му.

(4.2) Срокът за доставката на Медицинската апаратура е 40/четиридесет дни/календарни дни»,
считано от считано от Възлагателно писмо от Възложителя след сключване на догоббра-за' 
обществена поръчка. /

в
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(4.3) Срокът за монтаж и въвеждане в експлоатация на Медицинската апаратура е 3/три/ 
календарни дни, считано от датата на доставка на Медицинската апаратура, отбелязана в 
Приемо-предавателния протокол по алинея (3.4), точка (i).

(4.4) Срокът за обучение на специалисти, посочени от Възложителя за работа с Медицинската 
апаратура е 0 /нула/ календарни дни, считано от датата на доставка на Медицинската апаратура, 
отбелязана в Приемо-предавателния протокол по алинея (3.4), точка (i).

(4.5) Гаранционният срок на Медицинското оборудване от обособена позиция № 6 е 
12/дванадесет/ месеца, считано от датата на пускана в експлоатация на апаратурата.

(4.6) Изпълнителят е длъжен да извършва гаранционно обслужване на доставената 
Медицинското оборудване, в рамките на гаранционния срок по предходната алинея (4.5)

(4.7) Мястото на доставка на Медицинската апаратура е в сградата на МБАГГпроф.д-р.Параскев 
Стоянов“АД Ловеч, ул. „Съко Съев” № 27.

Член 5. Условия на доставка

(5.1) Доставка

(5.1.1) Изпълнителят се задължава да достави до мястото на доставка и в съответния срок на 
доставка, съответно да прехвърли собствеността и предаде на Възложителя Медицинското 
оборудване, предмет на доставка, отговаряща на техническите стандарти и изисквания и 
окомплектована с инструкция за експлоатация на български език, сертификати, разрешения и 
инструкции и препоръки за съхранение и експлоатация, както и с други документи и аксесоари, 
изискващи се съгласно Техническата спецификация на Възложителя и Техническото 
предложение на Изпълнителя.

(5.1.2) Изпълнителят предава Медицинското оборудване на упълномощен представител на 
Възложителя. За съответствието на доставената Медицинска апаратура и приемането й по вид, 
количество, компоненти, окомплектовка се подписва приемо-предавателен протокол, във 
формата и със съдържанието съгласно („Приемо-предавателен протокол“) от Страните или техни 
упълномощени представители,след проверка за: отсъствие на „Несъответствия" (недостатъци, 
дефекти, повреди, липси и/или несъответствия на доставената Медицинска апаратура и/или 
придружаващата я документация и аксесоари с изискванията на настоящия Договор, както и с 
техническите характеристики и с изискванията, представени в Техническото предложение на 
Изпълнителя и Техническата спецификация на Възложителя), наличие на окомплектовка на 
доставката и представяне на документите, изискващи се съгласно алинея (5.1.1). Приемо- 
предавателният протокол съдържа основанието за съставянето му както и сериен номер, когато 
това е приложимо [серийни номера или други идентифициращи апаратурата данни], предмет на 
доставка.

(5.1.3) Изпълнителят уведомява Възложителя писмено в срок от 7 (седем) дни предварително за 
конкретните дати и час, на които ще се извърши доставката. При предаването на Медицинската 
апаратура, Изпълнителят осигурява на Възложителя необходимото според обстоятелствата 
време да я прегледа за явни Несъответствия, ако има такива.

(5.1.4) При констатиране на явни Несъответствия, Възложителят има право да откаже да 
подпише приемо-предавателен протокол. В тези случаи, Страните подписват констативен 
протокол, в който се описват констатираните Несъответствия, и се посочва срокът, в който 
същите ще бъдат отстранени. След отстраняване на Несъответствията, Страните подписват 
двустранен Приемо-предавателен протокол за приемане на доставката. В сДучай че
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Несъответствията са съществени и не бъдат отстранени в рамките на дадения от Възложителя 
срок, или при забавяне на доставката на Медицинското оборудване с повече от 14 
(четиринадесет)] дни, Възложителят имат право да прекрати Договора, както и право да получи 
неустойка в размер на сумата по гаранцията за изпълнение на Договора, както и да получи 
обратно всички платени авансово от Възложителя суми, с изключение на авансово платените 
суми за продуктите, които са доставени от Изпълнителя и приети от Възложителя, включително 
да усвои сумите по предоставените гаранции.

(5.1.5) Подписването на приемо-предавателния протокол без забележки има силата на приемане 
на доставката от страна на Възложителя, освен в случаите на "скрити Несъответствия", които не 
могат да бъдат установени при обикновения преглед на Медицинската апаратура. Приемането 
на доставката на Медицинското оборудване с Приемо-предавателния протокол няма отношение 
към установените впоследствие в гаранционния срок Несъответствия.

(5.1.6) Възложителят се задължава да уведоми писмено Изпълнителя за всички скрити 
Несъответствия, които не е могъл да узнае при приемането на доставката в срок до 3 (три) дни 
от узнаването им, но не по-късно от изтичане на гаранционния срок.

(5.1.7) При наличие на явни Несъответствия посочени в констативния протокол по алинея (5.1.4) 
и/или при наличие на скрити Несъответствия, констатирани от Възложителя и съобщени на 
Изпълнителя по реда на алинея (5.1.6): (i) Изпълнителят заменя доставеното Медицинското 
оборудване или съответния компонент със съответстващи с изискванията на настоящия Договор 
в срока посочен съответно в констативния протокол и/или в разумен срок след получаване на 
уведомлението по алинея (5.1.6), който не може да бъде по-дълъг от тридесет дни.

(5.1.8) В случаите на Несъответствия посочени в констативния протокол по алинея (5.1.4), 
Възложителят не дължи заплащане на цената на втората вноска преди отстраняването им и 
изпълненията на останалите условия за плащане, предвидени в Договора.

(5.2) Монтаж

(5.2.1) Изпълнителят е длъжен да приключи изпълнението на всички дейности свързани с 
монтажа (инсталацията) и въвеждане в експлоатация на Медицинското оборудване в срок от 
1/един/ календарен ден, считано от датата на подписване на приемо-предавателния протокол по 
алинея (5.1.2), съответно алинея (5.1.4).

(5.2.2) 3а извършения монтаж и въвеждане на Медицинското оборудване в експлоатация 
Страните, или упълномощени от тях лица подписват двустранен протокол, неразделна част от 
настоящия Договор, когато това е приложимо. Възложителят има право да откаже да подпише 
протокола по настоящия алинея (5.2.2) до окончателното въвеждане на Медицинската апаратура 
в експлоатация в степен позволяваща незабавната и безпрепятствена употреба.

(5.3) Обучение на персонала

(5.3.1) В случай че Изпълнителят има определени изисквания към квалификацията и 
образованието на специалистите, които ще бъдат обучавани, той е длъжен да уведоми за това
Възложителя, писмено, в срок от ........(........................ ) дни от подписване на настоящия
Договор. Възложителят предоставя на Изпълнителя списък на лицата, които следва да бъдат
обучени за работа с Медицинското оборудване в срок о т ......(................) дни от получаване на
изискванията на Изпълнителя или изтичане на срока по предходното изречение.

(5.3.2) Изпълнителят е длъжен да приключи обучението на специалистите на Възложителя -за^* 
обособена позиция № 1 -  15 /петнадесет/ календарни дни и за обособени позиции № 2. 3 и 4 е
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1/един/календарен ден, считано от датата на подписване на приемо-предавателния протокол по 
алинея (5.1.2), съответно алинея (5.1.4), за обособените позиции за които това е приложимо. 
Изпълнителят е длъжен до осигури достатъчен брой обучаващи, както и присъствието им на 
мястото на доставка и инсталиране на Медицинската апаратура, като времето и графикът на 
обучение се съгласуват писмено между Страните.

(5.3.3) За извършеното обучение Страните, или упълномощени от тях лица подписват 
двустранен протокол, неразделна част от настоящия Договор. Изпълнителят не носи отговорност 
за забавяне на обучението поради отсъствие на специалистите на Възложителя по време на 
периода на обучението, при условие, че е уведомил писмено Възложителя за такова отсъствие.

Член 6.

Когато Изпълнителят е сключил договор/договори за подизпълнение, работата на 
подизпълнителите се приема от Възложителя в присъствието на Изпълнителя и подизпълнителя 
по реда и при условията на настоящия Договор, приложими към Изпълнителя.

Член 7. Преминаване на собствеността и риска

Собствеността и риска от случайно повреждане или погиване на Медицинската апаратура, 
предмет на доставка преминава от Изпълнителя върху Възложителя от датата на подписване на 
Протокола за монтаж и въвеждане на Медицинската апаратура в експлоатация съгласно алинея
(5.2.2).

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

Член 8. Права и задължения на Изпълнителя

(8.1) Изпълнителят се задължава да достави, инсталира и въведе в експлоатация Медицинското 
оборудване, предмет на настоящия Договор, отговаряща на техническите параметри, 
представени в Техническото предложение на Изпълнителя и на Техническата спецификация на 
Възложителя, окомплектована съгласно изискванията на алинея(5.1.1)и придружена със 
съответните документи, както и да прехвърли собствеността върху нея на Възложителя в 
договорените срокове и съгласно условията на настоящия Договор.

(8.2) Изпълнителят е длъжен да изпълни задълженията си по Договора и да упражнява всичките 
си права, с оглед защита интересите на Възложителя.

(8.3) Изпълнителят се задължава да извършва текуща поддръжка и гаранционно обслужване на 
Медицинското оборудване в рамките на гаранционния срок, при условията и сроковете на този 
Договор, съответно при условията на гаранцията.

(8.4) Изпълнителят се задължава да отстранява за своя сметка и в договорените срокове всички 
несъответствия, повреди, дефекти и/или отклонения на доставената Медицинското оборудване 
проявени и/или открити в рамките на гаранционния срок, констатирани и предявени по реда на 
настоящия Договор и съгласно гаранционните условия. Изпълнителят се задължава при 
отстраняване на повреди, дефекти или недостатъци, както и при извършване на гаранционното 
обслужване да влага само оригинални резервни части и материали.

(8.5) Изпълнителят се задължава да спазва правилата за вътрешния ред, както и хигиенните 
изисквания и изисквания за безопасност в помещенията на Изпълнителя и да изпълнява 
задълженията си по Договора без да пречи на нормалното протичане т  работата на
Възложителя. /̂»  ̂ \\
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(8.6) При точно и навременно изпълнение на задълженията си по настоящия Договор, 
Изпълнителят има право да получи цената по Договора, съгласно определения начин на 
плащане.

(8.7) Изпълнителят се задължава да съхранява всички документи по изпълнението на настоящия 
Договор за период съгласно разпоредбите на ЗОП.

(8.8) Изпълнителят се задължава да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в 
офертата му подизпълнители в срок от 3 (три) дни от сключване на настоящия Договор.В срок до 
3 дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за 
замяна на посочен в офертата подизпълнител изпълнителят изпраща копие на договора или на 
допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени 
условията по чл. 66, ал. 2 и 11 ЗОП.

(8.9) Изпълнителят има право да иска от Възложителя необходимото съдействие за 
осъществяване на работата по Договора, включително предоставяне на нужната информация и 
документи за изпълнение на Договора и на необходимия достъп до помещенията на 
Възложителя, в които ще се монтира Медицинското оборудване, когато това е приложимо..

(8.10) Изпълнителят се задължава да извърши обучение на медицинския персонал, на 
Възложителя в уговорените срокове и график съгласно договорените условия, когато това е 
приложимо.

(8.12) Изпълнителят е длъжен да отстрани за своя сметка всички повреди нанесени на 
имуществото на Възложителя, както и да обезщети всяко трето лице, на което са нанесени вреди 
по време на и във връзка с монтажа/инсталацията и въвеждането на Медицинското оборудване в 
експлоатация.

Член 9. Права и задължения на Възложителя

(9.1) При добросъвестно и точно изпълнение на Договора, Възложителят се задължава да 
заплати общата цена по алинея (2.1) от този Договор, съгласно условията и по начина, посочен в 
него.

(9.2) Възложителят се задължава да приеме доставката на Медицинското оборудване, предмет 
на Договора по реда на алинея (5.1.2) и следващите, ако отговаря на договорените изисквания, 
както и да осигури достъп до помещенията си и необходимите условия за монтажа и 
въвеждането в експлоатация.

(9.3) Възложителят има право да иска от Изпълнителя да изпълни доставката на Медицинското 
оборудване на посочения в алинея (4.7) от Договора адрес, в срок и без отклонения от 
договорените изисквания.

(9.4) Възложителят се задължава да съдейства при провеждане на обучението на своите 
специалисти, като осигурява присъствието им в договореното време.

(9.5) Възложителят има право да получава информация по всяко време относно подготовката, 
хода и организацията по изпълнението на доставката и дейностите, предмет на Договора.

(9.6) Възложителят има право на рекламация по отношение на доставената по Договора
Медицинска апаратура, както по отношение на монтажа и инсталацията при условията посочени 
в настоящия Договор и съгласно гаранционните условия. ,
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(9.7) Възложителят има право да изисква от Изпълнителя замяната на несъответстваща с 
Техническите спецификации и/или дефектна Медицинска апаратура и/или нейни компоненти, 
както и отстраняване на недостатъците, по реда и в сроковете, определени настоящия Договор.

(9.8) Възложителят има право да откаже приемането на доставката, както и да заплати изцяло 
или частично цената по Договора, когато Изпълнителят не спазва изискванията на Договора и 
Техническата спецификация, докато Изпълнителят не изпълни изцяло своите задължения 
съгласно условията на Договора.

(9.9) Възложителят има право да изисква от Изпълнителя да сключи и да му представи копия от 
договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители.

(9.10) Възложителят е длъжен да следи и осигурява извършването на поддръжка и сервиз на 
Медицинската апаратура в рамките на гаранционния срок, при условията и сроковете на този 
Договор, съответно при условията на гаранцията.

(9.11) Възложителят е длъжен да не разпространява под каквато и да е форма всяка 
предоставена му от Изпълнителя информация, имаща характер на търговска тайна и изрично 
упомената от Изпълнителя като такава в представената от него оферта.

V. ГАРАНЦИОННА ОТГОВОРНОСТ и ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ

Член 10.

(10.1) Гаранционна отговорност

(10.1.1) Изпълнителят гарантира пълната функционална годност на Медицинското оборудване 
съгласно договореното предназначение, както и съгласно Техническото предложение, 
Техническата спецификация и техническите стандарти за качество и безопасност.

(10.1.2) В рамките на гаранционния срок Изпълнителят отстранява със свои сили и средства 
всички Несъответствия на Медицинското оборудване, съответно подменя дефектирали части 
и/или компоненти с нови, съгласно гаранционните условия и Техническото предложение на 
Изпълнителя.

(10.1.3) Рекламационното съобщение на Възложителя може да бъде изпратено по факс, 
телефон, електронна поща или обикновена поща. Изпълнителят е длъжен да изпрати свои 
квалифицирани представители на място за констатиране и идентифициране на повредата в срок 
от три, от получаване на рекламационното съобщение на Възложителя. При визитата на 
сервизния екип на Изпълнителя се съставя констативен протокол за извършеното техническо 
обслужване, вида на повредата, работите и срокът необходими за отстраняването в два 
еднообразни екземпляра.

(10.1.4) Изпълнителят се задължава да отстрани настъпила повреда в срок от до двадесет и 
четири часа или по-кратък, считано от датата на констатирането на повредата. При 
невъзможност за отстраняване на настъпила повреда в срок от до двадесет и четири часа, 
Изпълнителят осигурява на Възложителя оборотна апаратура, която се задължава да монтира и 
въведе в експлоатация, от същия или подобен клас до пълното отстраняване на 
дефекта/повредата, като гаранционният срок на Медицинското оборудване, в процес на 
поправяне, се удължава със срока през който е траело отстраняването на повредата.

(10.2) Гаранционно (сервизно) обслужване
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(10.2.1) Изпълнителят се задължава да осигури на Възложителя гаранционно (сервизно) 
обслужване на Медицинското оборудване в гаранционния срок минимум 12/дванадесет/ месеца 
Изпълнителят се задължава да извършва с предимство гаранционното обслужване на 
Медицинската апаратура на Възложителя по време на целия гаранционен период, в срок не по- 
късно от 24/двадесет и четири/часа изпращане на сервизни специалисти и 24/двадесет и 
четири/часа срок за отстраняване на повреди от постъпване на заявка за обслужване от страна 
на Възложителя. Гаранционното обслужване се осъществява на място, в помещенията на 
Възложителя, от оторизирани представители на Изпълнителя.

VI. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ.

Член 11. Видове гаранции, размер и форма на гаранциите

(11.1) Видове и размер на гаранциите

(11.1.1) Изпълнителят гарантира изпълнението на произтичащите от настоящия Договор свои 
задължения с гаранция за изпълнение в размер на 2 /два/ % от стойността на Договора по 
алинея (2.1) или сумата от 35,96 (тридесет и пет лева и 96 ст.);

(11.1.2) Изпълнителят представя документи за внесени гаранции за изпълнение на Договора и за 
гарантиране на авансовото плащане към датата на сключването му.

(11.2) Форма на гаранциите

(11.2.1) Изпълнителят избира формата на гаранцията измежду една от следните: (i) парична 
сума внесена по банковата сметка на Възложителя; (ii) банкова гаранция; или (iii) застраховка, 
която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на Изпълнителя.

Член 12. Изисквания по отношение на гаранциите

(12.1) Когато гаранцията се представя във вид на парична сума, то тя се внася по следната
банкова сметка на Възложителя: Общинска банка АД - Ловеч, сметка
BG77SOMB91301032718201, код SOMBBGSF

Всички банкови разходи, свързани с преводите на сумата са за сметка на Изпълнителя;

(12.2) Когато Изпълнителят представя банкова гаранция се представя оригиналът й, като тя е 
безусловна, неотменяема и непрехвърляема като покрива 100 % (сто процента) от стойността на 
гаранцията за изпълнението със срок на валидност, срока на действие на Договора, плюс десет 
дни.

(12.2.1) Страните се съгласяват в случай на учредяване на банкова гаранция, тя да съдържа 
условие, че при първо поискване банката следва да заплати сумата по гаранцията независимо от 
направените възражения и защита, възникващи във връзка с основните задължения.

(12.2.2) Всички банкови разходи, свързани с обслужването на превода на гаранцията, 
включително при нейното възстановяване, са за сметка на Изпълнителя.

(12.3). Застраховката, която обезпечава изпълнението, чрез покритие на отговорността на 
Изпълнителя, е със срок на валидност, срока на действие на договора, плюс 10 (десет) дни,

Член 13. Задържане и освобождаване на гаранциите

(13.1). Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение на Договора, каш следва:
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(13.1.1) Сумата по гаранцията се възвръща в срок от 10 (десет) дни, след изтичане на 
гаранционния срок на Медицинската апаратура, посочен в алинея (4.5) от настоящия Договор при 
условие, че Изпълнителят е изпълнил всички свои задължения по Договора и сумите по 
гаранцията не са задържани, или не са настъпили условия за задържането им.

(13.2) Ако Изпълнителят е внесъл гаранцията за изпълнение на Договора по банков път, 
Възложителят я освобождава при условията на алинея (13.1.1).

(13.3) Възложителят не дължи лихви върху сумите по предоставените гаранции, независимо от 
формата под която са предоставени.

(13.4) Гаранциите не се освобождават 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 задържане на гаранциите.

(13.5.)Възложителят има право да задържи изцяло или частично гаранцията за изпълнение и/или 
обезпечаваща авансовото плащане, при пълно или частично неизпълнение на задълженията по 
настоящия Договор от страна на Изпълнителя и/или при разваляне или прекратяване на 
настоящия Договор по вина на Изпълнителя, съответно при възникване на задължения за 
Изпълнителя за връщане на авансово платени суми.В тези случаи, Възложителят има право да 
задържи от гаранцията за изпълнение суми, покриващи отговорността на Изпълнителя за 
неизпълнението, а от гаранцията обезпечаваща авансовото плащане -  сумата в размер на 
авансовото плащане, при условие, че същото не е усвоено или върнато на Възложителя.

(13.6) Възложителят има право да задържа от сумите по гаранцията за изпълнение суми равни 
на размера на начислените неустойкии обезщетения по настоящия Договор, поради 
неизпълнение на задълженията на Изпълнителя.

VII. НЕУСТОЙКИ

Член 14.

(14.1) При забавено изпълнение на задължения по Договора от страна на Изпълнителя в 
нарушение на предвидените в този Договор срокове, същият заплаща на Възложителя неустойка 
в размер на 1 /един/ % от сумата по 2.1 за всеки просрочен ден, но не повече от 10 /десет/ %.

(14.2) При забава на Възложителя за изпълнение на задълженията му за плащане по Договора, 
същият заплаща на Изпълнителя законната лихва за забава.

(14.3) При неизпълнение от страна на Изпълнителя на задълженията му за обучение на 
персонала на Възложителя, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 10 /десет/ % от общата 
цена на Договора по алинея(2.1).

(14.4) При системно (три и повече пъти)неизпълнение на задълженията за гаранционно 
обслужване и/или гаранционни ремонти в срока на гаранцията,Изпълнителят дължи на 
Възложителя, неустойка в размер на 30 /тридесет/ % от цената по 2.1.

(14.5) Възложителят може да претендира обезщетение за нанесени вреди и пропуснати ползи по 
общия ред, независимо от начислените неустойки и независимо от усвояването на гаранцията за 
изпълнение.

VIII. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ /

ю
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Член 15. Общи условия приложими към Подизпълнителите

(15.1) За извършване на дейностите по Договора, Изпълнителят има право да ползвасамо 
подизпълнителите, посочени от него в офертата, въз основа на която е избран за Изпълнител.

(15.2) Процентното участие на подизпълнителите в цената за изпълнение на Договора не може 
да бъде различно от посоченото в офертата на Изпълнителя.

(15.3) Изпълнителят може да извършва замяна на посочените подизпълнители за изпълнение на 
Договора, както и да включва нови подизпълнители в предвидените в ЗОП случаи и при 
предвидените в ЗОП условия.

(15.4) Независимо от използването на подизпълнители, отговорността за изпълнение на 
настоящия Договор и на Изпълнителя.
(15.5) Сключването на договор с подизпълнител, който не е обявен в офертата на Изпълнителя и 
не е включен по време на изпълнение на Договора по предвидения в ЗОП ред или изпълнението 
на дейностите по договора от лице, което не е подизпълнител, обявено в офертата на 
Изпълнителя, се счита за неизпълнение на Договора и е основание за едностранно прекратяване 
на договора от страна на Възложителя и за усвояване на пълния размер на гаранцията за 
изпълнение.

Член16. Договори с подизпълнители

При сключването на Договорите с подизпълнителите, оферирани в офертата на Изпълнителя, 
последният е длъжен да създаде условия и гаранции, че:
(i) приложимите клаузи на Договора са задължителни за изпълнение от подизпълнителите;
(ii) действията на Подизпълнителите няма да доведат пряко или косвено до неизпълнение 
на Договора;
(iii) при осъществяване на контролните си функции по договора Възложителят ще може 
безпрепятствено да извършва проверка на дейността и документацията на подизпълнителите.

Член 17. Разплащане с подизпълнители

(17.1) Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде 
предадена като отделен обект на Изпълнителя или на Възложителя, Възложителят заплаща 
възнаграждение за тази част директно на подизпълнителя.

(17.2) Разплащанията по член (17.1) се осъществяват въз основа на искане, отправено от 
подизпълнителя до Възложителя чрез Изпълнителя, който е длъжен да го предостави на 
Възложителя в 15-дневен срок от получаването му.

(17.3) Към искането по алинея(17.2)Изпълнителят предоставя становище, от което да е видно 
дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.

(17.4) Възложителят има право да откаже плащане по алинея(17.2), когато искането за плащане 
е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

IX. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА 

Член 18.

(18.1) Настоящият Договор се прекратява в следните случаи:
(i) по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма;
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(ii) c изтичане на уговорения срок;
(iii) когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка 
-  предмет на Договора, извън правомощията на Възложителя, които той не е могъл или не е бил 
длъжен да предвиди или да предотврати -  с писмено уведомление от Възложителя, веднага 
след настъпване на обстоятелствата;
(iv) При настъпване на невиновна невъзможност за изпълнение непредвидено или 
непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на 
Договора(„непреодолима сила“) за срок по-дълъг от тридесет дни;

(18.2) Възложителят може да прекрати Договора без предизвестие, с уведомление, изпратено до 
Изпълнителя:
(i) При системно (три и повече пъти)неизпълнение на Изпълнителя на задълженията за 
гаранционно обслужване и/или гаранционни ремонти в срока на гаранцията; или
(ii) при пълно неизпълнение на задълженията на Изпълнителя за гаранционно обслужване 
и/или извършване на гаранционни ремонти в срока по гаранцията; или
(iii) при забава продължила повече от 30 (тридесет) дни или при пълно неизпълнение на 
задължението на Изпълнителя за въвеждането в експлоатация на Медицинската апаратура, 
и/или за обучение на персонала на Възложителя; или
(iv) използва подизпълнител, без да е декларирал това в документите за участие, или 
използва подизпълнител, който е различен от този, който е посочен, освен в случаите, в които 
замяната, съответно включването на подизпълнител е извършено със съгласието на 
Възложителя и в съответствие със ЗОП и настоящия Договор;

(18.3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл.118, ал.1 от ЗОП, без да дължи 
обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на Договора вреди, освен ако 
прекратяването е на основание чл.118, ал.1, т.1 от ЗОП.

(18.4) Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между Страните 
за извършените от страна на Изпълнителя и одобрени от Възложителя дейности по изпълнение 
на Договора.

(18.5) Възложителят може да развали Договора по реда и при условията предвидени в него или в 
приложимото законодателство.

Настоящият Договор може да бъде изменян или допълван от Страните при условията на чл. 116 
от ЗОП.

X. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА 

Член20.

(20.1) Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията си, когато 
невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила. Никоя от Страните не може да 
се позовава на непреодолима сила, ако е била в забава и не е информирала другата Страна за 
възникването на непреодолима сила.

(20.2) Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички разумни 
усилия и мерки, за да намали до минимум понесените вреди и з а г у б и ^ а ш ^ д а  уведоми 
писмено другата Страна незабавно при настъпване на непреодолимата^ ,лпа * "

Член 19.
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(20.3) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира.

(20.4) Не може да се позовава на непреодолима сила онази Страна, чиято небрежност или 
умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнение на Договора.

XI. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Член21.

(21.1) Страните се съгласяват да третират като конфиденциална следната информация, 
получена при и по повод изпълнението на Договора:

(21.2) Никоя Страна няма право без предварителното писмено съгласие на другата да разкрива 
по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма конфиденциална информация, на когото и да 
е, освен пред своите служители и/или консултанти. Разкриването на конфиденциална 
информация пред такъв служител/консултант се осъществява само в необходимата степен и 
само за целите на изпълнението на Договора и след поемане на съответните задължения за 
конфиденциалност.

XII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Член 22.

За всички неуредени в настоящия Договор въпроси се прилага действащото българско 
законодателство.

Член 23.

(23.1) Упълномощени представители на Страните, които могат да приемат и правят изявления по 
изпълнението на настоящия Договор и банкови сметки са:

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Банкова сметка Общинска Банка BG 77 SOMB 9130 1032 7182 01 BIC SOMBBGSF 

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Пламен Калайджиев

Банкова сметка Райфайзенбанк (България) ЕАД, гр.Варна офис 3, бул. "Осми приморски полк" 
8 0 -8 2 ,  IBAN: BG84 RZBB 9155 1030 3959 01, BIC: RZBBBGSF

(23.2) Всички съобщения и уведомления, свързани с изпълнението на този Договор, следва да 
съдържат наименованието и номера на Договора, да бъдат в писмена форма за действителност.

(23.3) Страните се задължават да се информират взаимно за всяка промяна на правния си 
статут, адресите си на управление, телефоните и лицата, които ги представляват.

(23.4) Официална кореспонденция между Страните се разменя на посочените в настоящия 
Договор адреси на управление, освен ако Страните не се информират писмено за други свои 
адреси. При неуведомяване или несвоевременно уведомяване за г)р©мятчна адрес,

/само ако е приложимо/.

/
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кореспонденцията изпратена на адресите по настоящия член 20 се считат за валидно изпратени 
и получени от другата Страна.

(23.5) Всички съобщения и уведомления се изпращат по пощата с препоръчана пратка или по 
куриер. Писмените уведомления между Страните по настоящия Договор се считат за валидно 
изпратени по факс с автоматично генерирано съобщение за получаване от адресата или по 
електронната поща на страните, подписани с електронен подпис.

Член 24.

Изпълнителят няма право да прехвърля своите права или задължения по настоящия Договор на 
трети лица, освен в случаите предвидени в ЗОП.

Член 25.

(25.1) Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, ще бъдат 
разрешавани първо по извънсъдебен ред чрез преговори между двете Страни, като в случай на 
спор, всяка Страна може да изпрати на другата на посочените адреси за кореспонденция по-долу 
покана за преговори с посочване на дата, час и място за преговори.

(25.2) В случай на непостигане на договореност по реда на предходната алинея, всички спорове, 
породени от този Договор или отнасящи се до него, включително споровете, отнасящи се до 
неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване ще бъдат отнасяни за 
разглеждане и решаване от компетентния съд на Република България по реда на ГПК.

Член 26.

Нищожността на някоя от клаузите по Договора или на допълнително уговорени условия не води 
до нищожност на друга клауза или на Договора като цяло.

Член 27

При подписването на настоящия Договор се представиха следните документи:

Неразделна част от настоящия Договор са следните приложения:

1. Техническа спецификация на Възложителя;

2. Техническо и Ценово предложение на Изпълнителя;
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Приложение № 1 • Техническа спецификация
об.поз. Наименование и минимални технически и функционални изисквания ко-ство

1. 1.

1 . 1 . 1 .

1. 1.2 .

1.1.3.
1.1.4.

1.1.5.
1. 1.6 .

1.1.7.
1. 1. 8 .

1.1.9.

Микроскопска апаратура и софтуерен пакет за работа на микроскопската апарату ра за 
отделение по Съдебна медицина. Един софтуерен пакет за работа с двата микроскопа.
Светлинен микроскоп с вградена иифрова камера
Минимални и задължителни технически изисквания и функционални изисквания.

модулен концепт за осветление с възможност за работа с халогенно и LED осветление, с включено LED 
осветление 3200К

двустранна светлинна индикация интегрирана в статива на микроскопа, показваща моментния 
интензитет на осветлението i
револвер с минимум 4 позиции за обективи
механична В7 с контролни елементи

бинокулярен фототубус с наклон не по-голям от 30°, видимо поле минимум 20 mm и раздел 
светлинния поток 50:50

ме на

окуляри с увеличение 10х, видимо поле минимум 18 mm и диоптрична настройка
минимум 4 план-ахроматни обективи 10х, 20х, 40х и ЮОх/имерсия
кондензер 0.9/1.25
комплекта да включва:
противопрахово покривало

1.1.10. масльонка с имерсионно масло
1.1.11. набор филтри: син, зелен и жълт

Дигитална микроскопска камера с параметри:
1. 1. 12. Сензор: цветен, CMOS, поне 5 мегапиксепа,
1.1.13. Разделителна способност минимум 2560 х 1920
1.1.14. Размер на пикселите не по-малък от 2.2 pm х 2.2 pirn
1.1.15. Дигитализация -  поне 8 bit

1.1.16. Заснемане на видеоклип с разделителна способност не по малка от 1920 х 1080
1.1.17. Възможност за автоматична настройка на баланса на бялото
1.1.18. Интерфейс: USB 3.0

1.1.19.

Софтуерен продукт за заснемане, визуализация, архивиране и анализ на микроскопски изображения. С 
възможност за визоализация на жива картина в реално време управление на камерата заснемане и 
анализ на заснетите изображения.Извършване на различни по тип измервания и анотации -“ линейни 
размери, мерителна линия, посочване и маркиране на обекти и др. Статистическа обработи на 
резултатите. Генериране на протокол и пренос към MS Word и MS Exce I. Един софтуерен пакет за 
забота с двата микроскопа от номенклатура № 1.1. и № 1.2.

1.2 . Стерео микроскоп за рутинна работа с вградена камера
Минимални и задължителни технически изисквания и функционални изисквания.

1.2. 1. Greenough оптична система
1.2 .2 . Да има вградено LED осветление
1.2.3. Фактор на мащабиране мин 5:1

1.2.4.
Плавна промяна на увеличението, достъпна и от двете страни на микроскопа, с поне 5 фикс) 
stop) позиции

фани (click-

1.2.5. Свободно работно разстояние не по-малко от 110 mm
1. 2 . 6 . Ъгъл на наблюдение не по-малък от 45о и регулируемо междуокулярно разстояние

.2.7.
За има окуляри с увеличение 10х и размер на видимото поле не по-малък от 23, да има дио/ трична 
корекция.

. 2 . 8 . Статива на микроскопа да позволява с максимално натоварване не по-малко от 5 kg

.2.9. Комплекта да включва противопрахово покривало
С трг-^ -



да има вградена /HD IP/ камера със следните параметри:

1.2.10. ЦВбТбН СеНЗбр С размери не по-големи от 1/3“, тип CMOS 1
1.2.11. Разделителна способност минимум 1280 х 960,1.2 мегапиксела
1.2.12. Размер на пикселите не по-малък от 2.8 pm х 2.8 pm
1.2.13. Отношение сигнал.шум, не поголямо от 43 dB
1.2.14. Да позволява свързване с Wi-Fi и IEEE 802.11 b/g/n

1.2.15.

Софтуерен продукт за заснемане, визуализация, архивиране и анализ на микроскопски изоб 
възможност за визоализация на жива картина в реално време управление на камерата засН: 
анализ на заснетите изображения.Извършване на различни по тип измервания и анотации J 
размери, мерителна линия, посочване и маркиране на обекти и др. Статистическа обработк 
резултатите. Генериране на протокол и пренос към MS Word и MS Exce I. Един софтуерен п 
работа с двата микроскопа от номенклатура № 1.1. и № 1.2.

ражения. С 
;мане и 
линейни 
на
кетза

2 Фиксирана аутопсионна маса о т неръждаема стомана 1
Минимални и задължителни технически изисквания и функционални изисквания.

2.1. Всички части, детайли и аксесоари са изработени от огледално полирана неръждаема стомг на.
2.2. Гъвкав удължител с душ.
2.3. Електрически влагозащитни контакти 220V/50HZ - минимум 1 брой
2.4. Мивка минимум 400x400x200mm, сифон от неръждаема стомана.
2.5. Воден смесител - топла/студена вода
2.6. Общи размери не по-малко 2700/850/850 височина !
2.7. Подвижни подпори за тяло и глав - минимум 2 броя.
2.8. Електрическа мелачка за дребни отпадъци / меки тъкани/ към сифона на мивката

3 Лабораторен инкубатор ■ термостат 1
Минимални и задължителни технически изисквания и функционални изисквания.

3.1. Работен Обем -  минимум 20 л
3.2. Метален корпус с прахово нанесено покритие

3.3. Микропроцесорен дигитален контрол със сензор и LED дисплей

3.4. Температурен обхват -  от стайна температура +5 оС до 70 оС !

3.5. Точност на поддържане на Температурата -  максимално отклонение +/- 0.5оС
3.6. Врата с вградено прозрачно прозорче I

4 Количка за трупове с хидравлично регулируема височина 1
Минимални и задължителни технически изисквания и функционални изисквания.

4.1.
Предназначена за транспортиране и трансфер, с възможност да обслужва трите нива на хла/ 
камера за трима покойника. За пациенти до 150 кг.

илната

4.2. Хидравлично регулеруема височина

4.3.
Вискочина на платформата Минимална позиция - минимум 250 мм, Максимална позиция - ми 
мм.

|имум 1300

4.4. Основа изработена от неръждаема стомана

4.5.
3олкова конструкция на платформата позволяваща лесно прехвърляне на тавата от количкат 
количка или към / от камерата.

la към друга

4.6.

Тава с повдигнати бордове мин.80 мм и размери дължина минимум 2000 мм и ширина миниуп 
изработена от неръждаема стомана. Интегрирани дръжки за удобно захващане при прехвърл

700 мм 
 ̂не
|

4.7. Възможност за блокиране / заключване на тавата към количката за обезопасяване при транспРРТ-
i

4.8.
броя колела с минимална височина 150 мм, с възможност за фиксиране на посока на движе

въртящи се колела за управление и централна спирачка. 
---------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------—

|ие и две I



~ T W Площ за пациента изработена от неръждаема стомана

4  J o . Размери на площа за лягане: 63 х 200 см

5 Лампа nvna 1
Минимални и задължителни технически изисквания и функционални изисквания.

9 . i  ■ Увеличителна лампа лупа с осветяване

J 1 J . Увеличаване на лупата 3,5 диоптъра ±5%
Напълно покрито рамо на лампа лупа

f . 4 . Светлина с мощност 20 W ±10%

0 .S . Монтирана на подвижна стойка на колелца, изработени от алуминий

6 Осиилиоаш електрически трион за аутопсии 1
Минимални и задължителни технически изисквания и функционални изисквания.

e . i . Захранване - 230 V, 5 m кабел

e . j . Възможност за настройка скоростта на въртене на остриетата

f a s .
Глава на ел. трион - изработена от лек метал, с възможност за отделяне от основното тяло ( 
стерилизация

цел

fa 4 . Основна конструкция от удароустойчив материал.
С постоянно смазващи се лагери.
В комплект с : |

(P .0. Кръгло острие, 50 мм диаметър

fa * . Острие за дълбоко рязане модел
Сегментно острие

£ .9 . Комплект инструменти за смяна на остриетата
6. to. Пластмасов куфар/кутия/ подгодящ за Осцилиращ електрически трион за аутопсии

|

7 Аутопсионен набор о т неръждаема стомана, както следва:
Минимални и задължителни технически изисквания и функционални изисквания.

7.1. Ножица за ентеротомия права с два тъпи върха 21 см. 2
7.2. Нож за ампутация, дължина на острието 16 см, дължина на инструмента 29 см. 3

7.3. Нож за ампутация, дължина на острието 20 см., дължина на инструмента 34 см. 3
7.4. Нож резекционен с дължина на острието 5.5 см, дължина на инструмента 18 см. 2

7.5. Ножица - права, с два тъпи върха, дължина 25 см. _____I 1
7.6. Ножица хирургична, права, с един остър и един тъп връх, дължина 23 см. 1
7.7. Ножица с два тъпи върха, права, дължина 18 см. | 1
7.8. Пинсета права, дължина 20 см. 1
7.9. Пинсета хирургична , права, 1x2 зъба, дължина 20 см. 1
7.10. Ретракгор, остър, 4 зъба, дължина 22 см. ' 1
7.11. Длето 20 мм 20 см. ; 1

7.12. Чук - лек, дължина 24 см. _ 1

Д-р.Мери Газемба -  Шошкова :.... <J ........................................
/Началник Отделение Съдебна медицина / у*

< г ^ /
инж.Георги Панчалеев :........... I  .......................
/експерт Стопански дейности-жъм МвАЛ "проф.д-р.Параскев Стоянов” АД/

Теодора Пенкова : ........ ...................................................
Зам.директор по иконом^ рш 1те въпроси при МБАЛ "проф.д-р.Параскев Стоянов” АД| Ловеч

Стр. 3
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Образец Ns 6

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ЗА

участие в Публично състезание по реда на закона за обществените поръчки, с предмет: 
„Доставка на задължително минимално техническо оборудване за нуждите на Отделение 
по Съдебна медицина към МБДЛ ’’проф.д-р.ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ”АД ЛОВЕЧ“

От Е Л П А К  Л И ЗИ Н Г ЕООД

/наименование на участника по съдебна регистрация/

ЕИК 200872196, представлявано от Пламен Калайджиев

Уважаеми дами и господа,
След като се запознахме с изискванията на Възложителя за изпълнение на (обществена 

поръчка -  Публично състезание по реда на закона за обществените поръчки, с предмет: 
„Доставка на задължително минимално техническо оборудване за нуждите на| Отделение 
по Съдебна медицина към МБАЛ "проф.д-р.ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ”АД ЛОВЕЧ"!предлагаме 
да изпълним поръчката, в съответствие с одобрените технически спецификация и j словията и 
изискванията на Възложителя, съдържащи се в документацията за участие, Цкто следва 
/Попълва се само обособената позиция/и, за които участника подава оферта/. Прел|оставям Ви 
Техническото си предложение, както следва:

1. За обсобена позиция № 1 - Микроскопска апаратура и софтуерен пакет з ̂  работа на
микроскопската апаратура за отделение по Съдебна медицина. Един ! софтуерен 
пакет за работа с двата микроскопа: !
1.1. Светлинен микроскоп с вградена цифрова камера -  1 6potfj : Марка
............................Модел...........................................  :
1.2. Стерео микроскоп за рутинна работа с вградена камера -  1 брой : Марка
............................  Модел ..........................................

2. За обсобена позиция № 2 - Фиксирана аутопсионна маса от неръждаема стомана -  1
брой : М арка............................М одел...........................................

3. За обсобена позиция № 3 - Лабораторен инкубатор -  термостат -  1 бр<| 
BIOBASE Модел BJPX-H30II

й : Марка

4. За обсобена позиция № 4 - Количка за трупове с хидравлично регулируем)^ височина 
- 1  брой : Марка ................ Модел .............

5. За обсобена позиция № 5 - Лампа лупа -  1 брой : Марка

6. За обсобена позиция № 6 - Осцилиращ електрически трион за аутопсии^ 
Марка KUGEL-MED Модел НВ-740 /  i

Модел
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7. За обсобена позиция № 7 - Аутопсионен набор от неръждаема стомана L 1 комплект 
, включващ:

7.1. Ножица за ентеротомия права с два тъпи върха 21 см. -  2 броя
7.2. Нож за ампутация, дължина на острието 16 см, дължина на инструмента 29 см.

- 3 броя.
7.3. Нож за ампутация, дължина на острието 20 см., дължина на инструмента 34 см.

- 3 броя.
7.4. Нож резекционен с дължина на острието 5.5 см, дължина на инструмента 18 см.

- 2 броя.
7.5. Ножица - права, с два тъпи върха, дължина 25 см. -1 брой
7.6. Ножица хирургична, права, с един остър и един тъп връх, дължина 23 (̂ м. - 1  брой
7.7. Ножица с два тъпи върха, права, дължина 18 см. - 1  брой
7.8. Пинсета права, дължина 20 см. - 1  брой
7.9. Пинсета хирургична , права, 1x2 зъба, дължина 20 см. -  1 брой
7.10. Ретрактор, остър, 4 зъба, дължина 22 см. - 1  брой
7.11. Длето 20 мм 20 см. - 1  брой
7.12. Чук - л ек , дължина 24 см. - 1  брой

Марка HILBRO

Минимални технически и функционални характеристики :
1. За обособена позиция № 1 - Микроскопска апаратура и соф туерф  пакет за 

работа на микроскопската апаратура за отделение по Съдебна медицина. 
Един софтуерен пакет за работа с двата микроскопа:
1.1. Светлинен микроскоп с вградена цифрова камера - 1  брой
1.2. Стерео микроскоп за рутинна работа с вградена камера -  1 брои

№ Наименование и изисквания Минимални 
изисквания

Предложение 
на участникап 

-да/не
Производител *■

с

(аталожен номер/ 
дентификационен 
номер/номер от 

граница в каталога
1.1. Светлинен микроскоп с вградена цифрова

камера
4 1.1 модулен концепт за осветление с възможност за 

работа с халогенно и LED осветление, с включено 
LED осветление 3200К

1.1.2. двустранна светлинна индикация интегрирана в 
статива на микроскопа, показваща моментния 
интензитет на осветлението

1.1.3. револвер с минимум 4 позиции за обективи
1.1.4. механична В7 с контролни елементи

i

1.1.5. бинокулярен фототубус с наклон не по-голям от 
30°, видимо поле минимум 20 mm и разделяне на 
светлинния поток 50:50

1.1.6. окуляри с увеличение 10х, видимо поле минимум 
18 mm и диоптрична настройка

1.1.7. минимум 4 план-ахроматни обективи 10х, 20х, 40х 
и ЮОх/имерсия

1.1.8. кондензер 0.9/1.25
комплекта да включва: 1

А  у

1.1.9. противопрахово покривало \ 1
\ V.
V ' 2

/  Q
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1.1.10. м!асльонка с имерсионно масло
1.1.11. набор филтри: син, зелен и жълт

Дигитална микроскопска камера с параметри:
1.1.12. Сензор: цветен, CMOS, поне 5 мегапиксела,

)
i

1.1.13. Разделителна способност минимум 2560 х 1920
1.1.14. Размер на пикселите не по-малък от 2.2 pm х 2.2 

pm
1.1.15. Дигитализация -  поне 8 bit
1.1.16. Заснемане на видеоклип с разделителна 

способност не по малка от 1920 х 1080
1.1.17. Възможност за автоматична настройка на баланса 

на бялото
1.1.18. Интерфейс: USB 3.0
1.1.19. Софтуерен продукт за заснемане, визуализация, 

архивиране и анализ на микроскопски 
изображения. С възможност за визоализация на 
жива картина в реално време управление на 
камерата заснемане и анализ на заснетите 
изображения.Извършване на различни по тип 
измервания и анотации -  линейни размери, 
мерителна линия, посочване и маркиране на 
обекти и др. Статистическа обработка на 
резултатите. Генериране на протокол и пренос 
към MS Word и MS Exce I. Един софтуерен пакет 
за работа с двата микроскопа от номенклатура № 
1:1. и №1.2.

1.2. Стерео микроскоп за рутинна работа с
вградена камера

1.2.1. Greenough оптична система
1.2.2. Да има вградено LED осветление
1.2.3. Фактор на мащабиране мин 5:1 .I
1.2.4. Плавна промяна на увеличението, достъпна и от 

двете страни на микроскопа, с поне 5 фиксирани 
(click-stop) позиции

1.2.5. Свободно работно разстояние не по-малко от 110 
mm :

1.2.6. Ъгъл на наблюдение не по-малък от 45о и 
регулируемо междуокулярно разстояние

1.2.7. Да има окуляри с увеличение 10х и размер на 
видимото поле не по-малък от 23, да има 
диоптрична корекция. !

1.2.8. Статива на микроскопа да позволява с 
максимално натоварване не по-малко от 5 kg

1.2.9. Комплекта да включва противопрахово покривало
Да има вградена /HD IP/ камера със следните 
параметри:

1.2.10. Цветен сензор с размери не по-големи от 1/3“, тип 
CMOS

1.2.11. Разделителна способност минимум 1280 х 960,1.2 
мегапиксела

1.2.12. Размер на пикселите не по-малък от 2.8 pm х 2.8 
pm

1.2.13. Отношение сигнал:шум, не поголямо от 43 dB i 1 тг
/)

V 3
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ft 0
1.2.14. Да позволява свързване с Wi-Fi !и IEEE 802.11 b/g/n
1.2.15. Софтуерен продукт за заснемане, визуализация, 

архивиране и анализ на микроскопски 
изображения. С възможност за визоализация на 
жива картина в реално време управление на ‘ 
камерата заснемане и анализ на заснетите 
изображения.Извърщване- на различни по тип 
измервания и анотации -  линейни размери, 
мерителна линия, посочване и маркиране на 
обекти и др. Статистическа обработка на 
резултатите. Генериране на протокол и пренос 
към MS Word и MS Exce I. Един софтуерен пакет 
за работа с двата микроскопа от номенклатура № 
1.1. и №1.2.

*

■{

j

2. За обсобена позиция Ns 2 - Фиксирана аутопсионна маса от неръждаема\ стомана -1

№ Наименование и изисквания Минимални 
изисквания

Предложение 
на участникап 

-да/не
Производител

--------II*

|

i

Каталожен номер/ 
идентификационен 

номер/номер от 
траница в каталога

2. Фиксирана аутопсионна маса от неръждаема
стомана

2.1. Всички части, детайли и аксесоари са изработени 
от огледално полирана неръждаема стомана.

2.2. Гъвкав удължител с душ.
2.3. Електрически влагозащитни контакти 220V/50HZ - 

Минимум 1 брой
2.4. Мивка минимум 400x400x200mm, сифон от 

неръждаема стомана.
2.5. Воден смесител - топла/студена вода I,

2.6. Общи размери не по-малко 2700/850/850 височина
2.7. Подвижни подпори за тяло и глав - минимум 2 

броя.
2.8. Електрическа мелачка за дребни отпадъци / меки 

тъкани/ към сифона на мивката

3. За обсобена позиция № 3 • Лабораторен инкубатор -  термостат - 1 брой

№ Наименование и изисквания Минимални 
изисквания

Предложение 
на участникап 

-да/не
Производител ,

С1

(аталожен номер/ 
дентификационен 
номер/номер от 
раница в каталога

3. Лабораторен инкубатор - термостат ||
3.1. Работен Обем -  минимум 20 л ЗОл BIOBASE, Китай BJPX-H30II/44CTP
3.2. Метален корпус с прахово нанесено покритие да BIOBASE, Китай BJPX-H30II/44CTP
3.3. Микропроцесорен дигитален контрол със сензор и 

LED дисплей
да BIOBASE, Китай 3JPX-H30ll/44cTp

3.4. Температурен обхват -  от стайна температура +5 
оС до 70 оС

+5 оС до 80 оС BIOBASE, Китай --- 13JPX-H30II/44CTP

3.5. Точност на поддържане на Температурата -  
максимално отклонение +/- 0.5оС

+/- 0.2оС BIOBASE, Китай
1

Ж + 1з"ш 4% ^

3.6. Врата с вградено прозрачно прозорче да BIOBASE, Китай }/р Х-Н30И/44ст)

J J
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4. За обсобена позиция Ns 4 - Количка за трупове с хидравлично регулируе 
1 брой

височина -

№ Наименование и изисквания Минимални 
изисквания

Предложение 
на участникап 

-да/не
Производител

; Каталожен номер/ 
идентификационен 

номер/номер от 
| страница в каталога

4. Количка за movnoee с хидравлично 
регулируема височина

4.1. Предназначена за транспортиране и трансфер, с 
възможност да обслужва трите нива на 
хладилната камера за трима покойника. За 
пациенти до 150 кг.

4.2. Хидравлично регулеруема височина
4.3. Вискочина на платформата Минимална позиция - 

минимум 250 мм, Максимална позиция - минимум 
1300 мм. I

4.4. Основа изработена от неръждаема стомана
4.5. Ролкова конструкция на платформата 

позволяваща лесно прехвърляне на тавата от 
количката към друга количка или към / от 
камерата.

4.6. Тава с повдигнати бордове мин.80 мм и размери 
дължина минимум 2000 мм и ширина миниум 700 
мм изработена от неръждаема стомана. 
Интегрирани дръжки за удобно захващане при 
прехвърляне

4.7. Възможност за блокиране / заключване на тавата 
към количката за обезопасяване при транспорт.

4.8. 4 броя колела с минимална височина 150 мм, с 
възможност за фиксиране на посока на движение 
и две въртящи се колела за управление и 
централна спирачка.

I!

4.9 Площ за пациента изработена от неръждаема 
стомана

4.10 Размери на площа за лягане: 63 х 200 см

5. За обсобена позиция № 5 - Лампа лупа -1  брой

№ Наименование и изисквания Минимални 
изисквания

Предложение 
на участникап 

-да/не
Производител

Каталожен номер/ 
идентификационен 

номер/номер от 
страница в каталога

5. Лампа лупа
5.1. Увеличителна лампа лупа с осветяване
5.2. Увеличаване на лупата 3,5 диоптъра ±5%
5.3. Напълно покрито рамо на лампа лупа
5.4. Светлина с мощност 20 W ±10% I / / \J____ /  /  4— П
5.5. Монтирана на подвижна стойка на колелца, 

изработени от алуминий

7----7---------- лг ^
i /  1 
t / 1

6. За обсобена позиция Ns 6 - Осцилиращ електрически трион за аутопсии
\ 1

- 1брь%;■ /

№ Наименование и изисквания Минимални 
изисквания

Предложение 
на участникап 

-да/не
Производител !

Ката ложерг номер/ 
идентификационен 

номер/номер от 
страница в каталога

Л

5
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6. Осцилиращ електрически трион за аутопсии
6.1.

Захранване - 230 V, 5 m кабел
да ' KUGEL-MED, 

Германия
KfB-740/ стр.1

6.2. Възможност за настройка скоростта на въртене на 
остриетата

Да KUGEL-MED,
Германия

|| В-740/ стр.1
|

6.3. Глава на ел. трион - изработена от лек метал, с 
възможност за отделяне от основното тяло с цел 
стерилизация

Да KUGEL-MED,
Германия

fj В-740/ стр.1

6.4. Основна конструкция от удароустойчив материал. да KUGEL-MED,
Германия

lj В-740/стр.1

6.5. С постоянно смазващи се лагери. да KUGEL-MED,
Германия

Н В-740/стр.1

В комплект с : J L ______ _______ _
6.6. Кръгло острие, 50 мм диаметър Да KUGEL-MED,

Германия
ПВ-740/стр.1, 2

6.7. Острие за дълбоко рязане модел да KUGEL-MED,
Германия

(1В-740/стр.1, 2

6.8. Сегментно острие да KUGEL-MED,
Германия

НВ-740/стр.1, 2i

6.9. Комплект инструменти за смяна на остриетата да KUGEL-MED,
Германия

(||В-740/стр.1, 2
J

6.10. Пластмасов куфар/кутия/ подгодящ за Осцилиращ 
електрически трион за аутопсии

да KUGEL-MED,
Германия

ШВ-740/ стр.2

7. За обсобена позиция № 7 - Аутопсионен набор о т неръждаема cm 
следва:

й)мана, както

№ Наименование и изисквания Минимални 
изисквания

Предложение 
на участникап 

-да/не
Производител

Каталожен номер/ 
идентификационен 

номер/номер от 
страница в каталога

7.1. Ножица за ентеротомия права с два тъпи върха 21 
см.

Да Hilbro, Пакистан 0.0700.21/стр.1
i

7.2. Нож за ампутация, дължина на острието 16 см, 
дължина на инструмента 29 см.

Да Hiibro, Пакистан Ip8.0148.16/ стр.1

7.3. Нож за ампутация, дължина на острието 20 см., 
дължина на инструмента 34 см.

Да Hilbro, Пакистан D8.0160.20/стр.1

7.4. Нож резекционен с дължина на острието 5.5 см, 
дължина на инструмента 18 см.

да Hilbro, Пакистан j)8.0026.01/ стр.1

7.5. Ножица - права, с два тъпи върха, дължина 25 см. да Hilbro, Пакистан 10.0660.23/стр.1
7.6. Ножица хирургична, права, с един остър и един 

тъп връх, дължина 23 см.
да Hilbro, Пакистан 10.0382.23/стр.1

7.7. Ножица едва тъпи върха, права, дължина 18 см. да Hilbro, Пакистан 10.0010.18/стр.2
7.8. Пинсета права, дължина 20 см. да Hilbro, Пакистан 12.0010.20/стр.2
7.9. Пинсета хирургична, права, 1x2 зъба, дължина 20 

см.
Да Hilbro, Пакистан 12.0110.20/стр.2

7.10. Ретрактор, остър, 4 зъба, дължина 22 см. да Hilbro, Пакистан 18.0250.04/стр.2
7.11. Длето 20 мм 20 см. _  ^ да Hilbro, Пакистан 28.0050.20/стр.2
7.12. Чук - лек, дължина'̂ 4 см. да Hilbro, Пакистан 28.0150.25/стр.2

‘ Попълва се само таблицата/те за обособената/ите позиция/и за които участника по,

1. Срок за доставка* е 40 /четиридесет/ календарни дни от дататаг на/
писмена заявка от Възложителя.
* Максимален срок о т  40/четиридесет/ календарни дни о т  Възлагатцлнощо

j лучаване на

J3
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2. Срокът за монтаж и въвеждане в експлоатация на медицинската оборудване е 3 / три / 
календарни дни, считано от датата на доставка на медицинската апаратура, с|гбелязана в 
Приемо-предавателния протокол за доставка.
‘ Неприложимо за обособена позиция № 5, 6 и 7.

3. Срок за изпращане на сервизни специалисти* за установяване на появили р 
24 /двадесет и четири/ часа. Започва да тече от подаване на сигнал за 
доставената апаратура от Възложителя.
* Срок за изпращане на сервизни специалисти не може да е по дълъг о т  2 4 1

з повреди -  
проблем в

аса.

4. Срок за отстраняване на повреди* -  24 / двадесет и четири / часа след конста 
* Срок за отстраняване на повреди -не може да е по-дълъг от 1/един/ден или 
и четири часа/ от след констатирането на проблема.При необходимост от 
резервни части изпълнителят своевременно трябва да уведоми Възложителя)

прането. 
?4/двадесет 
поръчка на

5. Ще направим обучение/я на персонала за работа с апаратурата*. Срокът за ббучение на
апаратура е 
доставка на

специалисти, посочени 
. /..........

от
../

Възложителя за 
календарни дни,

работа с медицинската 
считано от датата на

Медицинската апаратура, отбелязана в Приемо-предавателния протокол за д( ставка.
*3а обособена позиции №............................................където това условие е приложимо.

6. Гаранционният срок на оборудването е * 12 ( дванадесет) месеца, считано <! т датата на 
монтажа му
* Предлаганият о т  участника гаранционен срок не може да бъде по-крШ ък о т  12 
месеца.

Дата 21/03/2019 г.

Наименование на участника ЕЛПАК ЛИЗИНГ ЕООД

Име и фамилия на представляващия участника Пламен Калайджиев

Длъжност Управител

Подпис и печат _____________________
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Обфзец №11
Ценово предложение

за изпълнение на Публично състезание по реда на закона за обществените поръчки, |: предмет: 
„Доставка на задължително минимално техническо оборудване за нуждите на Отделение 
по Съдебна медицина към МБДЛ ”проф.д-р.ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ”АД ЛОВЕЧ“ !
ДО: МБАЛ ”проф.д-р.ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ”АД ЛОВЕЧ“,

От: Е Л П А К  Л И ЗИ Н Г ЕООД ЕИК 200872196., ПРЕДСТАВИТЕЛ : Пламе^ Антонов 
Калайджиев
За обособена позиция/и № 6 Осцилиращ електрически трион за аутопсии j

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за участие в Публично състезание 
по реда на закона за обществените поръчки, с предмет: „Доставка на задължително 
минимално техническо оборудване за нуждите на Отделение по Съдебна медицина към 
МБАЛ ”проф.д-р.ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ”АД ЛОВЕЧ“

№ 1 е

1. За обособена позиция № 1 - Микроскопска апаратура и софтуерен пакет за 
микроскопската апаратура за отделение по Съдебна медицина. Един софтуерен пакет 
с двата микроскопа -
Обща стойност за изпълнение на поръчката за обособена позиция
...................................... (.........................с думи) лева без включено ДДС и л и ................
(................. с думи) лева с включено ДДС.
Както следва:
1.1.Светлинен микроскоп с вградена цифрова камера -  1 брой : М арка...................... . Модел

)абота на 
за работа

..........................................е ........................................ (......................... с думи) лева без!
ДДС или .................................(...................с думи) лева с включено ДДС.
1.2.Стерео микроскоп за рутинна работа с вградена камера -  1 брой : М арка........
Модел ..........................................  е ......................................  (....................... с думи)
включено ДДС и ли ................................ (...................с думи) лева с включено ДДС.

включено

лева без

2. Обща стойност за изпълнение на поръчката за обособена позиция № 2 - Фиксирана
аутопсионна маса от неръждаема стомана -  1 брой Марка ........................ . Модел
..........................................е ........................................ (......................... с думи) лева без включено
ДДС или .................................(...................с думи) лева с включено ДДС.

3. Обща стойност за изпълнение на поръчката за обособена позиция № 3 - Па!
инкубатор -  термостат -  1 брой : М арка............................М одел ...............................
...................................... (.........................с думи) лева без включено ДДС и л и ................
(................. с думи) лева с включено ДДС.

юраторен 
.........е

4. Обща стойност за изпълнение на поръчката за обособена позиция № 4 /Жо/шчка
с хидравлично регулируема височина -  1 брой : Марка .......
..........................................е ........................................ (......................... с думи)\ле^а без
ДДС или .................................(...................с думи) лева с включено ДДС.

а трупове 
;дел 

включено

№ 5 - Ламп& лупа -  1

1
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(•
с включено ДДС.

.с думи) лева без включено ДДС или .с думи) лева

6. Обща стойност за изпълнение на поръчката за обособена позиция № 6 - Осцилиращ 
електрически трион за аутопсии -  1 брой : Марка KUGEL-MED Модел НВ-740 е Ш 8 .00  ( хиляда 
седемстотин деветдесет и осем лева ) лева без включено ДДС или 2157.00 ( Дре хиляди сто 
петдесет и седем лева) лева с включено ДДС.

7. Обща стойност за изпълнение на поръчката за обособена позиция № 7 - Ауто:
от неръхщаема стомана - 1  комплект: Марка............................М одел...................
е ......................................  (....................... с думи) лева без включенс
................................ (...................с думи) лева с включено ДДС.
Както следва:

хионен набор

ддс.......или

№ Вид Количеств
0

Ед.цена 
без ддс;

Обща без
ДДС

7.1. Ножица за ентеротомия права с два тъпи върха 21 см. 2 броя
7.2. Нож за ампутация, дължина на острието 16 см, дължина на 

инструмента 29 см.
3 броя

7.3. Нож за ампутация, дължина на острието 20 см., дължина на 
инструмента 34 см.

3 броя

7.4. Нож резекционен с дължина на острието 5.5 см, дължина на 
инструмента 18 см.

2 броя

7.5. Ножица - права, с два тъпи върха, дължина 25 см. 1 брой
7.6. Ножица хирургична, права, с един остър и един тъп връх, 

дължина 23 см.
1 брой

7.7. Ножица с два тъпи върха, права, дължина 18 см. 1 брой
7.8. Пинсета права, дължина 20 см.| 1 брой
7.9. Пинсета хирургична , права, 1x2 зъба, дължина 20 см. 1 брой
7.10. Ретрактор, остър, 4 зъба, дължина 22 см. 1 брой
7.11. Длето 20 мм 20 см. 1 брой
7.12. Чук - лек, дължина 24 см. 1 брой
Общо лева без ДДС..................................... /с думи/ цифром

Ценовото предложение включва всички разходи, свързани с качественото й цялостното 
изпълнение на поръчката, в това число и стойността на вложените материали и консумативи и е 
съобразено с утвърденото от Възложителя техническо задание.
Плащането на цената за изпълнение на договора се извършва в съответствие с| условията на 
договора за възлагане на настоящата обществена поръчка.

Дата 21/03/2019г. ;

Наименование на участника ЕЛПАК ЛИЗИНГ ЕООД ;
I

Име и фамилия на представляващия участника Пламен Антонов Калайджиев

Длъжност Управител

Подпис и печат

f O .  n J ?
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