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ИЗПЪЛНИТЕЛ: МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД
ПРЕДМЕТ: „Доставка на медицински изделия включващи общоболнични медицински 
консумативи, лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на МБАЛ "Проф. д-р 
Параскев Стоянов" АД -  Ловеч чрез периодично повтарящи се доставки след направени от 
възложителя заявки по обособени позиции и номенклатури”

Д О Г О В О Р

№ ..£ ...1 ...9 Я :...)% 2  oj&Q
Днес, в гр. ЛОВЕЧ, между:

1. МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ”ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ” 
АД - ЛОВЕЧ, представлявана от д-р.Румяна Нановска -  Изпълнителен директор на МБАЛ АД, в 
качеството си на орган по чл.7, т.З от ЗОП, Детелина Георгиева -гл.счетоводител, с адрес 
гр.Ловеч, ул. "Съйко Съев” №27, ЕИК по БУЛСТАТ 110503990, наричана за краткост 
"ВЪЗЛОЖИТЕЛ” от една страна

и
2. “МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕЕРИНГ“ ООД, със седалище и адрес на управление: 
гр.София 1750, ж.к.Младост 1, бл.28Б, ул.“Димитър Моллов“, ЕИК 831641528, представлявано от 
инж.Йонка Христова Гетова -  Христанова - Управител, наричано по-долу за краткост 
“ИЗПЪЛНИТЕЛ” от друга страна.
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните“, а всеки от тях поотделно 
„Страна“
на основание чл. 112 от Закона за обществените поръчки и Решение № 28 от 06.11,2020г и 
Решение № 29 от 23.11,2020г. на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за определяне на изпълнител по обществена 
поръчка с предмет: „Доставка на медицински изделия включващи общоболнични медицински 
консумативи, лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на МБАЛ "Проф. д-р Параскев 
Стоянов" АД -  Ловеч чрез периодично повтарящи се доставки след направени от възложителя 
заявки по обособени позиции и номенклатури” се сключи този Договор за доставка на 
медицински изделия от обособена позиция № 1, 2, 3 и 10, номенклатурни номера съгласно 
Приложение № 1 -  Неразделна част от настоящия договор, при следните условия:

I. ПРЕДМЕТ И СРОК НА ДОГОВОРА
1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши доставка на медицински 
изделия съгласно Приложение № 1 -  Неразделна част от настоящия договор /Приложението е 
изготвено съгласно офертата на участника,- Техническото и Ценовото предложение/:
1.2. Договорът влиза в сила о т .................................................2020г. и е със срок е 1 (една)
година, считано от датата влизането му в сила. По отношение на „условия, начин и срок на 
плащане“, срокът на действие е съгласно договореното в Раздел Ilf.

II. ЦЕНИ И ОБЩА СТОЙНОСТ НА ДОСТАВКИТЕ ПО ДОГОВОРА
2.1. Цената на стоките по чл. 1., съгласно Приложение № 1 -  Неразделна част от настоящия 
договор /Приложението е изготвено съгласно офертата на участника - Техническото и Ценовото 
предложение/.
2.2. 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 Стоката до мястото за доставка, включително опаковане, транспорт, товарене,



разтоварване, при срок на годност не по-малък от 60 % (шестдесет процента) от обявения от 
производителя към датата на всяка доставка.
2.3. Общата стойност на доставките по договора е 41 226,73 лв. (четиридесет и една хиляди 
двеста двадесет и шест лева и 73 ст.) без включен ДДС, 49 472,08 лв. (четиридесет и девет 
хиляди четиристотин седемдесет и два лева и 08 ст.), с включен ДДС.
2.4. Посочените в настоящия Договор цени са крайни и остават непроменени за срока на 
действието му, освен в случаите предвидени в Закона за обществените поръчки.

III. УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
3.1. Плащането по настоящия договор се осъществява чрез банков превод от страна на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по посочената в чл. 21.5.2. банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
3.2. Плащането се извършва веднага след получаване на проформа фактура от Изпълнителя по 
e-mail или факс, за заявените видове и количества медицински изделия.Плащането се извършва 
в български лева след представяне н а :
а) проформа фактура след направена заявка по номенклатури от обособените позиции от 
Възложителя. б)при доставка на заявените медицински изделия се предоставя фактура, 
съставена съгласно изискванията на ЗДДС и ППЗДДС- оригинал и заверено копие; 
в) документи, доказващи произхода на стоките; г) приемателно-предавателни протоколи;
3.3. В случай, че посочените в чл.2.7. документи са нередовни или не са комплектовани, същите 
се връщат на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с приемателно-предавателен протокол за изправяне на 
нередностите.

М.УСЛОВИЯ И СРОК НА ДОСТАВЯНЕ.
4.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави до мястото на доставка -  РАЗДЕЛ "V" , т.5.1. и в 
срок на доставка - до 48 /четиридесет и осем/ часа след всяка заявка на Възложителя, съгласно 
Техническата спецификация на Възложителя. Изпълнителят се задължава, в срок до 48 
/четиридесет и осем/ часа след всяка заявка да уведоми писмено (по електронна поща или по 
факс) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за извършване на доставките на стоките, предмет на настоящия договор. 
При невъзможност за извършване на доставките на стоките предмет на настоящия договор да 
уведоми писмено (по електронна поща или по факс) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
4.2. За количества доставени извън заявката -  разпределение по чл. 4.1, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма 
задължение за плащане.
4.3. Доставянето на стоки без заявки -  разпределения е допустимо само в изключителни случаи, 
застрашаващи живота и здравето на гражданите и след изрично писмено потвърждение от 
страна на изпълнителния директор.
4.4. В случаите по чл. 10.3 и 10.4 от договора, срокът по чл. 4.1 започва да тече от датата на 
писменото съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

V. МЯСТО НА ДОСТАВЯНЕ
5.1. Място на доставяне на Стоката е болнична аптека на МБАЛ“проф.д-р.Параскев Стоянов“АД.
5.2. Рискът от случайното погиване или повреждане на стоките преминава върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
от момента на приемането им на мястото на доставяне с приемателно-предавателен протокол.

VI. ДАТА НА ДОСТАВЯНЕ НА СТОКИТЕ
6. За дата на доставяне се счита датата, на която стоките са доставени до мястото съгласно 
чл.5.1.

V II. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:



7.1. Да достави стоките в договорения срок и да ги предаде на магистър фармацевта.
7.2. Да предаде стоките, пакетирани и маркирани в съответния вид, количество и качество на 
мястото на доставяне.
7.3. Изпълнителят е длъжен да изпълни задълженията си по Договора и да упражнява всичките 
си права, с оглед защита интересите на Възложителя.
7.4. При подписването на договора да представи:

а) документи по чл. 112, ал. 1 от ЗОП издадени от компетентните органи; 
б) гаранция за изпълнение, в една от формите, определени в чл. 111, ал. 5 от ЗОП, която се 
освобождава до 30 дни след приключване изпълнението на договора. Гаранцията е в размер на 
2 % от стойността на договора без ДДС.
7.5. 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 на работата на 
Възложителя.
7.6. При точно и навременно изпълнение на задълженията си по настоящия Договор, 
Изпълнителят има право да получи цената по Договора, съгласно определения начин на 
плащане.
7.7. 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.
7.8 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 -  болнична аптека.
7.9.Изпълнителят се задължава да предостави възможност на Управляващия орган, 
националните одитиращи власти, Европейската комисия, Европейската служба за борба с 
измамите, Европейската сметна палата, Съвета за координация в борбата с правонарушенията, 
засягащи финансовите интереси на Европейските общности -  Република България и външните 
одитори да извършват проверки на място на изпълнението на проекта и да извършват пълен 
одит, ако е нужно, въз основа на оправдателни документи за отчетеното, счетоводни документи и 
всякакви другидокументи, имащи отношение към финансирането на проекта.

VIII. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
8.1. Да приеме доставените в срок и на място стоки, съответстващи по вид, количество и 
качество на описаното в настоящия договор.
8.2. Да заплати доставените стоки по реда на чл.3.1., 3.2. и 3.3. от настоящия договор.
8.3. След приключване изпълнението на договора да освободи гаранцията за изпълнение, без да 
дължи лихви за срока, през който средствата законно са престояли у него.
8.4. Възложителят има право на рекламация по отношение на доставките по Договора.
8.5. Възложителят има право да изисква от Изпълнителя замяната на несъответстваща с 
Техническите спецификации и/или дефектна Стока /и/или нейни компоненти ако е приложимо/, 
както и отстраняване на недостатъците, по реда и в сроковете, определени настоящия Договор.
8.6. 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.



8.7. Възложителят има право да изисква от Изпълнителя да сключи и да му представи копия от 
договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители.
8.8. 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.

IX. ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА СТОКИТЕ
9.1. Приемането на стоките се извършва на мястото на доставяне от магистър фармацевт.
9.2. ИЗ ПЪЛНИТЕЛЯТ и магистър фармацевт подписват приемателно-предавателен протокол, 
удостоверяващ получаването на стоките.

X. КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИИ И СРОК НА ГОДНОСТ
10.1. Качеството на стоките, предмет на настоящия договор, следва да отговарят на 
изискванията на техническата спецификация на Възложителя.
10.2. Към датата на доставката, остатъчният срок на годност на стоките предмет на настоящия 
договор, следва да бъде не по-малък от 60% от обявения от производителя.
В случай на доставка на изделия с по-кратък от договорения срок на годност се дължи неустойка, 
както следва:

• 59,99% - 50% -10 % върху стойността на доставката;
• 49,99% - 40% - 20 % върху стойността на доставката;
• 39,99% - 30% - 30 % върху стойността на доставката;
• 29,99% - 20% - 40 % върху стойността на доставката;

10.3. Доставката на изделие с остатъчен срок на годност по-малък от 30 (тридесет) на сто от 
обявения от производителя се извършва само с писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като се 
дължи неустойка в размер на 40% върху стойността на доставката.Без изрично писмено 
съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ стоките няма да бъдат заплащани.
10.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да откаже приемането на стоките, ако в деня на тяхното пристигане 
или приемане остатъчния срок на годност е по -  малък от определения в чл. 10.2. минимален 
срок на годност.
10.5. В случай на безплатно доставяне на някои от стоките по договора, съгласно договореното с 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същите следва да отговарят на посочените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ изисквания 
относно срок на годност и срок на доставка, в съответствие с чл. 4.1 .и чл. 10.2.

XI. ОТГОВОРНОСТ ЗА  НЕТОЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ. РЕКЛАМАЦИИ
11.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да предявява рекламации пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за:
а) количество и некомплектност на стоките или техническата документация (явни недостатъци);
б) качество (скрити недостатъци):
- при доставяне на стоки не от договорения вид, посочен в чл. 1;
- при констатиране на дефекти при употреба на стоките.
11.2. 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 случай че Несъответствията са 
съществени и не бъдат отстранени в рамките на дадения от Възложителя срок, или при забавяне 
на доставката на Стоката с повече от 5 (пет) дни, Възложителят имат право да прекрати 
Договора, както и право да получи неустойка в размер на сумата по гаранцията за изпълнение на 
Договора.



И.З.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 Стоката.
11.4. Възложителят се задължава да уведоми писмено Изпълнителя за всички скрити 
Несъответствия, които не е могъл да узнае при приемането на доставката в срок до 15 
(петнадесет) дни от узнаването им, но не по-късно от изтичане на гаранционния срок.
11.5. Рекламации за явни недостатъци на стоките се правят от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, чрез крайните 
получатели на стоките -  съответните отделения на МБАЛ , в момента на предаването им, за 
което се съставя протокол, подписан и от двете страни.
11.6. Рекламации за скрити недостатъци се правят през целия срок на годност на доставените 
стоки, като рекламацията се придружава задължително от констативен протокол.
11.7. В рекламациите се посочва номерът на договора, точното количество на получените стоки с 
техния партиден номер, основанието за рекламация и конкретното искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
11.8. В 10 (десет) дневен срок от получаване на рекламацията, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да 
отговори на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено и конкретно дали приема рекламацията или я отхвърля.
11.9. При рекламация за явни недостатъци ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в едномесечен срок от 
получаване на рекламацията за своя сметка и риск да достави на мястото на доставяне 
количеството липсващи в доставката / некомплекгни договорени стоки.
11.10. При рекламация за скрити недостатъци ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в едномесечен срок от 
получаването й да замени доставените недоговорени по вид / дефектни стоки за своя сметка и 
риск или по преценка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да върне съответната част от заплатената цена, ведно 
с дължимите лихви.
11.11. Изборът на посочените по-горе възможности да се върне съответната част от платеното 
или да се доставят нови стоки принадлежи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и се упражнява от него под 
формата на писмено уведомление до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като разходите и рисковете по новото 
доставяне са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
11.12. Рекламираните стоки се съхраняват от магистър фармацевт в болнична аптека до 
уреждане на рекламациите.

XII. ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ
12.1. За неизпълнение на задълженията си по настоящия договор с изключение на тези по чл.
10.2 и чл. 10.3, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължят неустойки съгласно Раздел XIV -  
Неустойки от настоящият Договор.
12.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ удовлетворява претенциите си относно неизпълнението на договора, 
както и за заплащане на неустойките от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ като задържа гаранцията за 
изпълнение по чл. 7.3, буква “б” от договора, след което по съответния ред, предприема 
действия за нейното усвояване.

XIII. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ. ГАРАНЦИЯ ЗА АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ 
Видове гаранции, размер и форма на гаранциите
13.1. Видове и размер на гаранциите
13.1.1. Изпълнителят гарантира изпълнението на произтичащите от настоящия Договор свои 
задължения с гаранция за изпълнение в размер на 2 % (два процента) от стойността на 
Договора по алинея (2.3) или сумата от 824,53 /осемстотин двадесет и четири лева и 53 ст./ 
лева.
13.1.2. Изпълнителят предоставя гаранция за обезпечаване на авансовото плащане.
13.1.3. Изпълнителят представя документи за внесени гаранции за изпълнение на Договора
13.2 Форма на гаранциите



13.2.1 Изпълнителят избира формата на гаранцията измежду една от следните: (i) парична сума 
внесена по банковата сметка на Възложителя; (ii) банкова гаранция; или (Ш) застраховка, която 
обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на Изпълнителя.
13.3.Изисквания по отношение на гаранциите
13.3.1. Когато гаранцията се представя във вид на парична сума, то тя се внася по следната 
банкова сметка на Възложителя : ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД - клон Ловеч, както 
следва : IBAN : BG 73 FINV 9150 1017 4489 81 , BIC : FINVBGSF.
[•]. Всички банкови разходи, свързани с преводите на сумата са за сметка на Изпълнителя;
13.3.2. 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 му със срок на валидност, срока на действие един месец след 
изтичане срока на настоящия договор.
13.3.3. 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.Всички 
банкови разходи, свързани с обслужването на превода на гаранцията, включително при нейното 
възстановяване, са за сметка на Изпълнителя.
13.3.4.3астраховката, която обезпечава изпълнението, чрез покритие на отговорността на 
Изпълнителя, е със срок на валидност, срока на действие един месец след изтичане срока на 
настоящия договор. Възложителят следва да бъде посочен като трето ползващо се лице по тази 
застраховка. Застраховката следва да покрива отговорността на Изпълнителя при пълно или 
частично неизпълнение на Договора. Разходите по сключването на застрахователния договор и 
поддържането на валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане 
на застрахователно обезщетение в полза на възложителя, при наличие на основание за това, са 
за сметка на Изпълнителя.

13.4. Задържане и освобождаване на гаранциите
13.4.1. Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение на Договора до 30 /тридесет/ 
календарни дни след приключване срока на договора.
13.4.2 Възложителят не дължи лихви върху сумите по предоставените гаранции, независимо от 
формата под която са предоставени.
13.4.3. 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.
13.4.4. 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 
задържиот 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.
13.4.5. 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.
13.4.6. В случай на задържане от Възложителя на суми от гаранциите, Изпълнителят е длъжен в 
срок до 30 (тридесет) дни да допълни съответната гаранция до размера й.
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XIV. НЕУСТОЙКИ
14.1. При забавено изпълнение на задължения по Договора от страна на Изпълнителяв 
нарушение на предвидените в този Договор срокове, същият заплаща на Възложителя неустойка 
в размер на 0,1 на сто от сумата по заявката за доставка,но не повече от 0.2 % от размера на 
конкретната заявка.
14.2. При забава на Възложителя за изпълнение на задълженията му за плащане по Договора, 
същият заплаща на Изпълнителя неустойка в размер на 0,1 на сто от дължимата сума за всеки 
просрочен ден, но не повече от 0.2 % от размера на забавеното плащане.
14.3. При системно (три и повече пъти) неизпълнение на задълженията си по този 
договор,Изпълнителят дължи на Възложителя, неустойка в размер на 2 /два/ процента от 
стойността по договора.
14.4. 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.
14.7.Неустойките се заплащат незабавно, при поискване от Възложителя - Възложителят има 
право да задържи съответната сума от гаранцията за изпълнение.

XV. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ
(приложимо само в случаите, в които избрания за изпълнител участник е посочил, че ще ползва 
подизпълнители)

1 5 .1.0бщи условия приложими към Подизпълнителите
15.1.13а извършване на дейностите по Договора, Изпълнителят има право да ползвасамо 
подизпълнителите, посочени от него в офертата, въз основа на която е избран за Изпълнител.
15.1.2. Процентното участие на подизпълнителите в цената за изпълнение на Договора не може 
да бъде различно от посоченото в офертата на Изпълнителя.
15.1.3. 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.
15.1.4. Независимо от използването на подизпълнители, отговорността за изпълнение на 
настоящия Договор и на Изпълнителя.
15.1.5. Сключването на договор с подизпълнител, който не е обявен в офертата на Изпълнителяи 
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.

15.2. 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.

15.3. Разплащане с подизпълнители



15.3.1. 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.
15.3.2. Разплащанията по член (15.3) 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.
15.3.3. Към искането по (15.3)Изпълнителят предоставя становище, от което да е видно дали 
оспорва плащанията или част от тях като недължими.
15.3.4. Възложителят има право да откаже плащане по (15.3), когато искането за плащане е 
оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

XVI. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

16.1 .Настоящият Договор се прекратява в следните случаи:
(i) по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма;
(ii) с 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;
16.2. 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 [[...] (словом)] дниили 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;
16.3. 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. [В последния случай, размерът на 
обезщетението се определя в протокол или споразумение, подписано от Страните, а при 
непостигане на съгласие -  по реда на клаузата за разрешаване на спорове по този Договор.]
16.4. Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между Страните за 
извършените от страна на Изпълнителя и одобрени от Възложителя дейности по изпълнение на 
Договора.
16.5. Възложителят може да развали Договора по реда и при условията предвидени в него или в 
приложимото законодателство.
16.6. Настоящият Договор може да бъде изменян или допълван от Страните при условията на чл. 
116 от ЗОП.

XIX. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА



19.1. 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.
19.2. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички разумни усилия 
и мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено 
другата Страна незабавно при настъпване на непреодолимата сила.
19.3. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира.
19.4. 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.

XX. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ
20.1.Страните се съгласяват да третират като конфиденциална следната информация, получена 
при и по повод изпълнението на Договора:

20.2.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.

XXI. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
21.1.3а всички неуредени в настоящия Договор въпроси се прилага действащото българско 
законодателство.
21.2. 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.
21.3. Страните се задължават да се информират взаимно за всяка промяна на правния си статут, 
адресите си на управление, телефоните и лицата, които ги представляват.
21.4.0фициална 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 промяна на адрес, 
кореспонденцията изпратена на адресите по настоящия член 20 се считат за валидно изпратени 
и получени от другата Страна.
21.5.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.
21.5.1.Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този договор са валидни, 
ако са направени в писмена форма и са подписани от упълномощените представители на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
21.5.2. За валидни адреси за приемане на 
договор се смятат:
Възложител:
5500 Ловеч, ул. „Съйко Съев“ №27 
e-mail: mbal lovech@abv.bq 
Банкова сметка
ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД 
клон Ловеч
IBAN: BG 73 FINV 9150 1017 4489 81 
BIC: FINV BGSF

съобщения и банкови сметки, свързани с настоящия 

Изпълнител:
1750 София, ж.к. Младост 1, бл. 28Б /ул. „Димитър Моллов“/ 
e-mail: info@mte-bq.com и/или tender@mte-bq.com 
Банкова сметка
УниКредит Булбанк АД, гр. София 
клон Централен
IBAN: BG09 UNCR 7630 1000 0431 12 
BIC: UNCR BGSF

mailto:mbal_lovech@abv.bq
mailto:info@mte-bq.com
mailto:tender@mte-bq.com
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21.5.3. При промяна на посочения по чл. 21.5.2 информация, съответната страна е длъжна да 
уведоми другата в тридневен срок от промяната.
21.6. Изпълнителят няма право да прехвърля своите права или задължения по настоящия 
Договор на трети лица, освен в случаите предвидени в ЗОП.
21.7. 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.1
21.8. 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.
21.9. Нищожността на някоя от клаузите по Договора или на допълнително уговорени условия не 
води до нищожност на друга клауза или на Договора като цяло.
При съставянето на настоящия договор се представиха следните документи:

• Документи по чл. 112 от ЗОП;
• Гаранция за изпълнение;

Настоящият договор се състави в три еднообразни екземпляра на български език -  един за 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Неразделна част от този договор е:

S  ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 за стойност на единичните цени на стоките без включен ДДС, 
Приложение № 1 -  Неразделна част от настоящия договор /Приложението е изготвено 
съгласно офертата на участника - Техническото и Ценовото предложение/
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 по ДОГОВОР № ....С ........../1ОД.2020 за стойност на единичните цени на стоките без включен ДДС относно ОП с УИН 00732-2020-
0003 с изпълнител МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД

№ вид Търговско
наименование

Форма на 
продукта

Брой
опаковк

и
Ед. цена за 
опаковка

‘Обща
стойност

Опаков
ка

Количес
тво Ед. цена Каталожен

номер
Пройзводи

тел
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

обособена позиция № 1, номенклатери №....

1
1.13.Контейнери  стерилни 
за урина

Контейнер стерилен, 
60 мл  /400  бр . каш ./ бр. 5 61,16 305,8 400 2000 0,1529 2450/SG

Ap taca /Ита
лия

2
1.15.Контейнери  стерилни 
за храчки

Контейнер за секрет 
стерилен, /5 0 0  бр. 
каш ./ бр. 10 13,76 137,6 100 1000 0,1376 2580/SG

Ap taca /Ита

лия

обособена позиция № 3, номенклатери №....

1
3.22. бъ рз  тест за сифилис 
/касета или еквивалент/

И м унохромато граф ски  
тест за Syph ilis  A b  -в 
серум  и плазма, on. 
x25cassette тест 12 18,8 225,6 25 300 0,752 C62RT1006

Tody
labo ra to rie

s/
Румъния

2
З.ЗЗ.тест за Hbs Ag за 
пресяване

И м унохромато граф ски  
тест за HBsAg - 

se rum /p la sm a,k it 
x25cassette бр. 24 16,25 390 25 600 0,65 IHBSG-C31

Tody
labo ra to rie

s/
Румъния

3
3.34.тест за HCV за 
пресяване

И м унохроматограф ски  
тест за HCV А Ь  - 

se rum /p la sm a,k it 
x25cassette бр. 24 23 552 25 600 0,92 ICHV-C31

Tody
labo ra to rie

s/
Румъния

4
З.ЗБ.тест за HIV за 
пресяване

И м унохроматограф ски  
тест за HIV 1/2  - w ho le  

b lo od /se rum /p la sm a ,k it 
x25cassette бр. 24 30,75 738 25 600 1,23 ICHV-C42

Tody
labo ra to rie

s/
Румъния

5
З.Зб.тест за H AV  IgM за 
пресяване

И м унохроматограф ски  
тест за H AV  IgM - 

se rum /p la sm a,k it 
x25cassette бр. 24 52 1248 25 600 2,08 C61RT1024

Tody
labo ra to rie

s/
Румъния

6
3.37.тест за сиф илис за 
пресяване

И м унохроматограф ски  
тест за Syph ilis  A b  -в 

серум  и плазма, оп. 
x25cassette бр. 12 18,8 225,6 25 300 0,752 C62RT1006

T ody
labo ra to rie

s/
Рум ъния

обособена позиция №  10, номенклатура №.....
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1
10.4.Абсолю тен алкохол  за 

хистология ? 99%
H istano l 100-абсолю тен 
алкохол за хистология литра 45 62,5 2812,5 10 450 6,25 H100-10L

B ioGnost,
Хърватия

2 10.5.Ацетон хистологичен
Ацетон  хистологичен, 
10 л/оп литър 45 68,5 3082,5 10 450 6,85 3413/10

A van to r/П
олша

3
10.6 .Парафин на гранули с 
точка на топене 52-54*С

Парафин хистологичен 
Paraptast Regular, 
гранулиран кг. 30 44 1320 5 150 8,8 30010008

SLEE/
Германия

4
10.7.Ф ормалин  с неутрално 
pH 10%

Ф ормалдехид10%  v/v, 
неутрално буф ериран, 
готов за употреба, 20 
л/оп. литра 23 44 1012 20 460 2,2 FNB4-20L

B ioGnost,
Хърватия

5 10.9.Ксилол хистологичен Ксилол хистологичен литра 3 75 225 10 30 7,5 3410/10
A van to r/П
олша

6

Ю .Ю .М ай е р  Хематоксилин 
или еквивалент - реактив 
за оцветяване на 
цитоплазчма Hem atoxy lin  M aye r 2,5L литър 4 52,15 208,6 2.5 10 20,86

Н ЕМ М -О Т -
2,5L

B ioG nost
Хърватия

7

Ю .И .Е о зи н  - реактив  за 

оцветяване ядрата на 
к л е тки те -1% воден разтвор

Eosin Y 1% воден 
разтвор литър 2 26,25 52,5 2.5 5 10,5

EOY-10-OT-
2.5L

B ioG nost
Хърватия

8

10.12.Лепило за покривни  
стъкла

Л епило  за покривни  
стъкла B io M o u n t DPX, 
500 м л/оп . литър 30 48,57 1457,1 1 30 48,57 ВМ -500

B ioG nost
Хърватия

9
10.13.Разтвор за 
просветляване (без ксилол)

B ioC lear, 10 1_.Реактив 
за просветляване. литър 3 52,6 157,8 10 30 5,26 BC-10L

B ioGnost
Хърватия

10
10.14.Набор за оцветяване 
по метода  на Ван Гизон

Van G ieson  T rich rom e 
k it 100 теста/оп. бр. 6 33,23 199,38 1 6 33,23 VG-100T

B ioGnost
Хърватия

11

10.15.Набор за оцветяване 
PAS-реакция - оцветяване 
на м укосубстанции  
/м укоп оли за хари ди / P.A.S Kit, 100 теста/оп. бр. 6 29,1 174,6 1 6 29,1 PAS5-100T

B ioG nost
Хърватия

Стр. 2



12

10.16 .Набор за оцветяване 
на м етахром азия  - 
толуидин  или алциан T o lu id in e  Blue, so lu tion бр. 6 9,11 54,66 1 6 9,11 ТВ-ОТ-Ю О

B ioG nost
Хърватия

13

10.17.Набор за оцветяване 
на ретикулни  влакна по 
Гомори

G om ori T r ich rom e  kit, 
100 теста/оп. бр. 6 47,06 282,36 1 6 47,06 GT-100T

B ioG nost
Хърватия

14

10.18 .Набор за оцветяване 
на еластични влакна с 
орсеин O rce in  kit, 100 теста/оп. бр. б 61,5 369 1 6 61,5 ORC-100T

B ioGnost
Хърватия

15

10.19.Набор за оцветяване 
на м еланин  по М асон - 
Ф онтана

M asson  Fontana kit, 100 
теста/оп. бр. 6 71,46 428,76 1 6 71,46 M F-100T

B ioGnost
Хърватия

16
10.20 .Набор за оцветяване 
за ж елязо  по Перлс

H em oG nost Peris kit, 
100 теста/оп. бр. 6 29,41 176,46 1 6 29,41 НР-100

B ioGnost
Хърватия

17

10.21 .Набор за оцветяване 
на Туберкулозни  бактерии 
по Цил-Нилсен

ТВ-Stain Ho t Kit, 100 
теста/оп. бр. 6 38,23 229,38 1 6 38,23 ТВН-Ю ОТ

BioGnost
Хърватия

18
10.22.Набор за оцветяване 
на ф ибрин по Вайгерт

W e ige rt-V an  G ieson  kit, 
100 теста/оп. бр. 6 117 702 1 6 117 W VG-100T

B ioGnost
Хърватия

19

10.23.Набор за оцветяване 
по м етода  на М ай-Грю нвал

M ay -G ruenw a ld  
so lu tion , 2,5 л/оп. бр. 2,4 42,45 101,88 2.5 6 16,98 M G-OT-2,5L

B ioGnost
Хърватия

20
10.24.Набор за оцветяване 
по м етода  на Гимза

G iem sa so lu tion , 2,5 
л/оп. бр. 2,4 48,5 116,4 2.5 6 19,4 GM -O T-2 ,5L

B ioGnost
Хърватия

21

10.25 .Набор за оцветяване 
за м азнини  по метода  
Судан -III, ОИЛ-РЕД  или 
еквивалент

Sudan B lack B lip id kit, 
100 теста/оп. бр. 6 41,17 247,02 1 6 41,17 SBB-100T

B ioGnost
Хърватия

22

10.26 .Набор за оцветяване 
по ЛИ-за исхемични 
п ром ени  в м иокарда

H.B.F.P kit, 100 
теста/оп. бр. 6 64,7 388,2 1 6 64,7 HBFP-100T

B ioGnost
Хърватия

23
10.27 .Набор за оцветяване - 
за а м и л о и д

Congo red H ighm an kit, 
100 теста/оп. бр. 6 35,3 211,8 1 6 35,3 CR-100T

B ioGnost
Хърватия

обособена позиция № 1, номенклатура №  1.109.
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1

1.109.1 .за кръвна картина с 
EDTA, к-т с луер конус или 
еквивалент от 2 д о  5 мл.

Вакутейнер EDTA-K2E 
Змл.тип  sa fe ty  
/оп.БОбр/ бр. 300 8,33 2499 50 15000 0,1666 454020

G re in e r bio-
one /Австр
ия

2

1.109.2 .за серум , к-т с луер 
конус или  еквивалент от 4 
д о  8 мл.

Вакутейнер  сер ум  4мл. 
тип sa fe ty /on .506p / бр. 300 8,45 2535 50 15000 0,169 454092

G re in e r bio-
on e /Австр
ия

3

1.109.3 .за плазма - Sod ium  
H eparin  -к-т с луер конус 
или еквивалент 4 мл

Вакутейнер  4мл. NH 
Sod Heparin , P rem ium бр. 14 9,105 127,47 50 700 0,1821 454051

G re in e r bio-
one /Австр
ия

4

1.109.4 ..за коагулация, к-т с 
луер  конус или еквивалент 
от 2 д о  3 мл.

Вакутейнер  коагулация 

3.2% Зм л . 91\1Стип 
s a fe ty /о п .5 0б р / бр. 100 8,78 878 50 5000 0,1756 454325

G re in e r bio-
one /Австр
ия

5

1.109.5 .за кръвно газов 
анализ с лит.хепарин 2.3 

м л  с луер  конус или 
еквивалент

Вакутейнер  Li Hep. 4мл. 
тип sa fe ty  /о п .5 0б р / бр. 10 8,445 84,45 50 500 0,1689 454084

G re in e r bio-
one /Австр
ия

6

1.109.6 .адаптор към  
системата  за взимане  на 
кръв от венозен  източник Луер адаптер , стерилен бр. 2 16,83 33,66 100 200 0,1683 450070

G re in e r bio-
one /Австр
ия

7
1 .109.7 .игли за затворена 
система, стерилни 20G Игли 20G  /оп .Ю О бр ./ бр. 20 13,71 274,2 100 2000 0,1371 450077

G re in e r bio-
on e /Австр
ия

8
1.109.8 .игли за затворена 
система, стерилни 21G11/2 Игли 21G  /оп .Ю О бр ./ бр. 20 13,71 274,2 100 2000 0,1371 450076

G re in e r bio-
one /Австр
ия

обособена позиция № 2, номенклатура № 2.50.

1
2.50.1. П ротром биново  
врем е

Тром бопластин  10x2 
мл мл. 20 26 520 20 400 1,3 41001

Dutch

D iadnostics
B.V./
Холандия
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2

2.50.2.АПТТ активирано 
парциално тром б ин ово  
време

АРТТ 6x2.5 мл/1х15  мл  
Ca lc ium  Ch lo r ide МЛ. 10 37,05 370,5 30 300 1,235 41002

Dutch

D iadnostics
B.V./

Холандия

3 2 .50 .3 .Ф ибриноген реактив

ФИБРИНСЛ ЬН 
10х1мл ./2х60мл . 
Im odazo le  b u f f e r / lx l  
cal. МЛ. 6,154 85,15 524 130 800 0,655 41004

Dutch

D iadnostics
B.V./
Холандия

4
2 .50 .4 .Буфер за 
ф ибриноген опаковка

включен в опаковката 
за Ф ибриноген МЛ. 120 0,006 0,72 60 7200 0,0001 41004

Dutch
D iadnostics
B.V./
Холандия

5 2.50 .5 .Калциев двухлорид
вклю чен в опаковката 
за АРТТ МЛ. 4,688 0,006 0,03 64 300 0,0001 41002

Dutch
D iadnostics
B.V./
Холандия

6
2 .50 .6 .Контролна плазма за 
коагулация Плазма контролна N /P МЛ. 12,5 18 225 4 50 4,5 61007/61008

B ioSystem s

/
Испания

обособена позиция № 2, номенклатура № 2.53.

1

2.53 .1 .Разреж дащ  разтвор 
за хематологичен 
анализатор - разредител QUINTUS DILUENT 20L литра 30 147,5 4425 20 600 7,375 1504291

Bou le
M ed ica l-
Ш веция

2 2.53 .2 .Лизиращ  разтвор QUINTUS LYSE 5L литра 15 281,5 4222,5 5 75 56,3 1504292

Boule
M ed ica l-
Ш веция

3 2.53 .3 .П ромиващ  разтвор QUINTUS STOPPER 1L литра 10 87,55 875,5 1 10 87,55 1504373

Boule
M ed ica l-
Ш веция

4
2.53 .4 .Контролна кръв в 
ниво нормална област Con-5D iff N o rm  1x3 мл мл. 4 262,5 1050 3 12 87,5 1504381

Boule
M ed ica l-
Ш веция

5
2.53 .5 .Контролна кръв в 
ниво ниска област Con-5D iff Low  1x3 мл мл. 4 262,5 1050 3 12 87,5 1504382

Boule
M ed ica l-
Ш веция

6
2 .53 .6 .Контролна кръв в 
ниво висока област Con-5D iff High 1x3 мл мл. 4 262,5 1050 3 12 87,5 1504380

Boule
M ed ica l-
Ш веция

Стр. 5



7 2.53 .7 .Почистващ  разтвор ПОЧИСТВАЩ  РАЗТВОР мл. 5 85 425 100 500 0,85 3901

Boule
M ed ica l-
Ш веция

обособена позиция № 10, номенклатура № 10.1.

1
10.1.1 .Еднократни ножчета 
за м икротом , нисък профил

Еднократни  ножчета за 
м и кр ото м , нисък 

профил, за меки  
тъкани , 50 броя/оп. бр. 5 130 650 50 250 2,6 28407005

SLEE/Герм
ания

2
10.1.2 .Еднократни ножчета 
за м икротом , висок профил

Еднократни  ножчета за 
м икрото м , висок 
профил, за меки  
тъкани , 50 броя/оп. бр. 5 130 650 50 250 2,6 28407007

SLEE/Герм
ания

3

10.1 .3 .Еднократни ножчета 
за м икротом , нисък 
профил, за твърди  и плътни 
тъкани

Еднократни  ножчета за 
м икрото м , нисък 
профил, за твърди 
тъкани , 50 броя/оп. бр. 5 130 650 50 250 2,6 28407004

SLEE/Герм
ания

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: /  
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: 

/д-р Румяна Нановска/

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: 
/Детелина Георп

Общо лева без ДДС 41 226,73
Общо лева с ДДС 49 472,08

Гаранция

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 
УПРАВИТЕЛ:

/инж. Йонка Гетова

лева
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