
ДОГОВОР № 1 
 
 

 Днес, 29.12.2014г., между: 
 “Комплексен онкологичен център - Стара Загора” ЕООД, гр. 
Стара Загора,  ул.”Д-р Тодор Стоянович” №15, рег. в ТР на АВ с ЕИК: 
000812197, представлявано от д-р Петьо Вълчев Чилингиров - Управител, 
наричан за краткост в договора  ВЪЗЛОЖИТЕЛ  от една страна и  

„АКВАХИМ“ АД, със седалище и адрес на управление гр. София 
1582, бул.“Проф. Цветан Лазаров“ № 83, регистриран в ТР на АВ с ЕИК: 
200984964, ИД.№ по ЗДДС: BG 200984964, тел. 02/ 807 50 00,  
представляван от Здравка Валентинова Шолева и Цанка Стоилова Малчева 
– в качеството им на Прокуристи, наричан за краткост  в договора   
ДОСТАВЧИК от друга страна, 
се сключи настоящия договор при следните условия:  
 
 
   І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА  
 

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ДОСТАВЧИКЪТ приема да 
достави, монтира и продаде  на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Имунологичен 
анализатор  - напълно автоматизиран имунологичен анализатор ACCESS 2 
-  производство на американската фирма производител Beckman Coulter, а 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да му заплати цената, съгласно 
условията на настоящия договор.  

2. Апаратът  следва да отговаря на следните технически изисквания:  
 

Технически изисквания и характеристики 
   
ИЗИСКВАНИЯ 
 

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ  
на ACCESS2 – 
 производство на американската фирма производител 
Beckman Coulter   

1.Селективен, напълно 
автоматизиран анализатор 
за имуноанализ, 
използващ принцип с 
висока чувствителност 

1.Напълно автоматизиран, селективен анализатор за 
имунологични изследвания, работещ на принципа на 
хемилуминисцентно отчитане,  след предварителна  
парамагнитна  сепарация и с висока чувствителност 

2.Настолен и компактен 2.Настолен, компактен –един от най-малките по размери 
в своя клас, със странично обдухване - възможност за 
поставяне плътно до стена, дължина  -99 см 

3. Автоматично 
въвеждане на всички нови 
методи и показатели със 
софтуер на производителя 

3.Автоматизирано обновяване на софтуера за въвеждане 
на нови методи и показатели 
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4. Минимум 4 позиции за 
реактиви и минимум 15 
позиции за пациентски 
серуми на борда 

4. 24 позиции за реактиви 
  -60 пациентски проби едновременно в: 
    / серум, 
       плазма, 
       урина,  
        амниотична течност и  
        цялостна кръв/ 
 

5.Производителност - 
минимум 30 теста на час 

5.Производителност 100 теста/час, изключително бърз 

6. Възможност за 
анализиране на 
приоритетни (STAT) 
проби по всяко време, без 
прекъсване на рутинната 
работа на анализатора 

6.STAT – спешни проби могат да се подават по всяко 
време без да се прекъсва рутинната работа 
-с автоматична функция – Reflex test –автоматично 
разреждане и повторение при абнормални стойности, 
предварително зададени от лабораторния лекар –
елиминира ръчното пре-програмиране 

7. Хладилна част на борда 
за реактивите 

7. хладилна камера на борда (3-10oC) за осигуряване 
стабилност на реактивите 
-наличие на инкубационна зона  (36oC) – осигурява 
стабилност на калибрациите! 

8. Режим на работа - 
възможност за постоянен 
достъп до реактивите, 
калибраторите и 
контролите, смяна на 
реактив без прекъсване на 
работа при необходимост 

8.Осигуряване на постоянен достъп до реактиви, 
контроли и калибратори за смяна без прекъснване на 
работа – при необходимост 
-осигурен достъп за конфигурация на параметрите на 
борда по време на работа 

9. Баркод-идентификация 
на пациентски проби 

9. Наличие на бар-код идентификация на пациентските 
проби 

10. Автоматично 
разпознаване на бар-
кодирани реактиви, 
контроли, калибратори 

10.Автоматично разпознаване на: бар-кодирани реактиви,  
изключващи възможност за субективни грешки  и  
Автоматично разпознаване на  броя на оставащите тестове 
в опаковките на борда, 

11.Осигурена защита от 
изпарение и попадане на 
контаминиращи частици, 
след отваряне на набора с 
реактиви 

11.Наличие на специална еластомерна самозатваряща се 
мембрана върху отовора на картриджа, която предпазва от 
изпарение реактива 

12. Автоматична 
калибрация, стабилност 
на калибрационните 
криви и дълъг 
калибрационен интервал-
минимум 30 дни 

12.Автоматична калибрация, стабилност на 
калибрационните криви - 56 дни в зависимост от теста 

13. Наличие на 
комуникационен порт за 
свързване в цялостната 
информационна система 
на лабораторията и 
лечебното заведение 

13.Наличие на еднопосочна, двупосочна и двупосочна 
комуникационна връзка в реално време (Uni-directional, bi-
directional, bi-directional with true Host Quiry RS-232C 
Serial port ) – за връзка с ЛИС /лабораторна информционна 
система/ и БИС /болнична информционна система/ 
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14.Наличие на програми 
и реактиви за измерване 
на: 
 14.1.Туморни маркери- 
CEA, AFP, CA 15-3, 
totalPSA, f-PSA, CA 125, 
CA 19-9, ßHCG; 
14.2.Тиреоидни 
показатели- FT3, 
FT4,TSH, TG, AntiTPO, 
AntiTG; 
14.3.Репродуктивни 
хормони- FSH, LH, 
Estradiol, Progesteron, 
Testosteron, Prolactin; 
 
 

14.Наличие на панели с програми и раективи за анализ на: 
 
Туморни маркери- CEA, AFP, CA 15-3, totalPSA, f-PSA, 
CA 125, CA 19-9, ßHCG; 
 
Тиреоидни показатели- FT3, FT4,TSH, TG, AntiTPO, 
AntiTG; 
Репродуктивни хормони- FSH, LH, Estradiol, Progesteron, 
Testosteron, Prolactin, AFP, AMH, InhibinA,  
PAPP-A, Estriol 
Анемия: ЕPO, Ferritin, Folate,Intrinsic Factor Ab, sTfR, Vit 
B12 
Кръвни вируси: HAV Ab; HAV IgM; HBc Ab, HBc IgM,; 
HBs A, Abs Ag; HCV Ab, HIV combo 
Костен метаболизъм: PTH, Ostase hs GH, 25 (OH)Vit D 
Други панели: инфекциозен, сърдечно-съдив, алергии, 
диабет, адренален 

15. Система, осигуряваща 
база данни за вътрешен 
качествен контрол 

15. Наличие на система за качествен контрол, 
Автоматичен качествен контрол, включващ автоматичен 
Levey Jenning анализ 
Възможност за статистика 

16. Минимум 12 месеца 
гаранци- онен сервиз; 
 

16.12 месеца гаранционен сервиз 

17. Осигуряване на 
гаранционен сервиз и 
поддръжка 

17.Оторизиран от производителя гаранционен и 
извънгаранционен сервиз 
-Възможност за дистанционно сервизно обслужване 
-Всички инженери, осигуряващи сервизното обслужване 
на апаратурата са преминали курс на обучение при 
производителя Beckman Coulter, за което имат сертификат 

(записват се техническите характеристики от офертата на участника) 
  

3. Апаратът  следва да притежава: 
• Нанесена „СЕ” маркировка / декларация за съответствие; 
• Нанесен идентификационен номер на нотифицирания орган, когато 

такъв се изисква от действащото законодателство / декларация за 
съответствие; 

• Нанесени наименование и адрес на управление на производителя 
и/или упълномощения представител и вносител/ декларация за 
съответствие; 

• Инструкции за употреба  на български език. 

ІІ. СРОК НА ДЕЙСТВИЕ НА ДОГОВОРА 
 

1. Апаратът  следва да бъде доставен и предаден на Възложителя в 
срок до 10 /десет/ дни (не по-дълъг от 30 дни), след подписване на 
договора.   
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  ІІІ. ЦЕНИ И УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ 
 

1. Цената, която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща   на ДОСТАВЧИКА  
за  апарата/апаратите е в размер на 21700,00лв. без ДДС.  Същата 
представлява крайна цена включваща в себе си всички възможни 
начисления като данъци, мита, такси,  застраховки, транспортни разходи, 
търговска печалба и др.подобни без ДДС. Тя не може да бъде увеличавана, 
независимо от причините за това. Цената обхваща и монтаж на апарата, 
обучение на персонала на възложителя за работа с него, пускане в 
експлоатация и гаранционно сервизно поддържане. 

2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща цената, както следва: 
• Авансово плащане – 10% .  
• 90% -  след доставка и пускане на апарата в експлоатация. 

3. Плащанията по предходната точка се осъществяват само след  като 
ДОСТАВЧИКЪТ е снабдил ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с надлежни фактури за 
размера на сумите, а при окончателното разплащане  -  след изпълнение на 
задълженията по т. V.3. 

4. Всички плащания между страните по договора ще се извършват по 
банковите сметки на Доставчика, посочени в издадените от него фактури. 
 
    

ІV. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
 

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да приеме доставеният от 
ДОСТАВЧИКА апарат, ако същият отговаря на посочените  в този 
договор изисквания. Приемането се осъществява в гр.Стара Загора, ул.”Д-р 
Тодор Стоянович” № 15  и се удостоверява с подписването на двустранен 
протокол от представители на ДОСТАВЧИКА  и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да плати цената съгласно 
уговорените срок и начин на плащане. 

 
V.  ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА 

 
 1. ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да достави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

апарата в срок 10 /десет/ дни (не по-дълъг от 30 дни) след подписване на 
договора и му го предаде на адрес гр. Стара Загора, ул.”Д-р Тодор 
Стоянович” № 15.  

2. ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да достави апарата, придружен със 
следните документи – декларация за съответствие, инструкция за употреба 
на български език и гаранционна карта. 

3. ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да пусне апарата в експлоатация и да 
обучи специалисти на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  за работа с него в 10 дневен срок 
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от доставката му. Пускането на апарата в експлоатация и обучението се 
удостоверяват с двустранен протокол, подписан от страните по договора. 

4. ДОСТАВЧИКЪТ  осигурява  гаранционно сервизно обслужване 
на апарата за срок от 12 /дванадесет/ месеца броим от пускането му в 
експлоатация. През времетраенето му отстранява  за своя сметка всички 
появили се дефекти или отклонения в параметрите на работа на апарата. 
Ако отстраняването  им не стане в разумен срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ги 
поправя за сметка на ДОСТАВЧИКА. 

 

VІ. ОТГОВОРНОСТИ И НЕУСТОЙКИ 
   

1. Собствеността върху апарата се прехвърля на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с  
едновременното изпълнение на следните две условия – заплащане  на 
пълния размер на цената му и фактическото му получаване от него.  

2. За неизпълнение на задълженията си по настоящия договор 
неизправната страна дължи на изправната страна обезщетение  в размер на 
мораторната лихва за срока на забавата или неизпълнението. 

3. В случай, че ДОСТАВЧИКЪТ закъснее с доставката на апарата  
петнадесет и повече дни след определения срок, той дължи обезщетението 
по предходната точка от момента на получаване на плащането на частта от 
цената  по т.2 от раздел ІІІ. В случаите, в които няма авансово плащане 
обезщетението е в размер на мораторната лихва за срока на забавата или 
неизпълнението изчислена върху 10% от цената на апарата. 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали договора, при което 
ДОСТАВЧИКЪТ връща платената цена в двоен размер освен, ако 
причините за закъснението са форсмажорни. 

4. ДОСТАВЧИКЪТ заплаща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ еднократно 
обезщетение в размер на 10 % от цената на апарата ако не осигури 
гаранционното му сервизно обслужване или ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
прибегне до упражняване на правото си по т.4 изречение 3 раздел V на 
договора.  

5. Ако апаратът не отговаря на едно или няколко от изискванията 
към него възложителят има право да избере между следните възможности 
– да не приема апарата, а ако го е приел то доставчикът да му заплати 
еднократно обезщетение в размер на авансовото плащане по т.ІІІ. 2, а в 
случаите в които няма авансово плащане обезщетението е в размер на 10% 
от цената на апарата (или да я прихване от свое дължимо плащане към 
доставчика) или да развали договора, като в този случай не е нужно да се 
спазва реда по чл.87 ЗЗД, а е достатъчно писменото му изявление за 
разваляне. 
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VІІ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ 

 
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прави рекламации за явни недостатъци в 30 

дневен срок от доставката, а за скрити недостатъци - през целия 
гаранционен срок на апарата. 

2. ДОСТАВЧИКЪТ подменя частите на апарата, засегнати от тези 
недостатъци, а когато това е невъзможно връща такава част от цената му, 
което съответства  на невъзможността или намалената възможност за 
функционирането му, породена от тези недостатъци.  

3. Страните могат да променят договора с взаимно писмено 
споразумение, при  възникване на обстоятелства, в резултат на които 
договорът засяга законните  интереси на някоя  от страните. 

4. Възникналите спорове между страните се уреждат чрез взаимни 
преговори между тях. При непостигане на споразумение, те решават спора 
по съдебен ред. 

5. За всички неуредени  в този договор въпроси се прилагат 
разпоредбите на действащото законодателство. 
 Договорът се състави в два еднообразни екземпляра, по един за всяка 
страна. 
 
 
 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:    ДОСТАВЧИК: 
 
„КОЦ – Стара Загора” ЕООД           „АКВАХИМ“ АД 
 
Управител:  / п /    Прокурист:     / п / 
 /д-р П.Чилингиров/    / Здравка Шолева / 

 
Прокурист:      / п /    

                    / Цанка Малчева/ 
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