
ДОГОВОР № 2 
 
 

 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  

„ЕЛТА  90М“ ООД, със седалище и адрес на управление гр. София 
1000, ул.“Дунав“№19, вх.А, ет.1, ап.2, регистриран в ТР на АВ с 
ЕИК:130469816,  ИД.№ по ЗДДС: BG 115573932, тел. 02/ 983 96 49, 
представляван от Теодор Иванов Замфиров - Управител, 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 Хематологичен 
анализатор – напълно автоматичен хематологичен с диференциално 
изброяване на левкоцити (3 DIFF) SYSMEX XP- 300, 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 
 

Напълно Автоматичен хематологичен с диференциално изброяване на 
лежкоцити (3DIFF) SYSMEX XP-300  
Изследвани параметри – 20 параметъра: 
WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, LYM#, MXD#, NEUT#, 
LYM%, MXD%, NEUT%, RDW-SD, RDW-CV, PDW, MPV, P-LCR, PCT  
Параметри за научно изследователски цели:  
Research W, Research S, Research M, Research L 
3 хистограми за бели кръвни клетки, еритроцити и тромбоцити 
WBC/RBC/PLT 
Две измервателни камери за WBC и за RBC/PLT 
Работа с венозна и капиляна кръв  
Принцип на измерване: 
WBC DC метод на детекция 
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PLT/RBC: DC метод на детекция 
HGB: безцианиден метод за детекция 
Система за сигнализиране при резултати извън референтните граници 
Задаване на референтни граници 
Цветен сензорен дисплей 
Анализаторът  работи рутинно само с 2 реагента 
Производителност: 
Стабилна скорост на обработка от 60 проби на час 
Аспирационен обем  до 50 µl 
Съхраняване на данни: 40 000 пациентски резултата, включително 
хистограми 
Възможност за двупосочно свързване с ЛИС 
Качествен контрол: Xbarм; Levey-Jennings, SD, SV  
60 точки по 6 файла 
Калибрация: 
Автоматична Калибрация, Ръчна Калибрация, Калибрация с калибратор 
Интерфейс: LIS, 2 x LAN (Ethernet), RS-232C  
Външен баркод скенер, Вграден термопринтер, порт за външен баркод 
скенер, връзка с външен принтер, възможност за запазване възстановяване 
на данни посредством специална карта памет 
12 месеца гаранция от датата на пускане в екплоатация 
Осигуряване на гаранционен сервиз и поддръжка 
Термо принтерът да има възможност да принтира: 
Дата, Час, ID на пробата, ID на оператора, Резултат от анализа включващ 
флагове и хистограми, информация за качествен контрол, Настройки, 
Сервизна информация 
Специализирана програма за поддръжка на анализатора с 6 подпрограми за 
поддръжка 
 (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 
 

2 
 



1. Апаратът  следва да бъде доставен и предаден на Възложителя в 
срок до 30 /тридесет/ дни (не по-дълъг от 30 дни), след подписване на 
договора.   

 
  ІІІ. ЦЕНИ И УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ 
 

1. Цената, която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща   на ДОСТАВЧИКА  
за  апарата/апаратите е в размер на 6000,00лв. 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 – 20%.  
• 80% -  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 30 /тридесет/ 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.  
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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 
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 /двадесет/ 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% 
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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. 

 
 
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           „ЕЛТА 90М“ ООД 
 
Управител:  / п /    Управител:       / п /  
 
 /д-р П.Чилингиров/    /Теодор Замфиров/ 
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