
СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО 

ЛЕЧЕНИЕ ПО ДЕТСКИ БОЛЕСТИ ПРОФ. ИВАН МИТЕВ ЕАД 

София 1606, бул. "Акад. Иван Гешов" № 11 тел.: 81 54 210, факс: 952 16 50~] 

Д О Г О В О Р 
извънабонаментно обслужване 

№ & £ щ / 2018 г. 

Днес, $/л. 2018 г., в гр. София, на основание Чл.183 от ЗОП. в резултат на 
проведена процедура Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с № в РОП 00870-

2018-0006, открита с Решение № 49 / 24.04.2018г. на Изпълнителния директор и във връзка с 
Решение № 87 / 01.10.2018 г. за избор на Изпълнител, се сключи настоящият договор с предмет: 
Извънабонаментно сервизно обслужване на медицинска апаратура за нуждите на СБАЛДБ 
"проф. Иван Митев" ЕАД, между страните: 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: - СБАЛДБ ПРОФ. ИВАН МИТЕВ ЕАД 
с адрес: гр. София - 1606, бул. "Акад. Иван Гешов" № 11, БУЛСТАТ 000 662 790, тел.: 02 / 81 54 
210, факс: 02 / 952-16-50, представлявана от д-р Мария Екимова-Пенева - Изпълнителен директор 
и Геновева Бачорска - главен счетоводител 
и 
ИЗПЪЛНИТЕЛ „ЕМИКРОН" ЕООД 
с адрес: гр. София - 1233, ж.к. „Фондови жилища", ул. „Порой", бл.208, вх.Г, ет.7, ап.89, 
тел.: 0 888 50 66 27, БУЛСТАТ 201110957, e-mail: emikron@abv.bg, представлявана от Емилиян 
Любомиров Иванов, в качеството му на Управител на юридическото лице 

I . ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 
Чл. 1.(1) Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извършва извънабонаментно и 

извънгаранционно техническо обслужване, включително профилактика и ремонти на 
медицинската апаратура, подробно описана по вид апарати, брой, единични цени и обща стойност 
в Спецификация - Приложение към договора. 

(2) Страните подписват първоначален протокол, в който се описва: 
- обслужваната апаратура - вид устройство, модел, сериен номер и др.; 
- техническото състояние на обслужваната апаратура; 
- препоръки на Изпълнителя относно условията за експлоатация. 
(3) Място на изпълнение - бул. „Акад. Иван Гешов" №11 

I I . ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
Чл.2 Изпълнителят е длъжен, съгласно Чл.67, ал.6 от ЗОП, преди подписване на договора 

ia представи актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от 
троцедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. 

Чл. 3. (1) Изпълнителят се задължава да извършва техническото обслужване с цел пълната 
функционална годност на апаратурата, което включва профилактични прегледи на апаратурата. 
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ремонт и/или отстраняване на дефекти на апаратите включително осигуряването на необходимите 
за това резервни части и консумативи за всеки конкретен случай. 

(2) Техническото обслужване, профилактиката и ремонтът на апаратурата се извършват след 
получаване на заявка от Възложителя. 

(3) Периодичната профилактика на апаратурата се извършва по вид и периодичност, 
съгласно офертата на Изпълнителя, не повече от два пъти годишно. 

(4) Изпълнителят се задължава да извърши и всички други заявени в офертата си дейности. 

Чл. 4. Техническото обслужване, ремонтът и профилактиката на апаратурата се извършват 
съгласно изискванията, установени от производителя и офертата на Изпълнителя. 

Чл. 5. Изпълнителят се задължава да изпрати свои специалисти при Възложителя и да 
отстрани възникналите повреди в сроковете и при условията на раздел IV. 

Чл. 6. (1) Изпълнителят влага резервни части и материали, ако те са необходими за 
извършване на техническото обслужване или ремонта на апаратурата, след писмено одобрено от 
Възложителя уведомление за възникналата необходимост от подмяна на части/материали. 
Изпълнителят е длъжен да влага само нови, неупотребявани части и материали, отговарящи на 
стандартите за качество и гарантиращи правилната и безопасна работа на апаратурата 

(2) В случаите по предходната алинея, разходите за части / материали / възли / детайли се 
заплащат в срок предварително уговорен между Възложителя и Изпълнителя за всеки конкретен 
случай. Срокът за отстраняване на повредата започва да тече от момента на получаване на 
писменото разрешение за подмяна/влагане на части/материали. 

Чл. 7. (1) Извънабонаментното техническо обслужване се извършва по местонахождението 
на апаратурата при Възложителя. 

(2) При необходимост, отстраняването на повреди се извършва и в ремонтната база на 
Изпълнителя, като организирането на извозването и транспорта на апаратурата се осъществява от 
и за сметка на Изпълнителя. 

Чл. 8. Изпълнителят има право да поиска от Възложителя да подобри експлоатационните 
условия, ако същите не отговарят на изискванията или са налице повтарящи се аварии на 
апаратурата, причинени от тези условия. 

Чл. 9. (1) Изпълнителят е длъжен да води отчетност по изпълнение на този договор, като за 
целта изготвя протокол за всяка извършена работа, съдържащ: имената на специалистите, 
извършили обслужването; типа на извършената работа (профилактика, техническо обслужване, 
ремонт и т. н.); причината за повредата; количество и стойност на необходимите резервни части и 
материали за отстраняване на повредата, сроковете за отстраняване, гаранционен срок на 
извършения ремонт и други. Този протокол се представя на упълномощен представител на 
Възложителя за подпис. 

(2) Изпълнителят гарантира проследимост, точност и достоверност на измерванията на 
абонираната апаратура. 

(3) Изпълнителят се задължава да осигури задължителна последваща метрологична проверка 
от ДАМТН след ремонт за апаратурата съгласно чл.841 ал.2 от Наредбата за средствата за 
измерване, които подлежат на метрологичен контрол. 



Чл. 10 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да сключи договор / договори за подизпълнение с 
посочените в офертата му подизпълнители в срок до 3 дни от сключване на настоящия договор 
и да предостави оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок. 

Чл.П (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен преди подписване на договора да представи на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документ, удостоверяващ изпълнението на изискванията на Чл.112, ал.1, т.З от 
ЗОП. За обезпечаване на изпълнението на задълженията по договора в установените срокове и с 
качество, съгласно норми и изисквания, Възложителят определя гаранция за изпълнение в размер 
на 5 % от прогнозната стойност на договора без ДДС, възлизаща на 36,72 лв . като в случай на 
банкова гаранция или застраховка, срокът на действието й следва да надвишава срока на действие 
на договора с 30 (тридесет) дни. Прогнозната стойност на договора се определя на база цената за 
един час труд, оферирана от участника, избран за изпълнител, при хипотеза на 2 часа месечно за 
срока от 12 месеца на договор /т.е цената за час труд, умножена по 24/. 
(2) Гаранцията за изпълнение служи за обезпечаване на вземанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срещу 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за обезщетяване на вреди и загуби, причинени от неизпълнение или неточно 
/лошо/ изпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора. 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои изцяло или част от гаранцията за изпълнение на 
• договора при неизпълнение на клаузите на настоящия договор или при изпълнение 

разминаващо се с предложението за изпълнение на поръчката и ценовото предложение дадени 
от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора. 

(4) При едностранно прекратяване на договора от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, поради виновно неизпълнение 
на задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора, сумата от гаранцията за изпълнение на 
договора се усвоява изцяло като обезщетение за прекратяване на Договора; 

(5) Гаранцията за изпълнение се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 30 дни след 
изтичане срока на настоящия договор. В случай на банкова гаранция или застраховка, 
Изпълнителят или негов упълномощен представител следва да се яви при Възложителя за 
получаване на оригинала на документа. 

(6) Възложителят не дължи лихви върху внесената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гаранция за изпълнение. 

I I I . ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
Чл. 12. Възложителят има право по време на изпълнение на договора да извършва проверка 

относно качеството на извършваната работа, без да пречи на работата на Изпълнителя. 

Чл. 13. Възложителят се задължава да осигури правилната експлоатация на апаратурата, 
съгласно изискванията на производителя и препоръките на Изпълнителя. Възложителят е длъжен 
да не допуска лица, извън кръга на оторизираните от Изпълнителя, да извършват сервизно 
обслужване и ремонти на медицинската техника и апаратура, както и да не допуска до работа с нея 
необучени за целта лица, като в противен случай Възложителят поема изцяло разходите по 
отстраняване на причинените дефекти. 

Чл. 14. Допълнителната работа по обслужването на апаратурата, която се дължи на 
виновното поведение на персонала на Възложителя е за негова сметка. 

Чл. 15. Изпълнителят няма право да извършва ремонтни работи на апаратурата без 
предварително писмено съгласуване с Възложителя. 

Чл.16. Възложителят се задължава да заплаща уговореното извънабонаментно 
възнаграждение при условията и в сроковете на настоящия договор. 



Чл. 17. (1) Възложителят се задължава: 
да осигури свой представител при извършване на ремонтите и профилактиката на 

апаратурата; 
да осигури достъп до апаратурата, както и до всички съоръжения и инсталации, 

необходими за извършване на ремонта; 
(2) Забавата при изпълнението на някое от горните задължения удължава съответно 

сроковете за отстраняване на повредата. 

Чл.18 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му 
представи договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители 

IV. ПОВИКВАНЕ ПРИ ПОВРЕДА. СРОКОВЕ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ 
Чл. 19. (1) Заявката на Възложителя за отстраняване на възникнала повреда на апаратурата се 

прави по следния начин: писмено по факса на Изпълнителя, а при спешни случаи - по телефон от 
упълномощеното лице. 

(2) Заявката трябва да съдържа информация за: повреденото устройство; часа и датата, 
когато е констатирана повредата; при възможност описание на дефекта. 

Чл. 20. (1) Изпълнителят се задължава в срок максимум до 2 /два/ часа след получаване на 
заявката /в рамките на работното време на Възложителя/ да изпрати на място свой специалист, 
който да констатира повредата, при необходимост от подмяна на части / възли / детайли да 
състави констативен протокол, който да бъде представен на Изпълнителния директор за 
съгласуване, след което да започне действия по отстраняване на дефекта до осигуряване пълната 
функционална годност на апаратурата, констатирано с двустранен протокол. 

(2) Резервните части / възли / детайли, необходими за извършването на ремонта, 
Изпълнителят осигурява след съгласуване на стойността и сроковете за изпълнение с 
Възложителя. 

(3) Подменените части, детайли, възли и агрегати се връщат на Възложителя с приемателно-
предавателен протокол. 

(4) Еаранционните срокове се определят в месеци във всеки конкретен случай на извършен 
ремонт. 

(5) Продължителността на съответния гаранционен срок се отбелязва в протокола по чл.9. 
(6) При констатиране на повреди по медицинската техника и апаратура в резултат на лошо 

извършени ремонтни работи, влагане на некачествени материали и/или резервни части, 
Възложителят може в рамките на гаранционния срок да поиска от Изпълнителя да ги отстрани 
изцяло за своя сметка. 

(7) Изпълнителят не отговаря за повреди по медицинската техника и апаратура, настъпили 
през гаранционния срок, дължащи се на неправилна експлоатация. 

V. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНЕ 
Чл. 21. (1) Единичната цена за час труд за ремонт на апаратура на повикване, определена в 

резултат на проведена процедура Публично състезание по реда на ЗОП, възлиза на 0,20 лв. без 
ДДС /0,24 лева с ДДС/ за всички позиции за които участникът е класиран на първо място. 
Единичната цена за час труд не подлежи на промяна за срока на действие на договора. 
Прогнозната стойност на договора, определена съгласно Чл.11 (1) от договора възлиза на 
734,40 лв. без ДДС /881,28 лв. с ДДС/. 



(2) Възложителят извършва плащане в срок до 60 дни въз основа на представена от 
Изпълнителя фактура. 

(3) Възложителят заплаща на Изпълнителя в срока по ал.2 договорената в спецификацията 
стойност за извършеното техническо обслужване на апаратурата на повикване въз основа на 
двустранно подписан протокол за извършената през месеца работа, съдържащ: имената на 
специалистите, извършили обслужването; типа на извършената работа (профилактика, 
консултация, ремонт, подмяна на резервни части или консумативи и т.н.) и времето за извършване 
на ремонта. 

(4) Посочената единична цена на труд не включва стойността на резервните части, детайли, 
възли и материалите, необходими за ремонт на медицинската техника и апаратура. 

(5) Ако за отстраняване на повреда Изпълнителят е вложил свои резервни части, детайли, 
възли, материали, Възложителят му ги заплаща по цени и в срокове, съгласувани по реда на чл.6. 

(6) В случаите по предходната алинея Възложителят заплаща дължимите суми на 
Изпълнителя в предварително съгласуван срок, след представяне на фактура и двустранно 
подписан протокол. 

Чл. 22. Всички плащания по този договор се извършват по банков път, по следната сметка на 
Изпълнителя: 

ЗБСЛУЖВАЩА БАНКА ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА 
BAN: BG24FINV 9150 1004 4237 33 
3IC: FINVBGSF 

Чл.23 (1) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор / договори за подизпълнение, 
ЗЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него след представяне на: 

- протокол, подписан от упълномощени представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и 
на ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ/ИТЕ, удостоверяващ приемането от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на извършените 
доставки и предоставените услуги от ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ/ИТЕ с договорените изисквания, с 
приложени доказателства от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, че същият е заплатил на подизпълнителя/ите 
всички извършени от него дейности по сключения между тях договор за подизпълнение. 
или 
- доказателства от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, че договорът за подизпълнение е прекратен, или работата 

или част от нея не е извършена от подизпълнителя 
(2) Когато Изпълнителят е сключил договор/договори за подизпълнение и 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 на 
подизпълнителя, 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. 

- Към искането по ал. 2, Изпълнителят предоставя на Възложителя становище, от което да е 
видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими. 

- Възложителят има право да откаже плащане по ал. 2, когато искането за плащане е 
оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа. 

- За дата на плащането, се счита датата на извършване на нареждането за плащане от страна 
на Възложителя. 

V I . ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ 
Чл.24 (Предвиденият подизпълнител в офертата (наименование 

и правноорганизационна форма и индивидуализираща информация) извършва: 



(посочват се видовете работи от предмета на 
поръчката, които ще се предложат на конкретния подизпълнител); 

% (посочва се съответстващият на тези работи дял в 
проценти от стойността на обществената поръчка). 

Чл.25 Сключваният договор за подизпълнение не освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ от 
отговорността му за изпълнение на предмета на настоящия договор. 

Чл.26 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да: 
26.1 Сключва договор за подизпълнение с лице, за което са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 
от ЗОП; 
26.2 Възлага изпълнението на една или повече от дейностите, включени в предмета на 
обществената поръчка, на лица, които не са подизпълнители; 
26.3 Заменя посочен в офертата подизпълнител или включва нов такъв по време на изпълнение 

на договора, освен по изключение, когато възникне необходимост, ако са изпълнени 
едновременно следните условия: 

а) за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване от процедурата; 
б) новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял предишният 

подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява, 
коригирани съобразно изпълнението до момента дейности. 

Чл.27 При замяна или включване на подизпълнител, изпълнителят представя на 
възложителя всички документи, доказващи изпълнение на условията по 26.3. 

Чл.28 Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които 
са включени в предмета на договора за подизпълнение. 

Чл.29 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да прекрати договор за подизпълнение, ако по време на 
изпълнението му възникне обстоятелство по чл. 54, ал. 1 от ЗОП. В тези случаи 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сключва нов договор за подизпълнение при спазване на условията и 
изискванията, посочени в предходните членове на настоящия договор. В срок до 3 дни от 
сключване на договора, Изпълнителят изпраща копие от договора на Възложителя. 

Чл.ЗО ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема изпълнението на дейност по договора за обществена 
поръчка, за която изпълнителят е сключил договор за подизпълнение, в присъствието на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и на ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

V I I . НЕУСТОЙКИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ 
Чл. 31. При неспазване на сроковете по чл. 20 от този договор Изпълнителят дължи 

неустойка в размер на 5% за всеки ден забава върху договорената месечна стойност за съответния 
апарат. 

Чл. 32. При неизпълнение на задълженията си по чл. 17, което е довело до отлагане или 
забавяне на ремонта, Възложителят заплаща неустойка в размер на 0,1 % за всеки ден забава, но за 
не повече от 15 дни. 

V I I I . СРОК НА ДОГОВОРА. ПРЕКРАТЯВАНЕ 
Чл. 33. (1) Този договор се сключва за срок от 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на 

подписването му от страните. 
(2) Договорът обвързва страните и след срока по предходната алинея до приключване на 

нова процедура за възлагане на обществена поръчка въз основа на писмено уведомление от страна 
на Възложителя. 

Чл. 34. Договорът се прекратява: 
съгласно условията на Чл.ЗЗ, ал. 1 



когато е необходимо съществено изменение на поръчката, което не позволява договорът да 
бъде изменен на основание Чл.116, ал.1 от ЗОП 

когато се установи, че по време на провеждане на процедурата за възлагане на поръчката, за 
изпълнителя са били налице обстоятелства по чл.54, ал.1, т.1 от ЗОП въз основа на които е 
следвало да бъде отстранен от процедурата. 

поръчката не е следвало да бъде възложена на изпълнителя, поради наличие на нарушение, 
постановено от Съда на Европейския съюз в процедура по чл. 258 ДФЕС. 

Чл.35 Договорът може да бъде прекратен и в следните случаи: 
по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма; 
при виновно неизпълнение на задълженията на една от страните - с 10 дневно писмено 

предизвестие от изправната до неизправната страна 
при констатирани нередности и/или конфликт на интереси - едностранно с изпращане на 

писмено предизвестие от Възложителя до Изпълнителя 
едностранно отстрана на Възложителя, в случай, че Изпълнителят ползва подизпълнител, 

без да е декларирал това в офертата си или ползва подизпълнител различен от 
декларирания. 
в резултат на настъпили съществени промени в обстоятелствата за изпълнение на договора 

по причини, за които страните не отговарят; 
в случай на неизпълнение на клаузите на настоящия договор или изпълнение, 

разминаващо се с Предложението за изпълнение на поръчката и Ценовата оферта на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати изпълнението на настоящия 
договор с едномесечно писмено предизвестие, като задържи внесената гаранция за 
изпълнение. 
Чл.36 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора, ако в резултат на обстоятелства, 

възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения. 

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
Чл. 37. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия 

не води до нищожност на друга клауза или на договора, като цяло. 

Чл. 38. За всеки спор относно съществуването и действието на сключения договор или във 
връзка с неговото нарушаване, включително спорове и разногласия относно действителността, 
тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му. както и за всички въпроси, 
неуредени в настоящия договор, се прилага българското законодателство, като страните уреждат 
отношенията си чрез споразумение. При непостигане на съгласие спорът се отнася за разглеждане 
и решаване пред компетентния съд. 

Чл. 39. (1) Всички съобщения и уведомления между страните по настоящия договор ще 
бъдат в писмена форма за действителност, която ще се смята за спазена и при отправянето им по 
факс. 

Адресите и координатите на страните са както следва : 

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Адрес за кореспонденция: гр.София, п.код: 1606. бул. „Акад. Иван Гешов" 
№11, факс 952 16 50 

За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Адрес за кореспонденция: гр. София , п.код: 1233, ж.к. „Фондови жилища", 
ул. Порой № 208, вх. Г , ет. 7, ап.89, тел.: 0888 50 66 27, факс: 



(2) Ако някоя от страните промени посочените по-горе адреси и координати, без да уведоми 
другата страна, последната не отговаря за неполучени съобщения, произовки или други такива. 

(3) Страните сочат следните лица за свои представители за осъществяване на контакти и 
изпълнение на задълженията си по настоящия договор: 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

инж. Сашо Йорданов тел. 02 81 54 210 
ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

инж. Емилиян Иванов тел. 0888 50 66 27 
(4) За дата на съобщението се смята: 
- датата на предаването - при ръчно предаване на съобщението. 
- датата на пощенското клеймо на обратната разписка - при изпращане по пощата. 
- датата на приемането - при изпращане по факс. 

Чл. 40. (1) Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията 
произтичащи от този договор. 

(2) Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за 
другата страна станала й известна при или по повод изпълнението на договора. 

Чл. 41. Договор за обществена поръчка може да бъде изменя само и единствено в случаите на 
Чл .Пбот ЗОП. 

Договорът е съставен на основание Чл.183 от ЗОП, във връзка с Чл.69 от ППЗОП и 
подписан при условията на Чл.112, ал.1 от ЗОП. 

Договорът е подписан в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните. 

Неразделна част от договора е Спецификация - Приложение. 

/Главен счетоводител - Г. Бачорска/ 



СПЕСИФИКАЦИЯ КЪМ ДОГОВОР С "ЕМИКРОН" ЕООД за извънабонаментно сервизно обслужване на 
медицинска апаратура - на повикване 

№ по 
ред 

АПАРАТУРА производител местонахождение 

ко
ли

че
ст

во
 

единична цена на 
труд в лева за час 

без ДДС 

1 2 3 4 5 6 
II. ИЗВЪНАБОНАМЕНТНО СЕР ВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА 1 МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА (НА ПОВИК ВАНЕ) 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 6 -
ЛАБОРАТОРНА АПАРАТУРА 

43 Спектрофотометър СПЕКОЛ 11 ГДР Клинична л-я 1 0,2 
44 Спектрофотометър "Биоспектрометър" Брендорф модел: 6136 Скрининг сектор 1бр. 1 0,2 
45 Микроцентрофуга H E R M L E - F 160 М Hermle Labortechnik Gmbh Клинична л-я 1 0,2 
46 Центрофуга H E R M L E Z 300 Hermle Labortechnik Gmbh Скрининг сектор 1бр. 1 0,2 

48 Центрофуга ЯНЕЦКИ Т 23 
V E B MLW Medizin Technik - ГДР, 

Лайпцик 
Бактериологична л-я 1 бр., 

Вирусологична л-я 1 бр. 
2 0,2 

49 Центрофуга ЯНЕЦКИ Т 30 
V E B MLW Medizin Technik - ГДР, 

Лайпцик 
Скрининг сектор 1 бр. 1 0,2 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 7 - АСПИРАТОРИ 

54 Аспиратор подвижен: Zainer Medical Италия КПИО 1бр. 1 0,2 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 8 - МОНИТОРИ 

57 Монитор: Choice MMED 6000 DP Electronic Technologi Ltd КПИО 2бр. 2 0,2 
60 Монитор: Philips СЗС02 PHIL IPS КПИО 1 бр. 1 0,2 

61 Монитор: Philips IntelliVue МР20 junior 
PHIL IPS MEDIZIN S Y S T E M E -

Германия 
Неонатология Збр. 3 0,20 

62 Монитор: Philips M3046A PHIL IPS КПИО 1бр., КРКХ2бр. 3 0,20 

63 Монитор: Philips MP5 PHIL IPS 
Неврология 1 бр., Ендокринология 

1бр., КПИО 1бр., Диабет 1бр. 
4 0,20 

64 Монитор: Philips Sure Signs VM 4 PHIL IPS Хемодиализа 1 бр. 1 0,20 

65 Монитор: P H O E B E 
3F Medical Sistem - Shanghai 
Electronics Co. Ltd - Шанхай 

Нефрология 1 бр. 1 0,2 

66 Монитор: OMRON Colin Z 207 
Omron Healthcare Europe -

Холандия 
Неонатология Збр. 3 0,2 

67 
Пулсоксиметър: MASIMO RAD 8 -
окомплектован със сензор за сатурация 

Procter & Gamble Неонатология 4бр. 4 0,2 



68 Пулсоксиметър: MP 110 plus Mecs Co LTD КПИО 1 бр. 1 0,2 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 9 - ФОТОЛАМПИ 

72 Фотолампа Medix Mediled Medix - Аржентина Неонатология 1 бр. 1 0,2 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 10 -
ИНХАЛАТОРИ 

74 Инхалатор: Aerins Flo - EOLO КПИО 1 бр. 1 0,2 
75 Инхалатор: Български Ендокринология 1бр., Генетика 2бр. 3 0,2 
77 Инхалатор: New Projet P R C . - Китай Нефрология 1бр., КПИ0 2бр. 3 0,2 

78 Инхалатор: Nidek Medical Nidek Medical Product Inc - САЩ 
КРКХ 1 бр., Гастроентерология 1бр., 

Неонатология 1 бр. 
3 0,2 

79 Инхалатор: Omron Omron Healthcare 
Нефрология 1бр., КПИО 1 бр., Диабет 

1бр. 
3 0,2 

80 Инхалатор: Omron СХ pio Omron Healthcare КПИО 1бр. 1 0,2 
81 Инхалатор: Omron comp AIR Omron Healthcare КПИО 2бр. 2 0,2 
82 Инхалатор: Omron micro AIR Omron Healthcare КПИО 1бр. 1 0,2 

83 Инхалатор: P IC Artsana Medel SpA - Италия 

Неонатология 4бр., КПИО 8бр., 
Ендокринология 1бр., Диабет 1 бр., 

Генетика 1 бр., КРКХ 1бр., Неврология 
1бр., 

17 0,2 

84 Инхалатор: Pari Boy PARI Gmbh - Германия Неонатология 1 бр. 1 0,20 
85 Инхалатор: Pari junior Boy PARI Gmbh - Германия Неонатология 2 бр. 2 0,20 
86 Инхалатор: Rossmax Vega TechnologiestTai/iBaH КПИО 2бр. 2 0,2 
87 Инхалатор: Sunrise Medical USA Неонатология 1 бр. 1 0,2 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 11 - ПЕРФУЗОРИ 
И ИНФУЗОМАТИ 

90 Перфузор: Български - ИП 2/50 
Импулс АД - гр. Габрово, бившо: 

К-т "Точно машиностроене" 
Габрово 

Неонатология 12бр., Ендокринология 
1 бр., Генетика 2бр., 

Гастроентерология 2бр., КРКХ 1 бр., 
КПИО Збр., Нефрология 1бр., 

22 0,20 

91 Перфузор: Български - Прима 01 Гама проект 99 АД - гр. Габрово Хемодиализа 1бр., Нефрология 1 бр. 2 0,2 

92 Перфузор: Braun compact S В. BRAUN - Германия 
Неонатология 16бр., КПИО 1 бр., Генетика 1 бр., 

Диабет 1 бр., Нефрология 1 бр., 
Гастроентериология 1 бр., Неврология 1 бр. 

22 0,2 

93 Перфузор: Braun FM В. BRAUN - Германия 
Хемодиализа 1бр., Неврология 1бр., 
Генетика 1 бр., Ендокринология 2бр. 

5 0,2 

94 Перфузор Braun VI В. BRAUN - Германия Диабет 1 бр. 1 0,2 
95 Перфузор B E C T O N двоен Диабет 1 бр. 1 0,2 
96 Перфузор Injectomat S Frezenius Vial - Франция Нефрология 1 бр. 1 0,2 
97 Перфузор Pilot А2 10СС B G Frezenius Vial - Франция Нефрология 2бр., КРКХ 1 бр. 3 0,2 
98 Перфузор Secura F T В. BRAUN - Германия Нефрология 1 бр. 1 0,2 
99 Перфузор Space В. BRAUN - Германия Гастроентерология 4бр. 4 0,2 



101 Инфузомат: Braun II В. BRAUN - Германия Гастроентерология 1бр., КПИ0 4бр. 5 0,2 
102 Инфузомат: Braun Space В. BRAUN - Германия Гастроентерология 1бр. 1 0,2 

103 Инфузомат: Braun FMS 230 В. BRAUN - Германия 
Гастроентерология 1 бр., Неврология 1 бр., КРКХ 

2бр., Нефрология 1бр., Генетика 1 бр., 
Ендокринология 1 бр., Диабет 2бр., КПИО 1 бр. 

10 0,2 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 12 -
РЕГИСТРИРАЩА АПАРАТУРА 

106 ЕКГ 1200 ADV Cardiolin - Италия КРКХ 1бр. 1 0,2 
108 ЕКГ Philips Philips - Канада КПИО 1бр 1 0,2 
110 Дефибрилатор Responder 1 000 Германия Хемодиализа 1 бр. 1 0,2 

153 


