
ДОГОВОР (Ж J9
Днес, г, в град София, между „ВТОРА МНОГОПРОФИЛНА

БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - СОФИЯ” ЕАД, ЕИК 000689022, със седалище и 
адрес на управление: гр. София, бул. „Христо Ботев” № 120, представлявано от 
изпълнителния директор доц. д-р Стефан Николаев Узунов, наричано по-долу за 
краткост “ВЪЗЛОЖИТЕЛ”, от една страна

И „Елпак Лизинг” ЕООД, ЕИК: 200872196, със седалище и адрес на 
управление: гр. Варна 9002. район Приморски, ул.“Иван Богров“ 12, тел.: +359 52 602 
360, представлявано от Пламен Антонов Калайджиев - управител, за краткост 
наричана „ИЗПЪЛНИТЕЛ”, от друга страна,

Ha основание чл. 112 и следващите от Закона за обществените поръчки и във връзка с 
Решение № 110/17.06.2020 г. на Изпълнителния директор на „Втора многопрофилна 
болница за активно лечение - София” ЕАД за класиране на участниците и определяне 
на изпълнител на обществената поръчка с предмет: „Доставка по заявка на реактиви 
и консумативи за Клинична лаборатория, Микробиологична лаборатория, 
Лаборатория по трансфузионна хематология и Отделение по клинична патология, 
за срок от една година за нуждите на „Втора МБАЛ - София” ЕАД”, се сключи 
настоящия договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ HA ДОГОВОРА

1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да доставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ реактиви и 
консумативи за Клинична лаборатория, Микробиологична лаборатория, Лаборатория по 
трансфузионна хематология и Отделение по клинична патология, наричани по-нататък 
за краткост “стоки/стоките", по наименование, мярка, търговски наименования и 
прогнозни количества, съгласно Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - 
Приложение № 2, неразделна част от настоящия договор, след предварителна писмена 
заявка.

II. СРОКНАДОГОВОРА

2.1. Настоящият договор се сключва за срок от 12 (двадесет) месеца, считано от
а в случаите, когато договора изтече преди завършване на

нова процедура за доставки на реактиви и консумативи, неговия срок се удължава до 
сключване на договор с определения за изпълнител участник, в случай, че е открита 
нова процедура в срок до 6 месеца преди изтичане срока на договора.

III. ЦЕНИ И ОБЩА СТОЙНОСТ HA ДОСТАВКИТЕ ПО ДОГОВОРА

3.1. Цената на реактивите и консумативите за всяка обособена позиция (всички 
номенклатури и единиците от тях) са предложените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цени в офертата 
му в лева, без вкп. ДДС, и включва всички разходи за изпълнение на поръчката до 
адреса на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

3.2. Цената на всеки реактив и консуматив е фиксирана и не подлежи на промяна 
през периода на действие на договора, освен в случаите, предвидени в ЗОП.

3.3. Общата стойност на доставките по договора е 913.32 лв., без вкп. ДДС или 
1095.98 лв., с вкп. ДДС, вписани в Приложение № 3 към настоящия договор, изчислени 
на базата на прогнозните количества реактиви и консумативи, посочени в Техническата 



спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - Приложение № 1 към настоящия договор и 
единичната цена за мярката на реактива и консуматива за всяка обособена позиция 
(номенклатура и единица от номенклатурата), предложена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

IV. УСЛОВИЯ И НАЧИН HA ПЛАЩАНЕ

4.1. Плащанията по настоящия договор са в български лева и се извършват чрез 
банков превод от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по следната банкова сметка на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

IBAN: S.fr.f5.⅛'..A⅜ вв 9'5'. 'fθiθ 3959 0-f

4.2. Плащането на стойността на конкретната доставка става с платежно 
нареждане по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок до 60 (шестдесет) дни след 
съответната доставка, срещу издадена фактура и приемо-предавателен протокол, и 
представени доказателства (копие от платежно нареждане или друго доказателство), че 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е заплатил на подизпълнителя за изпълнените от него работи, които са 
приети по реда на т. 10.3. отдоговора - е случаите на ползване на подизпълнител.

4.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ определя конкретната дата на плащане в срока, посочен 
по т.4.2.

4.4. B случай на промяна на банковата сметка по т. 4.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се 
задължава своевременно писмено да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

V. СРОК ЗА ДОСТАВЯНЕ

5.1. Регулярни доставки на стоките, предмет на настоящия договор, се извършва 
в срок до 24 (двадесет и четири) часа след получаване на писмена заявка от 
ВЪЛОЖИТЕЛЯ, а спешни заявки - до 1 (един) час, считано от подаване на заявка от 
страна на Възложителя по телефон или факс.

5.2. Стоките, предмет на този договор, се доставят от ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ след 
получена писмена заявка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в която са посочени наименованията, 
съгласно Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и мярката на стоките, 
тяхното количество, номера и датата на договора, по който се прави съответната заявка. 
Във всяка заявка се вписва пореден номер и дата на заявяване, и се подписва от 
определеното от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ длъжностно лице.

5.3. Писмената заявка се изпраща от определеното от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
длъжностно лице, като за момент на получаване на заявката от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се 
приема часът на полученото потвърждение за получаване на факса.

VI. МЯСТО HA ДОСТАВЯНЕ

6.1. Мястото на доставяне на стоките по този договор е до краен получател - 
адрес на „Втора МБАЛ - София“ ЕАД: София, бул. „Христо Ботев“ № 120.

6.2. Рискът от случайно погиване или повреждане на стоките преминава върху 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от момента на приемането им на мястото на доставяне.

VII. ДАТА HA ДОСТАВЯНЕ

7.1. За дата на доставяне се счита датата, на която стоките са пристигнали при 
крайния получател, съгласно приемо-предавателния протокол.

2



VIII. ЗАДЪЛЖЕНИЯ HA ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

8.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
8.1.1. да доставя заявените по всяка писмена заявка стоки в договорения срок, 

съответни на договорените наименования и мярка, посочени в Техническа 
спецификация - Приложение № 1;

8.1.2. при поискване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да предаде стоките, придружени с 
партидни сертификати;

8.1.3. да предаде стоките на мястото на доставяне;
8.1.4. да извършва доставките със собствен транспорт и за своя сметка;
8.1.5. да състави и подпише фактура и приемо-предавателен протокол, съгласно 

раздел X от настоящия договор при всяка доставка;
8.1.6. да представи гаранция за изпълнение на договора в размер на 3% от 

общата му стойност, посочена в т. 3.3.
8.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да наема други подизпълнители, освен 

посочените в офертата му и заявили съгласие за участие при изпълнение на поръчката.
8.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за качественото и в срок 

изпълнение на дейностите, за които е ангажирал подизпълнители.
8.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да сключи договор за подизпълнение с 

посочения в офертата му подизпълнител, в срок от 5 (пет) дни от сключване на 
настоящия договор и да представи оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3- 
дневен срок (в случаите на ползване на подизпълнител)

IX. ЗАДЪЛЖЕНИЯ HA ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
9.1. да изпраща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмени заявки за съответната доставка, 

съобразени с предмета на настоящия договор, Техническата спецификация - 
Приложение № 1 към него и съобразно нуждите на лечебния процес в болницата;

9.2. да приема доставените в срок и на място стоки, съответстващи по 
наименование, мярка и количество на договореното в настоящия договор и да подпише 
приемо-предавателен протокол и фактура;

9.3. да заплаща доставените стоки в уговорения срок.
9.4. в случай на предоставени в процедурата мостри от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, да ги 

съхранява и при поискване в 10-дневен срок след влизане в сила на решението за избор 
на изпълнител на поръчката да ги върне обратно на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

X. ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ HA СТОКИТЕ

10.1. Предаването и приемането на стоките се осъществява от определени 
представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя.

10.2. При изпълнение на съответната заявка длъжностно лице, определено от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, съставя приемо-предавателен протокол в два/три екземпляра - по 
един за всяка от страните по договора, и подписва двата/трите екземпляра от страна на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. B протокола се вписват: поредния номер и датата на заявката, номера 
и датата на договора, номер и дата на издадената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ фактура (когато 
тя е издадена в деня на доставката), наименованията и количествата на реактивите и 
консумативите, и партидните им номера по конкретната доставка.

10.3. Заявените стоки се приемат от длъжностно лице, определено от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в присъствието наупълномощени представители на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ/и подизпълнителя, които подписват двата/трите екземпляра на 
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приемо-предавателния протокол в момента на доставката на заявените стоки и вписва 
деня и часа на доставката.

10.4. Стоките трябва да бъдат транспортирани, съгласно установените за това 
ред и условия, и същите следва да са опаковани в опаковки, които ги запазват от 
всякакви повреди по време на транспортирането им.

10.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за вреди, произлезли от неправилна 
или недостатъчна опаковка или неправилна, или недостатъчна маркировка.

XI. КАЧЕСТВО И СРОК HA ГОДНОСТ

11.1. Доставяните стоки трябва:
а) да имат нанесена «СЕ» маркировка;
б) да имат нанесен идентификационен номер на нотифицирания орган, когато 

съответната процедура за оценяване на съответствието изисква нанасянето му;
в) да са с четлива маркировка за дата на производство, срок на годност, партиден 

номер;
г) върху изделието, върху опаковката му и в инструкцията за употреба да са 

нанесени данните, посочени в чл. 16 ЗМИ.
11.2. Към датата на приемо-предавателния протокол, срокът на годност на 

стоките, предмет на настоящия договор, следва да бъде не по-малък от 50% от 
обявения от производителя върху опаковката.

XlLOTrOBOPHOCT ЗА НЕТОЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ, РЕКЛАМАЦИИ

12.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да предявява рекламации пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
12.1.1. за явни недостатъци:
а) при доставяне на стоки не от договорения вид, търговско наименовани и мярка, 

посочени в Техническото предложение - Приложение № 2 към настоящия договор, 
включително и със срок на годност по-кратък от 50% от обявения от производителя срок 
на годност;

б) за неспазени условия и ред при транспортирането им;
в) за количество, което не отговаря на заявеното;
г) при нарушена цялост и опаковки;
д) при несъответствие между партидните номера на изделията, вписани в 

приемо-предавателния протокол и фактурата, с партидните номера, вписани върху 
опаковките им.

12.1.2. При съмнения в качеството на реактивите и консумативите.
12.2.1. Рекламации за явни недостатъци на стоките в случаите пот. 12.1.1., б. б. 

«а», «б», «в» и «г» се правят в деня на доставката на съответната заявка, като в приемо- 
предавателния протокол се вписва установения явен недостатък.

12.2.2. Рекламации за явни недостатъци на стоките в случаите пот. 12.1.1, б. «д» 
се правят в срок до 3 работни дни от деня на съответната доставка, с констативен 
протокол, съставен и подписанот длъжностно лице, определено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

12.2.3. Рекламации за явни недостатъци на стоките могат да се правят и в срок 
до 3 дни, следващ деня, в който е възникнала необходимостта от употребата на 
реактива или консуматива, с констативен протокол, съставен и подписан от длъжностно 
лице, определено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

12.3. B случаите по т. 12.2.2 и т. 12.2.3 длъжностното лице, определено от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, е длъжно да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за установените явни 
недостатъци като изпрати копие от констативния протокол.
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12.4. B констативния протокол се вписва номера и датата на договора, номера и 
датата на фактурата за съответната доставка, точното наименование и количество на 
рекламираните стоки с техния партиден номер, основанието за рекламация и 
конкретното искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

12.5. При рекламация за явни недостатъци ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в срок до 
24 часа от получаване на констативния протокол и/или приемо-предавателния протокол 
да достави за своя сметка договорените стоки на мястото на доставяне.

12.6.1. При съмнение в качеството на реактивите и консумативите, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен незабавно писмено да уведоми ИАЛ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 
като посочи конкретните причини, довели до съмнение в качеството на изделието, 
неговото наименование, количество и партиден номер.

12.6.2. B срок до 24 часа от получаването на писменото уведомление по 
предходната т. 12.6.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да достави други стоки от същия вид 
с необходимото качество.

12.6.3. Реактивите и консумативите, за които е направено писмено уведомление 
по т. 12.6.1, остават на съхранение при ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, който е длъжен да ги пази с 
грижата на добър стопанин и да предостави достъп до тях на контролните органи на 
ИАЛ за вземане на проби за изпитване, съгласно Наредба № 7/2008 г. за условията и 
реда за вземане на образци и проби от медицински изделия за изпитване.

XIII. ОТГОВОРНОСТИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ, НЕУСТОЙКИ

13.1. При неизпълнение на задължението си за плащане в договорените срокове 
по настоящия договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи обезщетение в размер на законната 
лихва от деня на забавата.

13.2.1. При частично изпълнение в срока за изпълнение на получена заявка, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 10 (десет) % върху стойността на 
неизпълненото от заявените количества. Базата за изчисляване на неустойката е 
стойността с вкл. ДДС на неизпълненото. B случай на невъзможност на изпълнение на 
заявените количества, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
писмено в срок от 14 дни от датата на получаване на заявката.

13.2.2. За забавено изпълнение на задълженията си по получена заявка, 
продължило до 7 (седем) календарни дни, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер 
на 10 (десет) % на ден върху стойността на неизпълненото в договорените срокове. 
Неустойката се начислява от деня, следващ деня на получаване по факса на писмената 
заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, а неизпълнението се брои в календарни дни. Базата за 
изчисляване на неустойката е стойността с вкл. ДДС на неизпълненото.

13.3. При неизпълнение на договора, продължило 7 (седем) календарни дни, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ писмено уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дали има интерес от 
изпълнението или не на конкретните стоки по конкретната заявка. Когато 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма интерес от изпълнение след 7-ия ден, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи 
неустойка в размер на 5 (пет) пъти на стойността на неизпълненото. Базата за 
изчисляване на неустойката е стойността с вкл ДДС на неизпълненото.

13.4. При неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по т. 12.5. и т. 
12.6.2 се прилагат разпоредбите на предходната т. 13.2. и т. 13.3.

13.5.1. Плащането на договорените и дължими неустойки се извършва чрез 
прихващане на насрещни парични задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

13.5.2. Прихващане може да бъде извършено и за сметка на насрещни парични 
задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ както по този договор, така и по друг/и договор/и между 
същите страни.

5



13.5.3. За извършване на прихващането ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прави писмено 
изявление до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Двете насрещни задължения се смятат за погасени до 
размера на по-малкото от тях от деня, в който прихващането е могло да се извърши.

13.5.4. Когато в случаите по т. 13.5.1. и 13.5.2. сумите не са достатъчни, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ превежда остатъка от дължимите неустойки в определен от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ срок и попосочена от него банкова сметка.

13.6. Ако договорените и дължими неустойки не могат да бъдат издължени по 
реда на прихващането или не бъдат доброволно изплатени, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа 
част или цялата гаранция за изпълнение на договора.

13.7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право и на обезщетение за претърпените вреди, 
когато те надхвърлят размера на договорената неустойка.

XIV. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

14.1. Непреодолима сила са обстоятелства от извънреден характер, които 
страната по договора при полагане на дължимата грижа не е могла или не е била 
длъжна да предвиди и предотврати, и които са възникнали след сключването на 
договора.

14.2. Страната, която се позове на обстоятелство от извънреден характер по 
смисъла на предходната т. 14.1, което е причина за неизпълнение на задължения по 
договора, е длъжна в срок до 3 (три) дни от възникването му писмено да уведоми другата 
страна по договора в какво се състои непреодолимата сила, какви са възможните 
последици от нея за изпълнението на договора и да докаже причинната връзка между 
това обстоятелство и невъзможността за изпълнение. При неуведомяване 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойки, съгласно т. 13.2. и т. 13.3. от настоящия договор, 
както и обезщетение за настъпилите от това вреди.

14.3. Отношенията между страните по повод неизпълнение на 
задължение/задължения, причинено от непреодолима сила, се уреждат съгласно 
гражданското законодателство на Република България.

14.4. Никоя от страните по договора не носи отговорност за изцяло или частично 
неизпълнение на задължения, поети по силата на договора, ако невъзможността за 
изпълнението се дължи на причина, която не може да й се вмени във вина.

XV. СПОРОВЕ

15.1. Възникналите през времетраене на договора спорове и разногласия между 
страните се решават чрез преговори между тях.

15.2. B случай на непостигане на договореност по предходната точка, всички 
спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, 
породени от или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение 
или прекратяване ще бъдат решавани според българските материални и процесуални 
закони от компетентният съд по реда на ГПК.

XVI. СЪОБЩЕНИЯ

16.1. Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този 
договор, са валидни, ако са направени в писмена форма и са подписани от 
определените длъжностни лица от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

16.2. За дата на съобщението се смята:
а) датата на предаването - при ръчно предаване на съобщението;
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б) датата на пощенското клеймо на обратната разписка - при изпращане по 
пощата;

в) датата на приемането - при изпращане по факс.
16.3. За валидни адреси на съобщения, свързани с настоящия договор, се 

смятат:

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
«Втора MБАЛ - София» ЕАД 
гр. София 1202
бул. «Христо Ботев» № 120

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

у /1/1 р Cl-S Cc гс / L U
16.4. При промяна на адреса, съответната страна е длъжна да уведоми другата 

в срок от 3 (три) работни дни за промяната.
16.5. Отговорно лице от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, осъществяващо контрол по 

изпълнението на настоящия договор: м. ф. Анна Тодорова - ръководител „Болнична 
аптека“, тел: 02/91 58 538

16.6. Отговорно лице от старана на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, осъществяващо контрол по 
изпълнението на настоящия договор:
тел: (J

XVII. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

17.1. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 (три) % от стойността 
по т. 3.3., без вкл. ДДС от настоящия договор и се представя в деня на подписването на 
договора в предвидената в чл. 111, ал. 5 ЗОП форма.

17.2. Гаранцията за изпълнение се освобождава в срок до 30 (тридесет) дни след 
изтичане на срока на договора, освен ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е усвоил същата.

17.3. Сумата от гаранцията за изпълнение на договора се задържа в случаите на 
неизпълнение на задълженията по него от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - цялостно 
неизпълнение, частично неизпълнение, забавено изпълнение, некачествено или лошо 
изпълнение, като договорените и начислении неустойки могат да се прихванат от 
гаранцията за изпълнение и от дължими от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ суми.

17.4. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е изпълнил всичките си задължения по договора и е 
представил парична сума като гаранция за изпълнение, същата ще бъде преведена по 
посочената в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ банкова сметка. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е 
представил банкова гаранция за изпълнение, то е необходимо да се яви в отдел 
«Финансово-счетоводен» на «Втора МБАЛ - София» ЕАД за получаване на оригинала й.

XVIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

18.1. C подписването на настоящия договор страните се съгласяват да бъдат 
обработвани предоставените от тях лични данни само за целите по изпълнение 
предмета на договора и съгласно Регламент (EC) 2016/679 на Европейския парламент 
и на Съвета, и ЗЗЛД.

18.2. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, 
произтичащи от този договор.

18.3. Изменение на настоящия договор се допуска в случаите по чл. 116, ал. 1 
ЗОП;

18.4. Настоящият договор се прекратява:
а) с изтичане на уговорения срок, а в случаите, когато договора изтече преди 

завършване на нова процедура за доставки на реактиви и консумативи за Клинична 
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лаборатория, Микробиологична лаборатория и Лаборатория по трансфузионна 
хематология, неговия срок се удължава до сключване на договор с определения за 
изпълнител участник, в случай, че е открита нова процедура в срок до 6 месеца преди 
изтичане срока на договора.

б) по взаимно съгласие на страните, изразено писмено;
в) при доставяне на стоки не от договорения вид, търговско наименование и 

мярка, посочени в Техническото предложение - Приложение № 2 към настоящия 
договор, включително и със срок на годност по-кратък от 50% от обявения от 
производителя срок на годност;

г) без предизвестие от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в случаите когато 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

- не изпълни точно някое от задълженията си по договора;
- използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;
- бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност 

или ликвидация;
18.5. За всички неуредени въпроси във връзка със сключването, изпълнението и 

прекратяването на този договор, се прилагат разпоредбите на Търговския закон и на 
Закона за задълженията и договорите, и останалото действащо в Република България 
законодателство.

18.6. Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:

Приложение № 1 - Техническа спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
Приложение № 2 - Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за 

изпълнение на поръчката;
Приложение N° 3- Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра - по 
един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

ДОЦ. Д-Р СТЕФАН УЗУНОВ 
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА 
„ВТОРА МБАЛ - СОФИЯ” EAU

ГЛ. ЮРИСКОНСУЛТ 
(С. АСЕНОВ)

ГЛ. СЧЕ 
(В. BAC

ФИНАН 
(В. ДОН
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„ВТОРА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - СОФИЯ” ЕАД

мвпп Бул. „Христо Ботев” № 120; тел: +359 2 91 58 500; e-mail: secondmbal@abv.bg

Образец № 4

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

За обособена позиция № 1, номенклатура/и 4, 5, 6, 24, 25, 28, 29, 31, 32, 33,

До „ВТОРА МБАЛ - СОФИЯ” ЕАД
гр. София, бул. „Христо Ботев” №

120

От ЕЛПАКЛИЗИНГ ЕООД,
представлявано от управителя (изпълнителния директор) Пламен Антонов 
Калайджиев.,
ЕИК/БУЛСТАТ код 200872196, със седалище и адрес на управление гр. 
Варна, ул.”Иван Богоров” № 12, телефон 052 602360, факс 052 699060 и 
електронна поща elpak@elpak.bg за кореспонденция по настоящата поръчка.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

1. След запознаване с всички документи и образци от утвърдената 
документация за участие и обявена от Bac открита процедура за възлагане на 
обществена поръчка с предмет: „Доставка по заявка на реактиви и 
консумативи за Клинична лаборатория, Микробиологична лаборатория, 
Лаборатория по трансфузионна хематология и Отделение по клинична 
патология, за срок от една година за нуждите на „Втора МБАЛ - София” 
ЕАД”, декларираме, че сме запознати с указанията и условията за участие, 
съгласни сме с поставените от Bac условия и ги приемаме без възражения, 
като представяме нашето Техническо предложение за изпълнение на 
поръчката.

2. Срок на отложено плащане на слугите - в срок до 60 (шестдесет) 
календарни дни, по банкова сметка на Изпълнителя, след издаване на
фактура и подписване на приемо-предавателен протокол за доставка,
считано от датата на получаване на фактурата.
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3. Срок за изпълнение на поръчката - 1 (една) година от подписване на 
договора.

4. Срок на валидност на офертата - 6 (шест) месеца, считано 
определена за краен срок за подаване на оферти.

5. Срок на годност на предложените изделия - не по-кратък 
обявения от производителя върху опаковката, считано към 
доставката.

6. Срок на изпълнение на доставките:
- регулярни доставки - до 24 часа, считано от подаване на писмена 

заявка от страна на Възложителя;
- спешни заявки - до 1 час, считано от подаване на заявка от страна на 

Възложителя по телефон или факс.

7. Запознати сме с проекта на договор за възлагане на обществената поръчка и 
сме съгласни с клаузите в него, като ги приемаме без възражения.

8. Гарантираме, че сме в състояние да изпълним поръчката в пълно 

съответствие с изискванията, посочени в техническата спецификация.

9. Ако бъдем определени за изпълнител, настоящото предложение ще остане 
обвързващо за нас и при сключването на договор и ще представлява 
неделима част от него.

При изпълнението на поръчката дружеството няма да ползва (ненужното се 
зачертава) услугите на следните подизпълнители:

1.

2..............

Дата: 22.01.2020r

Приложения: 
1. Техническо предложение за съответствие с техническите изисквания за 
изпълнение на поръчката (Образец № 4.1.) - попълнено и подписано.



Образец № 4.1.

Доставка по заявка на реактиви и консумативи за Клинична лаборатория, Микробиологична лаборатория, 
Лаборатория по трансфузионна хематология и Отделение по клинична патология, за срок от една година за 
нуждите на „Втора МБАЛ - София” ЕАД

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за изпълнение на поръчката в съответствие с Техническата спецификация и изискванията на възложителя

от ЕЛПАК ЛИЗИНГ ЕООД
(наименование на участника)

Hom 
.№ Наименование Метод о

логия Мярка Прогнозно 
количество

Търговско 
наименование Производител

Обособена позиция № 1 - Клинична лаборатория
Диагностични реактиви - Мануални тестове

3 Тест за окултни кръвоизливи мануален тест 100
4 Тест HCV мануален тест 1,100 Тест HCV Biomaxima, Полша
5 Тест HbsAg мануален тест 1,100 Тест HbsAg Biomaxima, Полша
6 Тест HIV мануален тест 800 Тест HIV Biomaxima, Полша

24 Автоматича пипета от 10-100 мкп бр 2 Автоматича пипета от 
10-100 мкл

Accumax Universal Tips, Индия

25 Автоматича пипета от 100 -1000 мкп бр 1 Автоматича пипета от Accumax Universal Tips, Индия
26 Метанол л 12
27 Боя за оцветяване на натривки по Романовски Гимза л 15
28 Връхчета за авт. пипети жълти бр 15,000 Връхчета за авт. пипети FL Medical, Италия
29 Връхчета за авт. пипети сини бр 10,000 Връхчета за авт. пипети FL Medical, Италия
30 Кювети "епендорф" бр 5,000
31 Термохартия 110 мм ролка 250 Термохартия 110 мм Lumed, Италия
32 Термохартия 80 мм ролка 120 Термохартия 80 мм Lumed, Италия
33 Термохартия 57 мм ролка 75 Термохартия 57 мм Lumed1 Италия

ζ∏jpyB⅞H^ за Квантиферонов тест 50x4 ОП 12
Ккантиферонов тест TB GOLD- ELISE KIT ОП 12



Забележка: Реактивите и реактивните набори следва да отговарят на европейските 
стандарти /СЕ марка/ от списъкът на оригинален каталог от ф-ма производител - за 
доказване на съответствие с изискванията на техническата спецификация.Да бъде 
съобразена употребата им с наличната апаратура. За хематологичните апарати 
оригинални / не адаптирани /реактиви.Контролните материали да са със сертификат за 
аналитичния метод /за всеки параметър с допълнителните граници получени от 
референтен метод/, оригиналните посочени за съответния апарат. При необходимост, 
възможност за предоставяне на мостри.

Дата: 22.01.2020r
авляващо участника)

I, .... ____ __ >, представляващо участника)

Управител
(качество на лицето, представляващо участника)

ЕЛПАКЛИЗИНГ ЕООД 
(наименование на участника, печат)

V.



f* „ВТОРА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - СОФИЯ” ЕАД 

мвап Бул. „Христо Ботев” № 120; тел: +359 2 91 58 500; e-mail: secondmbal@abv.bq

До „ВТОРА МБАЛ - СОФИЯ” ЕАД
гр. София, бул. „Христо Ботев” N° 

120

От ЕЛПАКЛИЗИНГ ЕООД,
представлявано от управителя (изпълнителния директор) Пламен Антонов 
Калайджиев.,
ЕИК/БУЛСТАТ код 200872196, със седалище и адрес на управление гр. 
Варна, ул.”Иван Богоров” № 12, телефон 052 602360, факс 052 699060 и 
електронна поща elpak@elpak.bg за кореспонденция по настоящата поръчка.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

1. След запознаване с всички документи и образци от утвърдената 
документация за участие и обявена от Bac открита процедура за възлагане на 
обществена поръчка с предмет: „Доставка по заявка на реактиви и 
консумативи за Клинична лаборатория, Микробиологична лаборатория, 
Лаборатория по трансфузионна хематология и Отделение по клинична 
патология, за срок от една година за нуждите на „Втора МБАЛ - София” 
ЕАД”, декларираме, че сме запознати с указанията и условията за участие, 
съгласни сме с поставените от Bac условия и ги приемаме без възражения, 
като представяме нашето Техническо предложение за изпълнение на 
поръчката.

2. Срок на отложено плащане на слугите - в срок до 60 (шестдесет) 
календарни дни, по банкова сметка на Изпълнителя, след издаване на

mailto:secondmbal@abv.bq
mailto:elpak@elpak.bg


3. Срок за изпълнение на поръчката - 1 (една) година от подписване на 
договора.

4. Срок на валидност на офертата - 6 (шест) месеца, считано от датата, 
определена за краен срок за подаване на оферти.

5. Срок на годност на предложените изделия - не по-кратък от 50% от 
обявения от производителя върху опаковката, считано към датата на 
доставката.

6. Срок на изпълнение на доставките:
- регулярни доставки - до 24 часа, считано от подаване на писмена 

заявка от страна на Възложителя;
- спешни заявки - до 1 час, считано от подаване на заявка от страна на 

Възложителя по телефон или факс.

7. Запознати сме с проекта на договор за възлагане на обществената поръчка и 
сме съгласни с клаузите в него, като ги приемаме без възражения.

8. Гарантираме, че сме в състояние да изпълним поръчката в пълно 

съответствие с изискванията, посочени в техническата спецификация.

9. Ако бъдем определени за изпълнител, настоящото предложение ще остане 
обвързващо за нас и при сключването на договор и ще представлява 
неделима част от него.

При изпълнението на поръчката дружеството няма да ползва (ненужното се 
зачертава) услугите на следните подизпълнители:

1.

2.

Дата: 22.01.2020r

Приложения:
1. Техническо предложение за съответствие с техническите изисквания за 
изпълнение на поръчката (Образец № 4.1.) - попълнено и подписано.



Образец № 4.1.

Доставка по заявка на реактиви и консумативи за Клинична лаборатория, Микробиологична лаборатория,
Лаборатория по трансфузионна хематология и Отделение по клинична патология, за срок от една година за 
нуждите на „Втора МБАЛ - София” ЕАД

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за изпълнение на поръчката в съответствие с Техническата спецификация и изискванията на възложителя

(наименование на участника)
от ЕЛПАК ЛИЗИНГ ЕООД

Hom 
.№ Наименование Методо

логия Мярка Прогнозно 
количество

Търговско 
наименование Производител

Обособена позиция № 2 - Микробиологична лаборатория
Диагностични реактиви - Антибиотични дискове за сенсидиск диспенсер

68 ампицилин Юмг диск 1,000 ампицилин Юмг Biomaxima, Полша
69 ампицилин 2мг диск 250 ампицилин 2мг Biomaxima, Полша
70 ампицилин/сулбактам 20мг диск 250 ампицилин/сулбактам 2С Biomaxima, Полша
71 бензилпеницилин 1U диск 250 бензилпеницилин 1U Biomaxima, Полша
72 оксацилин 1мг диск 250 оксацилин 1мг Biomaxima, Полша
73 еритромицин 15мг диск 750 еритромицин 15мг Biomaxima, Полша

74 амоксицилин/клав.к-на Змг диск 250 амоксицилин/клав.к-на 
Змг Biomaxima, Полша

75 доксициклин ЗОмг диск 250 доксициклин ЗОмг Biomaxima, Полша
76 тетрациклин ЗОмг диск 250 тетрациклин ЗОмг Biomaxima. Полша
77 азлоцилин 75мг диск 250
78 бацитрацин 2мг диск 250
79 клиндамицин 2мг диск 250 клиндамицин 2мг Biomaxima, Полша
80 рифампин 5мг диск 250 Biomaxima, Полша
81 пиперацилин ЗОмг диск 250 пиперацилин ЗОмг Biomaxima, Полша
82 хлорамфеникол ЗОмг диск 250
83 гентамицин Юмг диск 500 гентамицин Юмг Biomaxima, Полша
84 гентамицин ЗОмг диск 500 гентамицин ЗОмг Biomaxima, Полша



85 налидиксова к-на ЗОмг диск 250 налидиксова к-на ЗОмг Biomaxima, Полша
86 новобиоцин 5мг диск 250 новобиоцин 5мг Biomaxima1 Полша
87 цефокситин ЗОмг диск 500 цефокситин ЗОмг Biomaxima, Полша
88 цефотаксим 5мг диск 500 цефотаксим 5мг Biomaxima, Полша
89 цефепим ЗОмг диск 250 цефепим ЗОмг Biomaxima, Полша
90 ципрофлоксацин 5мг диск 1,000 ципрофлоксацин 5мг Biomaxima, Полша
91 офлоксацин 5мг диск 250 офлоксацин 5мг Biomaxima, Полша
92 цефтазидим Юмг диск 500 цефтазидим Юмг Biomaxima, Полша
93 цефалотин ЗОмг диск 250 цефалотин ЗОмг Biomaxima, Полша
94 амикацин ЗОмг диск 250 амикацин ЗОмг Biomaxima, Полша
95 цефазолин ЗОмг диск 250 цефазолин ЗОмг Biomaxima, Полша
96 цефуроксим ЗОмг диск 1,000 цефуроксим ЗОмг Biomaxima, Полша
97 цефтриаксон ЗОмг диск 500 цефтриаксон ЗОмг Biomaxima, Полша
98 ванкомицин 5мг диск 250 ванкомицин 5мг Biomaxima, Полша

99 сулфаметоксазол/триметоприм 23,75/1,25 мг диск 1,000
сулфаметоксазол/триме
топрим 23,75/1,25 мг

Biomaxima, Полша

100 нитрофурантоин ЮОмг диск 500 нитрофурантоин ЮОмг Biomaxima, Полша
101 азитромицин 15мг диск 250 азитромицин 15мг Biomaxima, Полша
102 бацитрацин 2мг диск 250 бацитрацин 2мг Biomaxima, Полша
103 тейкопланин ЗОмг диск 250 тейкопланин ЗОмг Biomaxima, Полша

104 пиперацилин/тазобактам 30/6 мг диск 250
пиперацилин/тазобакта
м 30/6 мг

Biomaxima, Полша

105 левофлоксацин 5 мг диск 250 левофлоксацин 5 мг Biomaxima, Полша
106 кларитромицин 15 мг диск 250 кларитромицин 15 мг Biomaxima, Полша
107 бактробан/мупироцин 5мг диск 500
108 колистин Юмг диск 250 колистин Юмг Biomaxima, Полша
109 фосфомицин 200 мг диск 250 фосфомицин 200 мг Biomaxima, Полша
110 азтреонам 30 мг диск 250 азтреонам 30 мг Biomaxima, Полша
111 линезолид 10 мг диск 250 линезолид 10 мг Biomaxima, Полша
112 тигециклин 15 мг диск 250 тигециклин 15 мг Biomaxima, Полша
113 дорипенем 10 мг диск 250 дорипенем 10 мг Biomaxima, Полша

114 цефоперазон/сулбактам диск 500 цефоперазон/сулбакта
M Biomaxima, Полша

115 цефотаксим/клавуланова к-на диск 250
цефотаксим/кпавуланов
а к-на

Biomaxima1 Полша



116 цефтазидим/клавуланова к-на диск 250 цефтазидим/кпавулано
ва к-на Biomaxima, Полша

Медицински консумативи за еднократна употреба

167
SJ

Стерилни Петриеви блюда(пластмасови) брой 2,000 Стерилни Петриеви 
блюда (пластмасови) FL Medical, Италия

168 Стерилни пластмасови контейнери за урина брой 500
Стерилни пластмасови 
контейнери за урина

FL Medical, Италия

169 Стерилни пластмасови контейнери за фецес с лъжичка брой 500
Стерилни пластмасови 
контейнери за фецес с 
лъжичка

FL Medical, Италия

170 Стерилни пластмасови контейнери за храчка брой 500
171 Стерилни тампони с транспортна среда брой 4,000
172 Стерилни пластмасови йозета брой 5,000
173 Стерилен пластмасов бод брой 5,000

174 Стерилни пластмасови епруветки (5-50 мл), с конично 
дъно, d= 30 х 115 мм

брой 1,000

175 Стерилни връхчета за автоматични пипети (сини 100- 
1000 μl) в кутии х 96 бр

кутия 5

Стерилни връхчета за 
автоматични пипети 
(сини 100-1000 μl) в 
кутии х 96 бр

Eppendorf, Германия

176 Стерилни връхчета за автоматични пипети (жълти 10-100 
μl) в кутии х 96 бр

кутия 5

Стерилни връхчета за 
автоматични пипети 
(жълти 10-100 μl) в 
кутии х 96 бр

Eppendorf, Германия

177 Стерилни връхчета за автоматични пипети (бели 1-10 μl) 
в кутии х 96 бр

кутия 10

Стерилни връхчета за 
автоматични пипети 
(бели 1-10 μl) в кутии х 
96 бр

Eppendorf, Германия

178 Връхчета за авт.пипети (сини 100-1000 μl) брой 1,000
Връхчета за авт.пипети 
(сини 100-1000 μl) FL Medical, Италия

179 Връхчета за автоматични пипети (жълти 10-100 μl) брой 1,000
Връхчета за 
автоматични пипети 
(жълти 10-100 μl)

FL Medical, Италия



180 Връхчета за автоматични пипети (бели 1-10 μl) брой 1,000
Връхчета за 
автоматични пипети 
(бели 1-10 μl)

FL Medical, Италия

181 Вариабилна пипета 0,5 -10 мкл брой 1 Вариабилна пипета 0,5 -
10 мкл Accumax Universal Tips, Индия

182 Вариабилна пипета 10-100 мкл брой 1 Вариабилна пипета 10 -
100 мкл Accumax Universal Tips, Индия

\

Дата: 22.01.2020r
авляващо участника)

Пламе^ /алайджиев7
(име и фамилия на лидето, представляващо участника)

Управител
(качество на лицето, представляващо участника)

ЕЛПАКЛИЗИНГ ЕООД
(наименование на участника, печат)



f* „ВТОРА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - СОФИЯ” ЕАД 

мвял Бул. „Христо Ботев” № 120; тел: +359 2 91 58 500; e-mail: secondmbal@abv.bq

Образец № 4

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

За обособена позиция № 3, номенклатура/и 203

До „ВТОРА МБАЛ - СОФИЯ” ЕАД 
гр. София, бул. „Христо Ботев”

120

От ЕЛПАКЛИЗИНГ ЕООД,
представлявано от управителя (изпълнителния директор) Пламен Антонов 
Калайджиев.,
ЕИК/БУЛСТАТ код 200872196, със седалище и адрес на управление гр. 
Варна, ул.”Иван Богоров” № 12, телефон 052 602360, факс 052 699060 и 
електронна поща elpak@elpak.bg за кореспонденция по настоящата поръчка.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

1. След запознаване с всички документи и образци от утвърдената 
документация за участие и обявена от Bac открита процедура за възлагане на 
обществена поръчка с предмет: „Доставка по заявка на реактиви и 
консумативи за Клинична лаборатория, Микробиологична лаборатория, 
Лаборатория по трансфузионна хематология и Отделение по клинична 
патология, за срок от една година за нуждите на „Втора МБАЛ - София” 
ЕАД”, декларираме, че сме запознати с указанията и условията за участие, 
съгласни сме с поставените от Bac условия и ги приемаме без възражения, 
като представяме нашето Техническо предложение за изпълнение на 
поръчката.

2. Срок на отложено плащане на слугите - в срок до 60 (шестдесет) 
календарни дни, по банкова сметка на Изпълнителя, след издаване на 
фактура и подписване на приемо-предавателен протокол за доставка,

mailto:elpak@elpak.bg


3. Срок за изпълнение на поръчката - 1 (една) година от подписване на 
договора.

4. Срок на валидност на офертата - 6 (шест) месеца, считано от датата, 
определена за краен срок за подаване на оферти.

5. Срок на годност на предложените изделия - не по-кратък от 50% от 
обявения от производителя върху опаковката, считано към датата на 
доставката.

6. Срок на изпълнение на доставките:
- регулярни доставки - до 24 часа, считано от подаване на писмена 

заявка от страна на Възложителя;
- спешни заявки - до 1 час, считано от подаване на заявка от страна на 

Възложителя по телефон или факс.

7. Запознати сме с проекта на договор за възлагане на обществената поръчка и 
сме съгласни с клаузите в него, като ги приемаме без възражения.

8. Гарантираме, че сме в състояние да изпълним поръчката в пълно 

съответствие с изискванията, посочени в техническата спецификация.

9. Ако бъдем определени за изпълнител, настоящото предложение ще остане 
обвързващо за нас и при сключването на договор и ще представлява 
неделима част от него.

При изпълнението на поръчката дружеството няма да ползва (ненужното се 
зачертава) услугите на следните подизпълнители:

1.

Дата: 22.01.2020r

Приложения: 

C УВАЖЕНИЕ:

1. Техническо предложение за съответствие с техническите изисквания за
на поръчката (Образец № 4.1.) - попълнено и подписано.

\/



Образец №4.1.

Доставка по заявка на реактиви и консумативи за Клинична лаборатория, Микробиологична лаборатория, 
Лаборатория по трансфузионна хематология и Отделение по клинична патология, за срок от една година за 
нуждите на „Втора МБАЛ - София” ЕАД

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за изпълнение на поръчката в съответствие с Техническата спецификация и изискванията на възложителя

(наименование на участника)
от ЕЛПАК ЛИЗИНГ ЕООД

Hom

.№ Наименование Методо
логия Мярка Прогнозно

количество
Търговско 

наименование Производител

Обособена позиция N 3 - Лаборатория по трансфузионна хематология
202 ∣Tecτ серум A, B и 0 група (anti В, anti A и anti AB), 10 мл |мануалнс| флакон 50
Тест серум Anti D

203
Anti D моноклонал (IgM), 10 мл мануалнс флакон 12 Anti D моноклонал

(IgM), 10 мл
Ce-Immundiagnostika GmbH, 

Германия

Ce-Immundiagnostika GmbH, 
Германия

Anti D моноклонал (IgM + IgG), 10 мл мануалнс флакон 1 Anti D моноклонал (IgM 
+ IgG), 10 мл

Дата: 22.01.2020r
на лицето, представляващо участника)

Калайджиев
и фамилия на лицето, представляващо участника)

Управител
(качество на лицето, представляващо участника)





ЕЛПАКЛИЗИНГ ЕООД 
(наименование на участника, печат)



Образец № 6
„Доставка по заявка на реактиви и консумативи за Клинична лаборатория, 
Микробиологична лаборатория, Лаборатория по трансфузионна хематология 
и Отделение по клинична патология, за срок от една година за нуждите на 
„Втора МБАЛ - София” ЕАД”

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
от ЕЛПАК ЛИЗИНГ ЕООД 

(наименование на участника)

EOOfi

Ном. 
№ Наименование Методолог

ия Мярка Прогнозно 
количество

Единична 
стойност в 

лева без вкл. 
ДДС

Обща 
стойност 

в лева 
без вкл.

ДДС

Обща 
стойност 
в лева с 
вкл. ДДС

Обособена позиция № 1 - Клинична лаборатория 
Хематологични консумативи за Sysmex КХ21

1

Cellpack дилуент /туба 20 л / затв. с-ма л 500
Stromatolyzer лиз. /3 х 500 мл/ затв. с-ма л 15
Cellclean / 50 мл / затв. с-ма мл 250
Контр. кръв три нива / 3 х 2,5 мл / затв. с-ма мл 75

Кръвно-газов комбиниран Rapid Iab

2

компл буфери 4 6p∕oπ затв. с-ма ОП 6
компл миещ , конд р-р 4 бр / оп затв. с-ма ОП 6
компл помпени тръби 2 бр / оп затв. с-ма ОП 2
pH електрод затв. с-ма бр 1
натриев електрод затв. с-ма бр 1
K електрод затв. с-ма бр 1
калциев електрод затв. с-ма бр 1
референтен електрод е касета затв. с-ма бр 1

пълнещ р- р pH ЗхЗмл в к-т затв. с-ма K-T 2
пълнещ р- р Na∕K∕Ca∕ Cl 3x3 мл затв. с-ма K-T 2 ∕z *
Пълнещ р-р за реф е-д 4x5 мл затв. с-ма K-T 2 ∕⅛

депротеинизиращ р-р 10x2 мл затв. с-ма K-T 2 . I



Диагностични реактиви - Мануални тестове
комбиниран контр мат 3 нива 30x2.5 мл затв. с-ма K-T 2

тест2
4
2
в
7
8
9

10
11

Тест за окултни кръвоизливи
Тест HCV
Тест HbsAg
Тест HIV
Тест Wass бърз
Капилярки за KAC 140G
Бъркалки
Тапи за капилярки
Сухи тестове урина -кетотела

мануален 
мануален 
мануален 
мануален 
мануален

тест
тест
тест
тест

100
1,100
1,100
800
800 

14,000 
1,000
500
250

1.4367
1.1767
1.4367

1580.37
1294.37
1149.36

1896.44
1553.24
1379.23

Диагностични реактиви - анализатор SYSMEX CA 1500
Реактив PT/10 х Юмл / затв. с-ма оп 13
Реактив APTT /10 х 10 мл / затв. с-ма оп 10
Реактив фибриноген -Thrombin /10x5 мл/ затв. с-ма оп 6
Реактив за d-dimer INNOVANCE∕6x4 мл/ 240т затв. с-ма оп 4
калибратор за PT затв. с-ма оп 1
калибратор за фибриноген /6x1 мл/ затв. с-ма оп 1
контролна плазма N /1 Ox 1мл / затв. с-ма оп 5
контролна плазма P /10 х 1 мл / затв. с-ма оп 5
комплект контроли за d-dimer /5x1 мл/ затв. с-ма оп 2
тест протеин S /2x2 мл/ затв. с-ма оп 1
тест за акт.протеин C /5x4 мл/ затв. с-ма оп 1
реакционни кювети /ЗОООбр в оп/ затв. с-ма ОП 4
плейт за разреждане 50бр в оп. затв. с-ма ОП 1
миещ р-р 50 мл затв. с-ма ОП 60
вероналов буфер 10 х 15 мл / затв. с-ма ОП 10
Ca CI2 /10 х 15 мл / затв. с-ма ОП 10
Хепарин инованс /5x3.2/ затв. с-ма ОП 1
Хепарин инованс контрол 1 /5x1/ затв. с-ма ОП 1
Хепарин инованс контрол 2 /5x1/ затв. с-ма ОП 1
Хепарин инованс калибратор /5x1/ затв. с-ма ОП 1 L
халогенна лампа затв. с-ма бр 2

ЕООД '

лзинг 
BAPriA



Dimension

Диагностични реактиви и мед.консумативи с изкл. на хим. и хематологични - EASY Blood Gas - кръвногазов анализатор Medica
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Реакционен модул затв. с-ма бр 20
Електрод рH затв. с-ма бр 1
Електрод референтен затв. с-ма бр 1
Електрод рО 2 затв. с-ма бр 1
Електрод рСО 2 затв. с-ма бр 1
Контроли 3 нива затв. с-ма ОП 2
Дневен миещ р-р затв. с-ма ОП 4
Компл. за почистване на игла затв. с-ма ОП 2
принтер затв. с-ма бр 1
пробоподавач затв. с-ма бр 1
компл. Шлаухи за помпа затв. с-ма компл 2

с изкл. на хим. и хематологични зави и
BRC/ LC assayed chemistry control level 1 12x5ml ОП 6
BRC/ LC assayed chemistry control level 2 12x5ml ОП 6
BRC/ LQ cardiac markers plus control ∕trilevel∕ 6×3ml ОП 4
DIM/ QL мултисензор Na/K/CI ∕46p.B oπ./ ОП 8
DIM/ QL промиващ разтвор ЗхЮООмл ОП 16
DIM/ QL дилуент за проби 6х500мл ОП 6
DIM/ QL солеви разтвор Зх150мл ОП 6
DIM/ QL стандарт A 3x1 ОООмл ОП 10
DIM/ QL стандарт B ЗхЗООмл ОП 6
DIM/AJlAT 240т ОП 25
DIM/ AJlAT калибратор 2x3x1,5мл ОП 1
DIM/АЛБУМИН 480т ОП 20
DIM/ АЛКАЛНА ФОСФАТАЗА 360Т ОП 20
DIM/ АЛКАЛНА ФОСФАТАЗА калибратор 2x3x1,5мл ОП 1
DIM/ АМИЛАЗА 240т ОП 25
DIM/ ACAT ЗбОт ОП 17
DIM/ БИЛИРУБИН директен 320т ОП 9
DIM/ БИЛИРУБИН тотал 480т ОП 20
DIM/ верификатор ензими (АФ.АМИ,ГГТ,ACAT,AJIAT) ОП 1
DIM/ ГГТ 288т ОП 25 ___ W
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DIM/ ГЛИКИРАН ХЕМОГЛОБИН с калибратор 120т оп 10
DIM/ ГЛЮКОЗА 1 440т ОП 10
DIM/ЖЕЛЯЗО 240т ОП 25
DIM/ ЖЕЛЯЗО калибратор 4x1,2мл ОП 1
DIM/ЖСК 240т ОП 25
DIM/ ЖСК калибратор 2x3x1 мл ОП 1
DIM/ ИМУНОГЛОБУЛИН G 120т ОП 3
DIM/ ИМУНОГЛОБУЛИН A 120т ОП 3
DIM/ ИМУНОГЛОБУЛИН M 120т ОП 3
DIM/калибратор 1 (Са,Cre1GIu,БА.Урея,ПК) 2хЗх2мл мл 24
DIM/ калибратор 2 (Мд.Р.триг) 2x3x1,2мл мл 14 4
DIM/ калибратор АЛБУМИН/ТОТАЛ ПРОТЕИН 2хЗх2мл мл 24
DIM/ калибратор БИЛИРУБИН ТОТАЛ/ДИРЕКТ 2x3x1 мл мл 24
DIM/ калибратор ПРОТЕИНИ (IgA,IgG1IgM,C3,C4,TRNF) ОП 2
DIM/ калибратор СК/СК-МВ 2хЗх2мл мл 18
DIM/ КАЛЦИЙ 480т ОП 5
DIM/ КРЕАТИН КИНАЗА 480т ОП 10
DIM/ КРЕАТИН КИНАЗА MB 120т ОП 10
DIM/ КРЕАТИНИН 480т ОП 25
LDH калибр. мл 3
DIM/ КЮВЕТИ 12 ОООбр. ОП 30
DIM/ ЛАКТАТ 120т ОП 3
DIM/ ЛДЛ ХОЛЕСТЕРОЛ 120т ОП 1
DIM/ ЛДЛ ХОЛЕСТЕРОЛ калибратор 2хЗх2мл ОП 1
DlM/ ЛДХ 480т ОП 10
DIM/ ЛДХ калибратор 4x1,5мл ОП 1
DIM/ЛИПАЗА 120т ОП 2
DIM/ МАГНЕЗИЙ 120т ОП 3
DIM/ МИКРОАПБУМИН 80т ОП 8
DIM/ МИКРОАЛБУМИН калибратор 2x5x1 мл мл 10
DIM/ ПИКОЧНА КИСЕЛИНА 480т ОП 13
DIM/ празна касета 8бр. ОП 1
DIM/ ПРОТЕИН B УРИНА/ЛИКВОР 80т ОП 4

ЕООД



реактиви - Апарат MINI VIDAS - хормонален

DIM/ ПРОТЕИН B УРИНА/ЛИКВОР калибратор 2х5х4мл мл 40
DIM/C РЕАКТИВЕН ПРОТЕИН калибр.2х5х1 ОП 3
DIM/C РЕАКТИВЕН ПРОТЕИН 120т ОП 30
DIM/ серумни чашки с капаче 1,5мл 10006p. ОП 8
DIM/ ТОТАЛ ПРОТЕИН 480т ОП 10
DIM/ ТРИГЛИЦЕРИДИ 480т ОП 10
DIM/ УРЕЯ 480т ОП 20
DIM/ ФОСФОР 480т ОП 2
DIM/ ХДЛ ХОЛЕСТЕРОЛ 240т ОП 12
DIM/ ХДЛ ХОЛЕСТЕРОЛ калибратор 2x3x1 мл мл 6
DIM/ ХОЛЕСТЕРОЛ 480т ОП 10
DIM/ ХОЛЕСТЕРОЛ калибратор 2x3x1 мл мл 6

TSH затв. с-ма тест 60
FT3 затв. с-ма тест 120
FT4 затв. с-ма тест 60
CORT затв. с-ма тест 30
FER затв. с-ма тест 30
Testosteron затв. с-ма тест 30
AFP затв. с-ма тест 30
СА-125 затв. с-ма тест 60
PSA-общ затв. с-ма тест 60
BNP, pro BNP затв. с-ма тест 30
ATPO затв. с-ма тест 300
ATG затв. с-ма тест 30
CA-15-3 затв. с-ма тест 30
СА-19-9 затв. с-ма тест 60
CEA затв. с-ма тест 60
β2 МИКРОГЛОБУЛИН затв. с-ма тест 60
HCG затв. с-ма тест 30

Медицински консумативи, с изключение на химически и хематологични консумативи
16 Центрофужки-пластмаса бр 500
17 Чаши”Бехер" - 400 мл бр 2



18 Чаши’’Бехер" - 600 мл бр 2
19 Чаши’’Бехер’’ - 1000 мл бр 2
20 Предметни стъкла бр 1,000
21 Камера Бюркер бр 1
22 Камера ФуксРозентал бр 1
23 Филтърна хартия ОП 2
24 Автоматича пипета от 10-100 мкл бр 2 81.8804 163.76 196.51
25 Автоматича пипета от 100 -1000 мкл бр 1 81.8804 81.88 98.25
26 Метанол л 12
27 Боя за оцветяване на натривки по Романовски Гимза л 15
28 Връхчета за авт. пипети жълти бр 15,000
29 Връхчета за авт. пипети сини бр 10,000
30 Кювети "епендорф" бр 5,000
31 Термохартия 110 мм ролка 250 2.5000 625.00 750.00
32 Термохартия 80 мм ролка 120 2.9000 348.00 417.66
33 Термохартия 57 мм ролка 75 1.5000 112.50 135.00

34 Епруветки за Квантиферонов тест 50x4 оп 12
Квантиферонов тест TB GOLD- ELISE KIT оп 12

Диагностични р-ви и консумативи за GA2 глюкоанализатор
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работен р-р / туба 5 л / затв.с-ма л 50
станд. р-р /100 бр в оп / затв.с-ма оп 15
микро κfθB.esat /100 бр в оп. / затв.с-ма оп 60
електрод/мембрана / затв.с-ма бр 6
компл.шлаухи затв.с-ма компл 2

Устройства за венозни с-ми за вземане на кръв /затворена с-ма с аспирация / с възможност за използване на обикновена игла без
Епруветка от две части с бутало и вграден луер адаптер с 
перли готова за центрофугиране за отделяне на серум 2.5- бр 150

Епруветка от две части с бутало и вграден луер адаптер за 
кръвна картина с ЕДТА-К обем 1.5-2 мл. бр 150

Епруветка от две части с бутало и вграден луер адаптер, 
цитрат за хемостаза, с обем 1.5-3 мл. бр 150

Вакуум игли с адаптор (Стерилна)20,21 G бр 20,000
Вакуум епрув.с винт.капачка с кпот-активатор и сепар. гел 5-6 мл бр 15,000



Реактиви и консумативи за апарат Агарозна електрофореза

Вакуум епрув.с винт.капачка за коагулация 3.2%Na цитрат, 
с протекция моларността,. 2-3 мл бр 5,000

Капилярен колектор ЕДТА 200 мкл , комплект с 
допълнителна капачка и дозираща хепаринизирана бр 2,500

Вакуум епрув.с винт. Капачка за хематология ,К2 ЕДТА, 2-3 бр 5,000
Вакуум епрув. За СУЕ с Na цитрат за статив,с валидирана 
сравнимост, отчитане на 60 мин бр 4,000

капилярен колектор СУЕ 150 мкл / панченки /, комплект с 
доз.капилярка и отчитаща тръба бр 1,000

Бътерфлай игли съвместими със затв. с-ма бр 100
игли за вакуум епрув. с камера за визуал.21,22 G бр 100
Каапилярен колектор за ретикулоцити с доз. кап. бр 50
Капилярен колектор за серум 200 мкл с доз.кап. бр 150
Капилярен колектор за серум с гел 200 мкп,с 
допълнителна капачка и доз.кап бр 1,000

автоматични ланцети, обезопасена 17,23,28G /1 кутия X кутия 25
Турникети бр 3
Сигнален часовник, лабораторен бр 1

Реактиви и консумативи за апарат ADVIA CENTAUR

контролен серум N ОП 1
хидрагел 7 β1 , β2 ОП 2
хидрагел 7 Нв ОП 1
обезцветяващ р-р мл 50
миещ р-р мл 5
флуидил 5 мл ОП 1
амидощварц р-р ОП 1
апликатори7 хидрагел бр 1

Тропонин I 100т затв.с-ма ОП 20
Инсулин ЮОт затв.с-ма ОП 3
Кортизол 50т затв.с-ма ОП 1
AFP ЮОт затв.с-ма ОП 5
Общ hCG 50т затв.с-ма ОП 1
Анти-ТРО ЮОт затв.с-ма ОП 1
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Свободен ТЗ 50τ затв.с-ма ОП 1
Свободен Т4 50т затв.с-ма ОП 12
TSH ЮОт затв.с-ма ОП 12
CA 15-3 ЮОт затв.с-ма ОП 1
CA 19-9 50т затв.с-ма ОП 12
CA 125 ЮОт затв.с-ма ОП 2
CEA ЮОт затв.с-ма ОП 6
PSA ЮОт затв.с-ма ОП 2
Лиофилизиран имунологичен контрол три нива 4x3x5ml затв.с-ма оп/мл 2/240
Лиофилизиран контрол туморни маркери ниво 1 6x2ml затв.с-ма оп/мл 5/120
Лиофилизиран контрол туморни маркери ниво 2 6×2ml затв.с-ма оп/мл 5/120
Течен контрол сърдечни маркери три нива 6x3ml затв.с-ма оп/мл 3/180
Допълнителен проуб уош 1 2x25ml затв.с-ма ОП 2
CA 19-9 Дилуент 2x5ml затв.с-ма ОП 1
ThCG Дилуент 2x25ml затв.с-ма ОП 1
CEA Дилуент 2x5ml затв.с-ма ОП 1
Анти-ТРО Дилуент 2x5ml затв.с-ма ОП 1
Мулти-дилуент 1 (BNP, TSH) 2x25ml затв.с-ма ОП 1
Мулти-дилуент 2 (AFP, CPSA, PSA, RUBELLA IGM, HAV М) затв.с-ма ОП 1
Калибратор A (ТЗ, T4, TU1 FT3, FT4) 2×2x5ml затв.с-ма ОП 2
Калибратор B (TSH, HCG, PRL, LH, FSH, Дигоксин) затв.с-ма ОП 2
Калибратор D (CEA1AFP) 2x2x2ml затв.с-ма ОП 2
Калибратор Q (PSA) 2x2x2ml затв.с-ма ОП 2
Калибратор 0 (анти-ТРО) 2x2x1 ml затв.с-ма ОП 1
Калибратор 66/Инсулин 2×2x1 ml затв.с-ма ОП 1
CA 15-3 Калибратор 2x2x2ml затв.с-ма ОП 1
CA 125 Il Калибратор 2×2x2ml затв.с-ма ОП 1
ADVIA CP Миещ разтвор 1 2x1500ml затв.с-ма ОП 10
ADVIA CP Реактив 1&2 600ml затв.с-ма ОП 12
ADVIA CP Почистващ разтвор 12x70ml затв.с-ма ОП 5
ADVIA CP Системни епруветки 1 5006p затв.с-ма ОП 2
ADVIA CP Системни кювети 3 ОООбр затв.с-ма ОП 10
ADVIA CP Връхчета 6 4806p затв.с-ма ОП 2

/ 
l.i ч/1 
V∖√∖

/
K



ADVIA CP Кит за профилактика 1 бр затв.с-ма ОП 1
ADVIA CP Комплект шлаухи, сив 6 канала перисталтична пс затв.с-ма ОП 1
ADVIA CP Комплект шлаухи, син 2 канала перисталтична пс затв.с-ма ОП 1

Реактиви и консумативи за глюкоанализатор Labtrend
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Сензор за глюкоза бр. 6
Системен разтвор, 5 л. л. 25
Разтвор стандарт, 4 бр. х 50 мл. ОП. 8
Микроепруветка за проба с капилярки бр. 12,000
Контролен разтвор, ниво 1 мл. 50
Контролен разтвор, ниво 2 мл. 50
Епруветки за стандарт бр. 1,500
Помпен шлаух бр. 5
Годишен кит за профилактика ОП. 1

Забележка: Реактивите и реактивните набори следва да отговарят на европейските стандарти 
/СЕ марка/ от списъкът на оригинален каталог от ф-ма производител - за доказване на 
съответствие с изискванията на техническата спецификация.Да бъде съобразена употребата им с 
наличната апаратура. За хематологичните апарати оригинални / не адаптирани / 
реактиви.Контролните материали да са със сертификат за аналитичния метод /за всеки 
параметър с допълнителните граници получени от референтен метод/, оригиналните посочени за 
съответния апарат. При необходимост, възможност за предоставяне на мостри.

Предложена обща стойност за изпълнение на поръчката без вкл. ДДС: 5355.24лв.
(цифром и словом)

Предложена обща стойност за изпълнение на поръчката с вкл. ДДС: 6426.34 лв.
(цифром U сл

(подпис на лицето,'''Представляващо участника)



Пламен Калайджиев
(име и фамилия на лицето, представляващо участника)

Управител
(качество на лицето, представляващо участника)

Дата: 22.01.2020r



Образец № 6
„Доставка по заявка на реактиви и консумативи за Клинична лаборатория, 
Микробиологична лаборатория, Лаборатория по трансфузионна хематология 
и Отделение по клинична патология, за срок от една година за нуждите на 
„Втора МБАЛ - София” ЕАД”

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
от ЕЛПАК ЛИЗИНГ ЕООД 

(наименование на участника)

Ном. 
№ Наименование Методолог

ия Мярка Прогнозно 
количество

Единична 
стойност в 

лева без вкл.
ДДС

Обща 
стойност 

в лева 
без вкл.

ЛИС

Обща 
стойност 
в лева с 
вкл. ДДС

Обособена позиция № 2 - Микробиологична лаборатория
Лабораторни реактиви - Сухи хранителни среди

40 Дезоксихолат цитрат агар по Лайфсон грам 1,000
41 Клиглер грам 500
42 Левин грам 500
43 Мак Конки агар грам 2,000
44 Обикновен агар грам 500
45 Обикновен бульон грам 500
46 Γ.L∣.(G.C.) агар база грам 500
47 Сабуро с декстроза агар грам 1,000
48 Селенитов бульон с натриев биселенит грам 500
49 Ентерококов агар грам 500
50 Шедлер агар с вит. K грам 500
51 МюлерХинтон Il (EUCAST) грам 2,500
52 Изовиталекс грам 500
53 Хемоглобин грам 500
54 L-Лизин декарбоксилаза грам 500 ($-
55 L-Орнитин декарбоксилаза грам 500 I! Ih
56 Среда за подвижност, индол и сяроводород грам 500 v¾∖.



ни B- Готови
57 Мюлер Хинтон с 5% конска кръв +20 мг β-NAD петри 50

Лабораторни реактиви - Течни хранителни среди (епруветки)
58 Среда на Кларк епруветка 500
59 Среда на Комкова епруветка 1,500
60 Тиогликолатна среда епруветка 250
61 Кристензен бульон с урея епруветка 500
62 Льовенщайн-Йенсен епруветка 1,500

Лабораторни реактиви - Течни хранителни среди (банки)
63 Среда на Симоне брой 6
64 Фенилаланин-дезаминаза агар брой 6
65 Шедлер агар с вит. K брой 50
66 Шоколадов агар брой 150
67 Поливитекс/Изовиталекс брой 175

Диагностични реактиви - Антибиотични дискове за сенсидиск диспенсер
68 ампицилин Юмг диск 1,000 0.05 50.00 60.00
69 ампицилин 2мг диск 250 0 05 12.50 15.00
70 ампицилин/сулбактам 20мг диск 250 0.05 12.50 15.00
71 бензилпеницилин 1U диск 250 0 05 12.50 15.00
72 оксацилин 1мг диск 250 0.05 12.50 15.00
73 еритромицин 15мг диск 750 0.05 37.50 45.00
74 амоксицилин/клав.к-на Змг диск 250 0.05 12.50 15.00
75 доксицикпин ЗОмг диск 250 0.05 12.50 15.00
76 тетрациклин ЗОмг диск 250 0.05 12.50 15.00
77 азлоцилин 75мг диск 250
78 бацитрацин 2мг диск 250
79 клиндамицин 2мг диск 250 0.05 12.50 15.00
80 рифампин 5мг диск 250
81 пиперацилин ЗОмг диск 250 0.05 12.50 15.00
82 хлорамфеникол ЗОмг диск 250
83 гентамицин Юмг диск 500 0.05 25.00
84 гентамицин ЗОмг диск 500 0.05 25.00
85 налидиксова к-на ЗОмг диск 250 0.05 12.50 ____ ι⅛⅛;



86 новобиоцин 5мг диск 250 0.05 12.50 15.00
87 цефокситин ЗОмг диск 500 0.05 25.00 30.00
88 цефотаксим 5мг диск 500 0.05 25.00 30.00
89 цефепим ЗОмг диск 250
90 ципрофлоксацин 5мг диск 1,000 0.05 50.00 60.00
91 офлоксацин 5мг диск 250 0.05 12.50 15.00
92 цефтазидим Юмг диск 500 0.05 25.00 30.00
93 цефалотин ЗОмг диск 250 0.05 12.50 15.00
94 амикацин ЗОмг диск 250 0.05 12.50 15.00
95 цефазолин ЗОмг диск 250 0.05 12.50 15.00
96 цефуроксим ЗОмг диск 1,000 0.05 50.00 60.00
97 цефтриаксон ЗОмг диск 500 0.05 25.00 30.00
98 ванкомицин 5мг диск 250 0 05 12.50 15.00
99 сулфаметоксазол/триметоприм 23,75/1,25 мг диск 1,000 0 05 50.00 60.00

100 нитрофурантоин ЮОмг диск 500 0.05 25.00 30.00
101 азитромицин 15мг диск 250 0.05 12.50 15.00
102 бацитрацин 2мг диск 250 0.05 12.50 15.00
103 тейкопланин ЗОмг диск 250 0.126 31.50 37.80
104 пиперацилин/тазобактам 30/6 мг диск 250 0.05 12.50 15.00
105 левофлоксацин 5 мг диск 250 0.05 12.50 15.00
106 кларитромицин 15 мг диск 250 0.05 12.50 15.00
107 бактробан/мупироцин 5мг диск 500
108 колистин Юмг диск 250 0.05 12.50 15.00
109 фосфомицин 200 мг диск 250 0.05 12.50 15.00
110 азтреонам 30 мг диск 250 0.05 12.50 15.00
111 линезолид 10 мг диск 250 0.05 12.50 15.00
112 тигециклин 15 мг диск 250 0.05 12.50 15.00
113 дорипенем 10 мг диск 250 0.238 59.50 71.40
114 цефоперазон/сулбактам диск 500 0.05 25.00 30.00
115 цефотаксим/клавуланова к-на диск 250 0.05 12.50 15.00
116 цефтазидим/кпавуланова к-на диск 250 0.05 12.50 15.00

Диагностични реактиви - тест ленти за определяне на МПК (минимални инхибиращи концентрации)
117 амоксицилин/клав.к-на (2μg∕ml) стрил 10



118 цефотаксим (0,016-256) стрил 20
119 ванкомицин (0,016-256) стрил 10
120 фосфомицин (0,016-256) стрил 10
121 меропенем (0,002-32) стрил 10
122 пеницилин (0,002-32) стрил 10
123 оксацилин (0,016-256) стрип 10
124 тейкопланин (0,016-256) стрил 10
125 меропенем/ меропенем + борониева киселина стрип 10
126 имиленем / имипенем + EDTA стрип 10

Диагностични реактиви - тестове за определяне на МПК в бульон (минимални инхибиращи концентрации)

127 плака за МПК - бульонно разреждане за колистин (0,25-16) тест 36

128 плака за МПК-бульонно разреждане за ванкомицин (0,12-
16) тест 36

129 плака за МПК-бульонно разреждане затейкопланин (0,12-
16) тест 36

130 плака за МПК-бульонно разреждане за пеницилин (0,06- 
8)

тест 36

131 плака за МПК - бульонно разреждане за меропенем (0,12-
16) тест 36

132 плака за МПК-бульонно разреждане за ванкомицин 
(0,008-128 μg∕ml) / тейкопланин (0,008-128 μg∕ml) тест 16

Диагностични реактиви - Диагностични диференциращи тестове, добавки и оцветителни набори
133 Метиленово синьо /Льофлер/ стъкло 7
134 Колор Грам кит опак. 3
135 Тб колор/ТЬ color-cold/за туберколоза опак. 1
136 Слайдекс Стаф-кит тест 25
137 Ман.стрип за идент. Коринебактерии тест 25
138 Ман.стрип за идент. за грам-отр.неферментативни бактерии тест 25
139 Ман.стрип за идент. за гъби -ферментация тест 25
140 Ман.стрип за идент. за гъби - 20 C АУКС тест 25
141 Суспеншън медиум опак. 1
142 NaCI 0.85% медиум опак. 1
143 Реагент Джеймс опак. 1
144 Реагент ВП А+ВП Б опак. 1
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145 Реагент Нит1+Нит2 опак. 1
146 Реагент ФБ опак. 1
147 Реагент Нин опак. 1
148 Реагент ЗимА+ЗимБ опак. 1
149 Реагент БЦП опак. 1
150 Минерално масло, 125 мл опак. 10
151 ONPG дискове опак. 1
152 Оптохин тест опак. 1

Фактор за хемофилус

153
Фактор V за хемофилус опак. 1
Фактор X за хемофилус опак. 1
Фактор XV за хемофилус опак. 1

154 Оксидаза дропер тест 50

155
Латекс тест за ревматоиден артрит тест 100
Латекс тест за ревматизъм (AST) тест 100
Латекс тест мононуклеоза (Пол-Бюнел) тест 50

156 Тест за сифилис (ТР/ТРНА) тест 100

157
Директен тест за антиген на PCB (респираторно-синцитиален вирус) тест 50
Директен тест за антиген на Грип A/Грип В/РСВ/Аденовирус тест 50
Директен тест за Х.пилори (фекален тест) тест 100

158 Директен тест за кампилобактер (фекален тест) тест 25

159
Директен тест за C difficilae токсин А+В (фекален тест) тест 100
Директен тест за легионела (уринен тест) тест 25
Директен тест за Рота/Адено-кит тест 50

160 Директен тест за Рота/Адено/Астро/Норовируси тест 20
161 Комбиниран тест за криптоспоридии, ламблия и амебиаза тест 100
162 Уритест тест 500

Диагностични реактиви - Консумативи и реактиви за ELISA reader
Анти-Миколлазва пневмоние ELISA IgM тест 96
Анти-Микоплазва пневмоние ELISA IgG тест 96
Анти-Микоплазва пневмоние ELISA IgA тест 96
Анти-Хламидия пневмоние ELISA IgM тест 96
Анти-Хламидия пневмоние ELISA IgG тест 96
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Анти-Хламидия пневмоние ELISA IgA тест 96
Анти-EBV-CA ELISA IgG за ликворна диагностика тест 96
Анти-EBV-EA ELISA IgG тест 96
Ahth-EBV-EBNA ELISA IgG тест 96
Анти-EBV-EA ELISA IgA тест 96
Ahth-EBV-CA ELISA IgA тест 96
Ahth-EBV-CA ELISA IgM тест 96
HBsAg тест 192
НВеАд/Антн-НВеАд IgG тест 96
Анти-HBsAg IgG тест 96
Анти-НBcAg total тест 192
Ahth-HBc IgM тест 192
Ahth-HCV IgG тест 192
Ahth-HAV IgM тест 96
anti-HEV IgM тест 96
a∩ti-HDV Ab тест 96
Анти-Цитомегаловирус ELISA IgG тест 96
Анти-Цитомегаловирус ELISA IgM тест 96

ВАРНА

★

гностични реактиви - Консумативи и реактиви за флуоресцентен микроскоп (микрочип технология)

164

Eurosorb за IIFT (течен RF абсорбент) опак. 1
Тест индиректна флуоресценция - Borrelia (4 биочипа на 
поле) IgG към Btafzelii,VIsE1B.burgdorferi,OspC

тест 20

Тест индиректна флуоресценция -BorreIia (4 биочипа на 
поле) IgM към В,afzelii,VIsE1B.burgdorferi,OspC

тест 20

Тест индиректна флуоресценция -Централна нервна 
система профил (4 биочипа на поле/5 полета с 21 тест 20

Тест индиректна флуоресценция - мозайка за EBV (с 4 
полета) IgG към EBV-CA1 gp125, р19, EBV-EA1 тест 60

Тест индиректна флуоресценция - миокардитен профил 1 
(4 биочипа на поле/4 полета с 16 патогена) - IgM

тест 40

Консумативи и китове за апарат за Real Time PCR диагностика
Кит за детекция и количествено определяне на HBV в 
плазма и серум чрез real-time PCR

тест 100
Zμ⅛
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Кит за детекция и количествено определяне на HCV в 
плазма и серум чрез real-time PCR тест 100

Кит за изолиране на вирусна ДНК с колонки тест 100
Кит за изолиране на вирусна PHK с колонки тест 100

Кит за генотипизиране на HCV PHK в серум и плазма, 
базиран на PCR анализ в реално време, за детекция на 
генотипи 1,2,3,4,5 и 6 и субтипове 1a (NS5b), 1b (NS5b)

тест 50

Кит за генотипизиране на HBV ДНК в серум и плазма, 
базиран на PCR анализ в реално време,за детекция на 
генотипи A, В, C, D

тест 50

Епруветки за PCR с капачки, 0,200 мл брой 1,500
Стрипове по 8 PCR епруветки с капачки брой 1,500

Консумативи и китове за апарат GeneXpert System (затворена система)
166 Xpert MTB/RIF затв с-ма 500

Медицински консумативи за еднократна употреба
167 Стерилни Петриеви блюда (пластмасови) брой 2000 0.2042 408.40 490.08
168 Стерилни пластмасови контейнери за урина брой 500 0.2000 100 00 120.00
169 Стерилни пластмасови контейнери за фецес с лъжичка брой 500 0.1698 84.90 101.88
170 Стерилни пластмасови контейнери за храчка брой 500
171 Стерилни тампони с транспортна среда брой 4000
172 Стерилни пластмасови йозета брой 5000
173 Стерилен пластмасов бод брой 5000

174 Стерилни пластмасови епруветки (5-50 мл), с конично 
дъно, d= 30 х 115 мм брой 1000

175 Стерилни връхчета за автоматични пипети (сини 100-1000 
μl) в кутии х 96 бр кутия 5 0.5365 257.52 309.02

176 Стерилни връхчета за автоматични пипети (жълти 10-100 
μl) в кутии х 96 бр кутия 5 0.4941 237.17 284.60

177 Стерилни връхчета за автоматични пипети (бели 1-10 μl) в 
кутии х 96 бр кутия 10 0.5161 247.72 297.27

178 Връхчета за авт.пипети (сини 100-1000 μl) брой 1000 0.0101 10.10 12.12
179 Връхчета за автоматични пипети (жълти 10-100 μl) брой 1000
180 Връхчета за автоматични пипети (бели 1-10 μl) брой 1000 0.0234 23.40 28.08
181 Вариабилна пипета 0,5 -10 мкл брой 1 81.8804 81.88 98.26
182 Вариабилна пипета 10-100 мкл брой 1 81.8804 81.88 98.26

1



Лабораторни реактиви - химикали

183 Пластмасови "Епендорф" епруветки със запушалка брой 2000
184 Предметни стъкла двустранно матирани брой 5000
185 Стъклени петрита d=80mm брой 500
186 Спиртни лампи брой 2
187 Видалови епруветки d=80mm∕h=120mm брой 1000

188 Стъклени епруветки с винтови капачки d=10 mm∕h=100 mm брой 1000
189 Статив пластмасов за 24 епруветки брой 3

Медицински консумативи за еднократна употреба
190 Тест-индикатор за доказване на СО2 атмосфера опак. 1
191 Пликчета за анаеробно култивиране (за 1-4 петри) брой 250

192 Пликчета за микроаерофилно култивиране (за 1-4 петри) брой 250

193 Пликчета за микроаероф. култивиране (за 12 петри - джар) брой 250

194 Тест-индикатор за доказване на анаеробна атмосфера опак. 1
195 Клипсове за затваряне на пликчета брой 15

Медицински консумативи за еднократна употреба

196 Химичен индикатор за к-л на стерилизация - суха топлина- 
16Oo C брой/тетр. 30

197 Химичен индикатор за контрол на стерилизация автоклав- 
1210 C брой/тетр. 20

198 Сулфанилова киселина грам 100
199 Ледена оцетна киселина мл 500
200 Калиев дихидроген фосфат грам 250
201 Натриев фосфат бибазик безводен грам 250

Предложена обща стойност за изпълнение на поръчката без вкл. ДДС: 2411.47лв.
(цифром и словом)

Предложена обща стойност за изпълнение на поръчката с вкл. ДДС: 2893.76 лв.



Дата: 22.01.2020r
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Образец № 6
„Доставка по заявка на реактиви и консумативи за Клинична лаборатория, 
Микробиологична лаборатория, Лаборатория по трансфузионна хематология 
и Отделение по клинична патология, за срок от една година за нуждите на 
„Втора МБАЛ - София” ЕАД”

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от ЕЛПАК ЛИЗИНГ ЕООД

(наименование на участника)

Ном. 
№ Наименование Методолог

ия Мярка Прогнозно 
количество

Единична 
стойност в 

лева без вкл.
ДДС

Обща 
стойност 

в лева 
без вкл.

ДДС

Обща 
стойност 
в лева с 
вкл. ДДС

Обособена позиция N 3 - Лаборатория по трансфузионна хематология
202 Тест серум A, B и 0 група (anti В, anti A и anti АВ), 10 мл мануално флакон 50

Тест серум Anti D

203 Anti D монокпонал (IgM), 10 мл мануално флакон 12 1.0267 12.32 14.78
Anti D моноклонал (IgM + IgG), 10 мл мануално флакон 1 0.9975 1.00 1.20

204 Тест еритроцити A1, A2, B и 0 група, 10 мл мануално комплект 12 13.32 15.98
205 Тест серум anti А1, 5 мл мануално флакон 10
206 Тест серум anti Н, 5 мл мануално флакон 5
207 Папаин, 10 мл мануално флакон 2
208 Diluent 2 (LISS), 100 мл смесена шишенца 4
209 Diluent 1 (bromeline), 100 мл смесена шишенца 3
210 AGS, 10 мл мануално флакон 2
211 Карти за индиректен кумбс + ензим 1x12 смесена опаковка 2
212 DC - Screening Il карти 1x12 смесена опаковка 1
213 Nacl1 Ezymtest карти 1x12 смесена опаковка 2
214 Карти за разширени проби за съвместимост 1x12 смесена опаковка 24
215 ID Dia Cell I-Il-Ill, комплект 3 х 10 мл смесена комплект 6 V i
216 ID Dia Cell I-II-IIIP, комплект 3 х 10 мл смесена комплект 6 I



Предложена обща стойност за изпълнение на поръчката без вкл. ДДС: 13.32лв.
(цифром и словом)

Предложена обща стойност за изпълнение на поръчката с вкл. ДДС: 15.98 лв.
словом)
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, представляващо участника)

Пламен Калайджиев
(име и фамилия на лицето, представляващо участника)

Управител
(качество на лицето, представляващо участника)

Дата: 22.01.2020r


