ПРИЛОЖЕНИЕ No 2
ФИНАНСОВА СХЕМА ЗА СЪХРАНЕНИЕ, ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ И ТАБЛИЦА НА ТАРИФИТЕ НА
ИЗВЪРШВАНИТЕ ДЕЙНОСТИ
1.Първоначална такса
1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заплаща първоначална такса в размер на 1400.00 лв. (хиляда и четиристотин
лв.) в срок съгласно т. 4.1. от настоящето приложение.
1.2. Първоначалната такса включва следните позиции:
No Описание
Бележки
Тарифа
в лева
1 Административно
С включени административни разходи.
100 лв.
обслужване
Невъзвръщаема минимална тарифа съгласно условията
на договора “За съхранение на мезенхимни стволови
клетки изолирани от мастна тъкан”.
2 Комплект за пробовземане Пробовземане и необходимия консуматив за
170 лв.
пробовземане/транспортиране.
3 Обработка на мастната
Провежда се обработка, анализ и изследвания с цел
1130 лв.
тъкан и изолиране на МСК. установяване на годността за съхранение на
Лабораторни изследвания мезенхимните стволови клетки. Извършва се
на донора (Възложителя). замразяване.
Съхранение за първите
Извършват се лабораторни изследвания на донора
дванадесет месеца.
(Възложителя).
2. Такса за съхранение по Финансова програма за съхранение No2
2.1. Възложителят заплаща една такса за първоначален срок на договора от пет години за
съхранение на стволовите клетки в размер на 520 (петстотин и двадесет) лв. платима еднократно в
срока по т. 4.2 от настоящото приложение.
2.2. В случай че съхраняваните стволови клетки бъдат поискани за използване преди изтичането на
предплатения пет годишен срок за съхранение и договора се прекрати, остатъчният баланс по сумата
ще бъде изплатен на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Остатъчния баланс се определя, като средно годишната
вноска получена на базата на сумата (таксата) за 5 години разделена на 5 се умножи по оставащите
години за предплатения период.
3. Начин на плащане
По банков път: Банка: ТБ “Алианц България” АД; Банков код BIC: BUINBGSF, сметка IBAN:
BG19BUIN72201042107112 в полза на “Тъканна Банка – БУЛГЕН” АД.
В брой: в офиса на “Тъканна Банка – БУЛГЕН” АД.
4. Срок на плащане
4.1. Първоначална такса – сумата от 1400 лв. (хиляда и четиристотин лв.) се заплаща на десет равни
месечни вноски всяка в размер на 140 (сто и четиридесет) лв. платими в следните срокове:
4.1.1. Първата вноска се заплаща в срок до края на месеца, в който е сключен настоящия
договор;
4.1.2. Всяка следваща вноска се заплаща в срок до 10то число на съответния пореден месец.
4.2. Такса за съхранение за всеки петгодишен период – всяка такса се заплаща авансово за
предстоящ петгодишен период, като падеж на плащането е деня от месеца, в който е издадено
Удостоверението за успешно замразяване. В случай че през съответната година този ден е
неприсъствен, плащането става изискуемо на първия следващ присъствен ден.
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