ДОГОВОР № 1
ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ
“ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ПРЕЗ 2018Г.”
Днес, 12.02.2018год. в гр.Стара Загора, между:
„КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - СТАРА ЗАГОРА” ЕООД, със
седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул.”Д-р Т.Стоянович” №15, вписано в
ТР на АВ с ЕИК: 000812197, Ид. № ЗДДС: BG 000812197 представлявано от д-р Петьо
Вълчев Чилингиров - управител, наричано за краткост в договора ВЪЗЛОЖИТЕЛ от
една страна
и
„БУЛМАР МЛ“ ООД, със седалище и адрес на управление гр. София 1618, кв.
Манастирски ливади, ул. Пирин №32, тел.: 02 850 1050, факс: 02 855 8543, вписано в ТР
на АВ с ЕИК: 131148628, ИД.№ по ЗДДС: BG 131148628, представлявано от Мариела
Спасова Гачевска - Управител, наричано за краткост в договора ДОСТАВЧИК от друга
страна,
въз основа на класиране на ДОСТАВЧИКА в открита процедура за възлагане на
обществена поръчка с уникален номер в регистъра на обществените поръчки 00731-20170006, извършено с Решение № 23/24.01.2018г. на Управителя на „КОЦ - Стара Загора”
ЕООД се сключи настоящия договор за обществена поръчка за доставка на медицински
изделия в т.ч. китове (наричани общо и поотделно „продукти”) за нуждите на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при следните условия:
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ДОСТАВЧИКЪТ приема да доставя на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ продукти, по цени и количества съгласно Приложение №1, което е
неразделна част от настоящия договор, а ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да му заплаща
цената, съгласно условията на настоящия договор. Така записаните количества са
ориентировъчни и не задължават ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да ги заяви, получи и заплати, тъй
като те зависят от осигуреното финансиране, броя на пациентите, медицинската терапия и
др.
2. Продуктите, следва да отговарят на действащите стандартизационни документи
(международни стандарти, европейски стандарти, БДС, ОН и др.), с остатъчен срок на
годност не по-малко от 60 % от отбелязания на опаковката.
Те следва да са пуснати на пазара и/или в действие съобразно изискванията на
Закона за медицинските изделия /ЗМИ/, да са включени в списъка на медицинските
изделия, заплащани по реда на Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на
медицинските изделия по чл.30 „а“ от Закона за медицинските изделия /ЗМИ/ и за
определяне на стойността, до която те се заплащат (приета с ПМС №364/2011г., ДВ бр.
104/2011г. изм. и доп.), поддържан от Изпълнителна агенция по лекарствата /ИАЛ/ и
трябва да притежават:

нанесена “СЕ” маркировка;

нанесен партиден/ сериен номер върху опаковките, когато е приложимо;

нанесен идентификационен номер на нотифицирания орган, когато такъв се
изисква от действащото законодателство;


нанесени наименование и адрес на управление на производителя и/или
упълномощения представител и вносител;

инструкции за употреба, с изключение на изделията, за които не е предвидено в
закона.
3. Количеството на доставяните продукти се определя от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез
заявки, които се извършват писмено. Заявките се изпращат на адрес гр. София 1618, кв.
Манастирски ливади, ул. Пирин №32, на e-mail адрес: office@bulmarml.bg, а тези по факс
на тел.: 02 855 8543.
ІІ. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА
1. Договорът има срок на действие от 01.01.2018г. до 31.12.2018г.
2. Място на изпълнение на поръчката е гр.Стара Загора, ул. „Д-р Тодор Стоянович“
15, до 13.30ч. на всеки работен ден.
ІІІ. ЦЕНИ, РЕД И СРОКОВЕ НА РАЗПЛАЩАНЕ
1. Цените са образувани съгласно действащото законодателство в България за
търговци на едро и включват всички начисления, данъци, такси, мита, транспорт и др. до
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без ДДС.
2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ДОСТАВЧИКА стойността на доставените
продукти по цени, посочени в Приложение № 1 към настоящия договор в съответствие с
доставените количества.
3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща уговорената цена по банков път с платежно
нареждане, разсрочено до 30 дни след представяне от ДОСТАВЧИКА на фактура,
подписана от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
4. Всички плащания между страните по договора ще се извършват по банковата
сметка на ДОСТАВЧИКА, посочена в издадената от него фактура.
5. Цените са фиксирани и неподлежат на промяна за срока на действие на
договора. Когато бъде намалена продажната цена на продукт от Списъка на
медицинските изделия, заплащани по реда на Наредбата за условията и реда за съставяне
на списък на медицинските изделия по чл.30 „а“ от Закона за медицинските изделия
/ЗМИ/ и за определяне на стойността, до която те се заплащат (приета с ПМС
№364/2011г., ДВ бр. 104/2011г. изм. и доп.) и в резултат на това цената на продукта стане
по-ниска от договорената, Възложителят го заплаща на по-ниската цена от датата на
отразяване на по-ниската продажна цена в Списъка на медицинските изделия, поддържан
от ИАЛ.
6. Когато ДОСТАВЧИКЪТ е сключил договор/договори за подизпълнение,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като бъдат
представени
доказателства,
че
ДОСТАВЧИКЪТ
е
заплатил
на
подизпълнителя/подизпълнителите за изпълнените от тях работи, които са приети по реда
на договора.
7. Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде
предадена като отделен обект на ДОСТАВЧИКА или на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя. Плащането
се осъществява въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до възложителя чрез
доставчика, който е длъжен да го предостави на възложителя в 15-дневен срок от
получаването му.
8. Към искането по предходната точка доставчикът представя становище, от което
да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.
9. Възложителят има право да откаже плащане по т.7 когато искането за плащане е
оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.
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ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да приеме доставените от ДОСТАВЧИКА
продукти, ако същите отговарят на посочените в този договор условия и изискванията
към тях предявени от действащото законодателство. Когато ДОСТАВЧИКА е сключил
договор/договори за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ДОСТАВЧИКА и подизпълнителя.
2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да плати цената съгласно уговорените срок и
начин на плащане.
3. Да изисква от ДОСТАВЧИКА да сключи и да му представи договори за
подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители.
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА
1. ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да достави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заявените
продукти в срок до 5 /пет/ работни дни от заявката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или в срок
уговорен при заявката му, а за радиофармацевтици - китове – в срок до ……………….
работни дни от заявката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Доставянето се осъществява в работни
дни, до 13.30 часа в съответното структурно звено на възложителя, посочено в заявката
му.
2. ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да поеме за своя сметка разходите за транспорт и
застраховка на доставката до склада на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
3. ДОСТАВЧИКЪТ отговаря за качеството на доставените продукти за целия им
срок на годност при условие, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ спазва условията за съхранение.
4. ДОСТАВЧИКЪТ декларира с подписа си по договора, че е в състояние да
изпълни качествено и в пълен обем задълженията си по него, както и че поддържа
наличност от договорените продукти.
5. Да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му
подизпълнители или на допълнително споразумение за тяхната замяна в срок от 3 /три/
дни от сключване на настоящия договор и да предостави копие от него/тях на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок от сключването им заедно с доказателство че са
изпълнени изискванията на чл.66, ал.2 и ал.11 ЗОП.
6. Да предоставя при поискване информация за плащанията си по договорите за
подизпълнение.
7. Да спазва стриктно чл.115 ЗОП.
VI. РЕД ЗА ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
1. Приемането на доставката се извършва от определени от страна на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ДОСТАВЧИКА лица.
2. Приемането на доставката се удостоверява с подписване от лицата по
предходната точка на двустранен предавателно-приемателен протокол и фактура за
нейното извършване.
3. Когато ДОСТАВЧИКА е сключил договор/договори за подизпълнение,
работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на
ДОСТАВЧИКА и подизпълнителя.
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VІI. ОТГОВОРНОСТИ И НЕУСТОЙКИ
1. За неизпълнение на задълженията си по настоящия договор неизправната страна
дължи на изправната страна обезщетение в размер на мораторната лихва за срока на
забавата или неизпълнението върху стойността на забавяното или неизпълненото.
2. При неизпълнение на сроковете за доставка, самоволно коригиране на цените от
страна на ДОСТАВЧИКА, определянето им в отклонение от действащото
законодателство или когато надвишават посочените цени в Списъка на медицинските
изделия, заплащани по реда на Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на
медицинските изделия по чл.30 „а“ от Закона за медицинските изделия /ЗМИ/ и за
определяне на стойността, до която те се заплащат, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да
извършва доставка на продуктите от други търговци/ производители, както и да
прекрати едностранно договора, без да дължи каквито и да било обезщетения (за
претърпени вреди, за неизпълнен договор, пропуснати ползи и други).
3. В случай на доставка на медицинско изделие с по-кратък от договорения срок на
годност ДОСТАВЧИКЪТ дължи неустойка както следва:
- срок на годност от 59.99 % до 50 % - 2,0 % върху стойността на доставката;
- срок на годност от 49.99 % до 40 % - 3,0 % върху стойността на доставката;
- срок на годност от 39.99 % до 30 % - 6,0 % върху стойността на доставката;
- срок на годност от 29.99 % до 20 % - 7,5 % върху стойността на доставката;
- срок на годност до 20 % - 9,0 % върху стойността на доставката.
4. При неспазване на сроковете за доставка ДОСТАВЧИКЪТ дължи на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 1% на ден върху стойността на заявените
продукти/радиофармацевтици-китове за всеки ден забава, но не повече от 30% от
стойността им.
VІІI. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
1. Доставчикът осигурява в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за добро
изпълнение на договора в размер на 93.00лв. в допустимата от ЗОП форма,
представляваща 2 % от стойността му без ДДС.
2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи тази гаранция и да се разпореди с
нея, като се удовлетвори от пълния й размер при неизпълнение на което и да е от
задълженията на ДОСТАВЧИКА, произтичащи от договора и/или относимата към него
нормативна уредба. Ако това е недостатъчно за възмездяването му, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
предявява иск за разликата над този размер.
3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията след 31.01.2019г., въз основа на
писмено искане на Доставчика, без да дължи лихва или обезщетение за времето до това
освобождаване.
IX. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прави рекламации за явни недостатъци в 15 дневен срок от
доставката на медицински изделия и в 5 дневен срок от доставката на радиофармацевтици
- китове, а за скрити недостатъци - през целия срок на годност на доставените продукти.
В този случай ДОСТАВЧИКЪТ подменя рекламираните продукти с нови, качествени
такива в срок, съгласно раздел V, т.1 на настоящия договор.
2. В случай, че ДОСТАВЧИКЪТ не изпълни задължението си по предходната
точка ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже плащането, а ако плащането е вече
извършено да прихване стойността на рекламираните продукти от следващи доставки.
3. Договорът се прекратява:
а) с изтичане срока на договора;
б) по взаимно писмено споразумение на страните;
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в) с развалянето му по реда на чл.87 от ЗЗД;
г) с временното или окончателното отнемане, обезсилване или прекратяване
на разрешението или удостоверението за търговия на едро на ДОСТАВЧИКА;
д) при условията на раздел VII т.2 от този договор;
е) от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с едноседмично предизвестие, ако не е в състояние да
изпълнява своите задължения поради непредвидени обстоятелства. В този случай се
уреждат финансовите взаимоотношения между страните за извършените от Доставчика и
одобрени от Възложителя дейности по изпълнение на договора;
ж) поради невъзможност на ДОСТАВЧИКА за изпълнението му;
з) от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без предизвестие при възникване на обстоятелствата
по чл.118 ЗОП или по чл.119, ал.2 ЗОП;
и) от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без предизвестие, когато въз основа на неверни данни
от ДОСТАВЧИКА е приложено изключение по чл.4 от Закона за икономическите и
финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален
данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици и е
сключен договор с него. В този случай не се връща гаранцията за изпълнението му, не се
заплащат извършените дейности, а получените плащания от ДОСТАВЧИКА подлежат
на незабавно възстановяване ведно със законната лихва. Във всички случай
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи компенсации и обезщетения.
4. Възникналите спорове между страните се уреждат чрез взаимни преговори
между тях. При непостигане на споразумение, те решават спора по съдебен ред.
5. За всички неуредени в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на
действащото законодателство.
Договорът се състави в два еднообразни екземпляра, по един за всяка страна.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ДОСТАВЧИК:

“КОЦ - Стара Загора” ЕООД

„БУЛМАР МЛ“ ООД

Управител:

Управител:

/ п / съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД

/д-р П. Чилингиров/

/ п / съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД

/Мариела Гачевска/
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
към Договор № 1 от 12.02.2018г.

"БУЛМАР МЛ " ООД
І.1 МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ И КОНСУМАТИВИ - за стационар
№ по
ред

Обособена
позиция №

Наименование

Изисквания към изделието

Мерна единица

Количества
за една
година до

Единична
цена в лева
без ДДС

Обща
стойност / лева

Съдържание на предложената
от участника опаковка за
обособена позиция

Производител

опаковка

5000

0.31

1550.00

Марля пакет 1м/1м. Изработена
от 100% памучна прежда.Мека и
силно хигроскопична. Апретурно Джянгсу Фейксия
обработена в размер 1м / 1м
Медикъл Продъктс
Индивидуално опакована по 1
брой.

1

31

Марля пакет 1м/1м - по 1 брой в
опаковка

1.Изработена от 100% памучна прежда;
2.Мека и силно хигроскопична.
3.Апретурно обработена в размер 1м / 1м
4.Опакована индивидуално;
5.Приблизително тегло 23 г./кв.м

2
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Бинт марлен 5см / 5м - 1брой в
опаковка

1.Изработен от 100% памучна прежда.
2.Tex 17/17 нишки; минимална маса 25гр. на
кв. м.
3.Индивидуално пакетиран

опаковка

5000

0.11

550.00

Бинт марлен 5 см /5м.
Изработен от 100% памучна
прежда- 1брой в опаковка

Джянгсу Фейксия
Медикъл Продъктс

3
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Бинт марлен 16см /10м - 1брой в
опаковка

1.Изработен от 100% памучна прежда. 2.Tex
17/17 нишки; минимална маса 25гр. на кв.м
3. Индивидуално пакетиран

опаковка

5000

0.51

2550.00

Бинт марлен 16см /10м.
Изработен от 100% памучна
прежда- 1брой в опаковка

Джянгсу Фейксия
Медикъл Продъктс

Обща стойност без ДДС:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ДОСТАВЧИК:

“КОЦ - Стара Загора” ЕООД

„БУЛМАР МЛ“ ООД

Управител:

Управител:

/ п / съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД

/д-р П. Чилингиров/

4650.00 лв.

/ п / съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД

/Мариела Гачевска/

ДОГОВОР № 2
ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ
“ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ПРЕЗ 2018Г.”
Днес, 12.02.2018год. в гр.Стара Загора, между:
„КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - СТАРА ЗАГОРА” ЕООД, със
седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул.”Д-р Т.Стоянович” №15, вписано в
ТР на АВ с ЕИК: 000812197, Ид. № ЗДДС: BG 000812197 представлявано от д-р Петьо
Вълчев Чилингиров - управител, наричано за краткост в договора ВЪЗЛОЖИТЕЛ от
една страна
и
„АГАРТА–ЦМ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление област София
/столица/, Община Столична, с. Долни Богров 1855, тел.: 02 876 5542, факс: 02 9743973,
вписано в ТР на АВ с ЕИК: 121096923, ИД.№ по ЗДДС: BG 121096923, представлявано
от Ценка Петкова Маринова - Управител, наричано за краткост в договора ДОСТАВЧИК
от друга страна,
въз основа на класиране на ДОСТАВЧИКА в открита процедура за възлагане на
обществена поръчка с уникален номер в регистъра на обществените поръчки 00731-20170006, извършено с Решение № 23/24.01.2018г. на Управителя на „КОЦ - Стара Загора”
ЕООД се сключи настоящия договор за обществена поръчка за доставка на медицински
изделия в т.ч. китове (наричани общо и поотделно „продукти”) за нуждите на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при следните условия:
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ДОСТАВЧИКЪТ приема да доставя на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ продукти, по цени и количества съгласно Приложение №1, което е
неразделна част от настоящия договор, а ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да му заплаща
цената, съгласно условията на настоящия договор. Така записаните количества са
ориентировъчни и не задължават ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да ги заяви, получи и заплати, тъй
като те зависят от осигуреното финансиране, броя на пациентите, медицинската терапия и
др.
2. Продуктите, следва да отговарят на действащите стандартизационни документи
(международни стандарти, европейски стандарти, БДС, ОН и др.), с остатъчен срок на
годност не по-малко от 60 % от отбелязания на опаковката.
Те следва да са пуснати на пазара и/или в действие съобразно изискванията на
Закона за медицинските изделия /ЗМИ/, да са включени в списъка на медицинските
изделия, заплащани по реда на Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на
медицинските изделия по чл.30 „а“ от Закона за медицинските изделия /ЗМИ/ и за
определяне на стойността, до която те се заплащат (приета с ПМС №364/2011г., ДВ бр.
104/2011г. изм. и доп.), поддържан от Изпълнителна агенция по лекарствата /ИАЛ/ и
трябва да притежават:

нанесена “СЕ” маркировка;

нанесен партиден/ сериен номер върху опаковките, когато е приложимо;

нанесен идентификационен номер на нотифицирания орган, когато такъв се
изисква от действащото законодателство;


нанесени наименование и адрес на управление на производителя и/или
упълномощения представител и вносител;

инструкции за употреба, с изключение на изделията, за които не е предвидено в
закона.
3. Количеството на доставяните продукти се определя от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез
заявки, които се извършват писмено. Заявките се изпращат на адрес гр. София 1712, ж.к.
Младост 3, блок 304, на e-mail адрес: agartacm@abv.bg, а тези по факс на тел.: 02
9743973.
ІІ. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА
1. Договорът има срок на действие от 01.01.2018г. до 31.12.2018г.
2. Място на изпълнение на поръчката е гр.Стара Загора, ул. „Д-р Тодор Стоянович“
15, до 13.30ч. на всеки работен ден.
ІІІ. ЦЕНИ, РЕД И СРОКОВЕ НА РАЗПЛАЩАНЕ
1. Цените са образувани съгласно действащото законодателство в България за
търговци на едро и включват всички начисления, данъци, такси, мита, транспорт и др. до
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без ДДС.
2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ДОСТАВЧИКА стойността на доставените
продукти по цени, посочени в Приложение № 1 към настоящия договор в съответствие с
доставените количества.
3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща уговорената цена по банков път с платежно
нареждане, разсрочено до 30 дни след представяне от ДОСТАВЧИКА на фактура,
подписана от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
4. Всички плащания между страните по договора ще се извършват по банковата
сметка на ДОСТАВЧИКА, посочена в издадената от него фактура.
5. Цените са фиксирани и неподлежат на промяна за срока на действие на
договора. Когато бъде намалена продажната цена на продукт от Списъка на
медицинските изделия, заплащани по реда на Наредбата за условията и реда за съставяне
на списък на медицинските изделия по чл.30 „а“ от Закона за медицинските изделия
/ЗМИ/ и за определяне на стойността, до която те се заплащат (приета с ПМС
№364/2011г., ДВ бр. 104/2011г. изм. и доп.) и в резултат на това цената на продукта стане
по-ниска от договорената, Възложителят го заплаща на по-ниската цена от датата на
отразяване на по-ниската продажна цена в Списъка на медицинските изделия, поддържан
от ИАЛ.
6. Когато ДОСТАВЧИКЪТ е сключил договор/договори за подизпълнение,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като бъдат
представени
доказателства,
че
ДОСТАВЧИКЪТ
е
заплатил
на
подизпълнителя/подизпълнителите за изпълнените от тях работи, които са приети по реда
на договора.
7. Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде
предадена като отделен обект на ДОСТАВЧИКА или на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя. Плащането
се осъществява въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до възложителя чрез
доставчика, който е длъжен да го предостави на възложителя в 15-дневен срок от
получаването му.
8. Към искането по предходната точка доставчикът представя становище, от което
да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.
9. Възложителят има право да откаже плащане по т.7 когато искането за плащане е
оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.
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ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да приеме доставените от ДОСТАВЧИКА
продукти, ако същите отговарят на посочените в този договор условия и изискванията
към тях предявени от действащото законодателство. Когато ДОСТАВЧИКА е сключил
договор/договори за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ДОСТАВЧИКА и подизпълнителя.
2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да плати цената съгласно уговорените срок и
начин на плащане.
3. Да изисква от ДОСТАВЧИКА да сключи и да му представи договори за
подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители.
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА
1. ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да достави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заявените
продукти в срок до 5 /пет/ работни дни от заявката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или в срок
уговорен при заявката му, а за радиофармацевтици - китове – в срок до ……………….
работни дни от заявката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Доставянето се осъществява в работни
дни, до 13.30 часа в съответното структурно звено на възложителя, посочено в заявката
му.
2. ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да поеме за своя сметка разходите за транспорт и
застраховка на доставката до склада на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
3. ДОСТАВЧИКЪТ отговаря за качеството на доставените продукти за целия им
срок на годност при условие, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ спазва условията за съхранение.
4. ДОСТАВЧИКЪТ декларира с подписа си по договора, че е в състояние да
изпълни качествено и в пълен обем задълженията си по него, както и че поддържа
наличност от договорените продукти.
5. Да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му
подизпълнители или на допълнително споразумение за тяхната замяна в срок от 3 /три/
дни от сключване на настоящия договор и да предостави копие от него/тях на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок от сключването им заедно с доказателство че са
изпълнени изискванията на чл.66, ал.2 и ал.11 ЗОП.
6. Да предоставя при поискване информация за плащанията си по договорите за
подизпълнение.
7. Да спазва стриктно чл.115 ЗОП.
VI. РЕД ЗА ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
1. Приемането на доставката се извършва от определени от страна на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ДОСТАВЧИКА лица.
2. Приемането на доставката се удостоверява с подписване от лицата по
предходната точка на двустранен предавателно-приемателен протокол и фактура за
нейното извършване.
3. Когато ДОСТАВЧИКА е сключил договор/договори за подизпълнение,
работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на
ДОСТАВЧИКА и подизпълнителя.
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VІI. ОТГОВОРНОСТИ И НЕУСТОЙКИ
1. За неизпълнение на задълженията си по настоящия договор неизправната страна
дължи на изправната страна обезщетение в размер на мораторната лихва за срока на
забавата или неизпълнението върху стойността на забавяното или неизпълненото.
2. При неизпълнение на сроковете за доставка, самоволно коригиране на цените от
страна на ДОСТАВЧИКА, определянето им в отклонение от действащото
законодателство или когато надвишават посочените цени в Списъка на медицинските
изделия, заплащани по реда на Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на
медицинските изделия по чл.30 „а“ от Закона за медицинските изделия /ЗМИ/ и за
определяне на стойността, до която те се заплащат, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да
извършва доставка на продуктите от други търговци/ производители, както и да
прекрати едностранно договора, без да дължи каквито и да било обезщетения (за
претърпени вреди, за неизпълнен договор, пропуснати ползи и други).
3. В случай на доставка на медицинско изделие с по-кратък от договорения срок на
годност ДОСТАВЧИКЪТ дължи неустойка както следва:
- срок на годност от 59.99 % до 50 % - 2,0 % върху стойността на доставката;
- срок на годност от 49.99 % до 40 % - 3,0 % върху стойността на доставката;
- срок на годност от 39.99 % до 30 % - 6,0 % върху стойността на доставката;
- срок на годност от 29.99 % до 20 % - 7,5 % върху стойността на доставката;
- срок на годност до 20 % - 9,0 % върху стойността на доставката.
4. При неспазване на сроковете за доставка ДОСТАВЧИКЪТ дължи на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 1% на ден върху стойността на заявените
продукти/радиофармацевтици-китове за всеки ден забава, но не повече от 30% от
стойността им.
VІІI. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
1. Доставчикът осигурява в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за добро
изпълнение на договора в размер на 381.00лв. в допустимата от ЗОП форма,
представляваща 2 % от стойността му без ДДС.
2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи тази гаранция и да се разпореди с
нея, като се удовлетвори от пълния й размер при неизпълнение на което и да е от
задълженията на ДОСТАВЧИКА, произтичащи от договора и/или относимата към него
нормативна уредба. Ако това е недостатъчно за възмездяването му, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
предявява иск за разликата над този размер.
3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията след 31.01.2019г., въз основа на
писмено искане на Доставчика, без да дължи лихва или обезщетение за времето до това
освобождаване.
IX. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прави рекламации за явни недостатъци в 15 дневен срок от
доставката на медицински изделия и в 5 дневен срок от доставката на радиофармацевтици
- китове, а за скрити недостатъци - през целия срок на годност на доставените продукти.
В този случай ДОСТАВЧИКЪТ подменя рекламираните продукти с нови, качествени
такива в срок, съгласно раздел V, т.1 на настоящия договор.
2. В случай, че ДОСТАВЧИКЪТ не изпълни задължението си по предходната
точка ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже плащането, а ако плащането е вече
извършено да прихване стойността на рекламираните продукти от следващи доставки.
3. Договорът се прекратява:
а) с изтичане срока на договора;
б) по взаимно писмено споразумение на страните;
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в) с развалянето му по реда на чл.87 от ЗЗД;
г) с временното или окончателното отнемане, обезсилване или прекратяване
на разрешението или удостоверението за търговия на едро на ДОСТАВЧИКА;
д) при условията на раздел VII т.2 от този договор;
е) от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с едноседмично предизвестие, ако не е в състояние да
изпълнява своите задължения поради непредвидени обстоятелства. В този случай се
уреждат финансовите взаимоотношения между страните за извършените от Доставчика и
одобрени от Възложителя дейности по изпълнение на договора;
ж) поради невъзможност на ДОСТАВЧИКА за изпълнението му;
з) от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без предизвестие при възникване на обстоятелствата
по чл.118 ЗОП или по чл.119, ал.2 ЗОП;
и) от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без предизвестие, когато въз основа на неверни данни
от ДОСТАВЧИКА е приложено изключение по чл.4 от Закона за икономическите и
финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален
данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици и е
сключен договор с него. В този случай не се връща гаранцията за изпълнението му, не се
заплащат извършените дейности, а получените плащания от ДОСТАВЧИКА подлежат
на незабавно възстановяване ведно със законната лихва. Във всички случай
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи компенсации и обезщетения.
4. Възникналите спорове между страните се уреждат чрез взаимни преговори
между тях. При непостигане на споразумение, те решават спора по съдебен ред.
5. За всички неуредени в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на
действащото законодателство.
Договорът се състави в два еднообразни екземпляра, по един за всяка страна.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ДОСТАВЧИК:

“КОЦ - Стара Загора” ЕООД

„АГАРТА–ЦМ“ ЕООД

Управител:

Управител: / п / съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД

/ п / съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД

/д-р П. Чилингиров/

/Ценка Маринова/
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
към Договор № 2 от 12.02.2018г.

"АГАРТА- ЦМ "ЕООД
І.1 МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ И КОНСУМАТИВИ - за стационар
№ по
ред

1

2

3

Мерна единица

Количества
за една
година до

Единична
цена в лева
без ДДС

Обща
стойност / лева

Съдържание на предложената
от участника опаковка за
обособена позиция

10

СИСТЕМИ За инфузия при
фоточувствителни медикаменти

1.Материал - DEHP free
2.Luer lock захващане;
Самообезвъздушаващи се.
3.Съвместим с наличната апаратура;
4. Фотозащитени.

брой

1000

1.58

1580.00

150

Aries

12

1.Приложима за твърди и
деформируеми контейнери;
2.С клапан за подаване на
въздух,снабден с 0.22 μm филтър с
СИСТЕМИ - Инфузионнен сет за предпазна мембрана и капаче;
цитостатици
3.Капкова камера за 20 капки.=1мл;
4.Прецизен регулатор с точна
градуировка в мл / час, обезпечаващ
постоянна скорост на вливането.
5. Несъдържащи PVC и латекс.

брой

1000

6.37

6370.00

150

Aries

16

Аспиратор за многодозови
флакони-"Mini Spike plus"

брой

15000

0.74

11100.00

100

Chirana

Обособена
позиция №

Наименование

Изисквания към изделието

1.Въздушен компенсатор с бактериален
филтър;
2.Устойчивост на налягане до 3.0 bar;
3.Капачка за покриване на
аспирационния порт;

Обща стойност без ДДС:

19050.00 лв.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ДОСТАВЧИК:

“КОЦ - Стара Загора” ЕООД

„АГАРТА–ЦМ“ ЕООД

Управител:

Управител:/ п / съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД

/ п / съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД

/д-р П. Чилингиров/

/Ценка Маринова/

Производител

ДОГОВОР № 3
ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ
“ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ПРЕЗ 2018Г.”
Днес, 12.02.2018год. в гр.Стара Загора, между:
„КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - СТАРА ЗАГОРА” ЕООД, със
седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул.”Д-р Т.Стоянович” №15, вписано в
ТР на АВ с ЕИК: 000812197, Ид. № ЗДДС: BG 000812197 представлявано от д-р Петьо
Вълчев Чилингиров - управител, наричано за краткост в договора ВЪЗЛОЖИТЕЛ от
една страна
и
„ДЪЧМЕД ИНТЕРНЕШАНЪЛ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление
гр. София 1000, р-н Лозенец, ул. Бигла №48, ет.5, тел.: 02 920 01 23, факс: 02 920 03 84,
вписано в ТР на АВ с ЕИК: 130928523, ИД.№ по ЗДДС: BG 130928523, представлявано
от Карел Николаас Йозефус Мария Ван Билдербеек - Управител, наричано за краткост в
договора ДОСТАВЧИК от друга страна,
въз основа на класиране на ДОСТАВЧИКА в открита процедура за възлагане на
обществена поръчка с уникален номер в регистъра на обществените поръчки 00731-20170006, извършено с Решение № 23/24.01.2018г. на Управителя на „КОЦ - Стара Загора”
ЕООД се сключи настоящия договор за обществена поръчка за доставка на медицински
изделия в т.ч. китове (наричани общо и поотделно „продукти”) за нуждите на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при следните условия:
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ДОСТАВЧИКЪТ приема да доставя на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ продукти, по цени и количества съгласно Приложение №1, което е
неразделна част от настоящия договор, а ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да му заплаща
цената, съгласно условията на настоящия договор. Така записаните количества са
ориентировъчни и не задължават ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да ги заяви, получи и заплати, тъй
като те зависят от осигуреното финансиране, броя на пациентите, медицинската терапия и
др.
2. Продуктите, следва да отговарят на действащите стандартизационни документи
(международни стандарти, европейски стандарти, БДС, ОН и др.), с остатъчен срок на
годност не по-малко от 60 % от отбелязания на опаковката.
Те следва да са пуснати на пазара и/или в действие съобразно изискванията на
Закона за медицинските изделия /ЗМИ/, да са включени в списъка на медицинските
изделия, заплащани по реда на Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на
медицинските изделия по чл.30 „а“ от Закона за медицинските изделия /ЗМИ/ и за
определяне на стойността, до която те се заплащат (приета с ПМС №364/2011г., ДВ бр.
104/2011г. изм. и доп.), поддържан от Изпълнителна агенция по лекарствата /ИАЛ/ и
трябва да притежават:

нанесена “СЕ” маркировка;

нанесен партиден/ сериен номер върху опаковките, когато е приложимо;

нанесен идентификационен номер на нотифицирания орган, когато такъв се
изисква от действащото законодателство;


нанесени наименование и адрес на управление на производителя и/или
упълномощения представител и вносител;

инструкции за употреба, с изключение на изделията, за които не е предвидено в
закона.
3. Количеството на доставяните продукти се определя от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез
заявки, които се извършват писмено. Заявките се изпращат на адрес гр. София 1000,
ул.“Бигла“ №48, ет.5, на e-mail адрес: info@dutchmed.bg, а тези по факс на тел.:
02/9200384.
ІІ. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА
1. Договорът има срок на действие от 01.01.2018г. до 31.12.2018г.
2. Място на изпълнение на поръчката е гр.Стара Загора, ул. „Д-р Тодор Стоянович“
15, до 13.30ч. на всеки работен ден.
ІІІ. ЦЕНИ, РЕД И СРОКОВЕ НА РАЗПЛАЩАНЕ
1. Цените са образувани съгласно действащото законодателство в България за
търговци на едро и включват всички начисления, данъци, такси, мита, транспорт и др. до
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без ДДС.
2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ДОСТАВЧИКА стойността на доставените
продукти по цени, посочени в Приложение № 1 към настоящия договор в съответствие с
доставените количества.
3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща уговорената цена по банков път с платежно
нареждане, разсрочено до 30 дни след представяне от ДОСТАВЧИКА на фактура,
подписана от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
4. Всички плащания между страните по договора ще се извършват по банковата
сметка на ДОСТАВЧИКА, посочена в издадената от него фактура.
5. Цените са фиксирани и неподлежат на промяна за срока на действие на
договора. Когато бъде намалена продажната цена на продукт от Списъка на
медицинските изделия, заплащани по реда на Наредбата за условията и реда за съставяне
на списък на медицинските изделия по чл.30 „а“ от Закона за медицинските изделия
/ЗМИ/ и за определяне на стойността, до която те се заплащат (приета с ПМС
№364/2011г., ДВ бр. 104/2011г. изм. и доп.) и в резултат на това цената на продукта стане
по-ниска от договорената, Възложителят го заплаща на по-ниската цена от датата на
отразяване на по-ниската продажна цена в Списъка на медицинските изделия, поддържан
от ИАЛ.
6. Когато ДОСТАВЧИКЪТ е сключил договор/договори за подизпълнение,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като бъдат
представени
доказателства,
че
ДОСТАВЧИКЪТ
е
заплатил
на
подизпълнителя/подизпълнителите за изпълнените от тях работи, които са приети по реда
на договора.
7. Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде
предадена като отделен обект на ДОСТАВЧИКА или на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя. Плащането
се осъществява въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до възложителя чрез
доставчика, който е длъжен да го предостави на възложителя в 15-дневен срок от
получаването му.
8. Към искането по предходната точка доставчикът представя становище, от което
да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.
9. Възложителят има право да откаже плащане по т.7 когато искането за плащане е
оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.
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ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да приеме доставените от ДОСТАВЧИКА
продукти, ако същите отговарят на посочените в този договор условия и изискванията
към тях предявени от действащото законодателство. Когато ДОСТАВЧИКА е сключил
договор/договори за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ДОСТАВЧИКА и подизпълнителя.
2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да плати цената съгласно уговорените срок и
начин на плащане.
3. Да изисква от ДОСТАВЧИКА да сключи и да му представи договори за
подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители.
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА
1. ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да достави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заявените
продукти в срок до 5 /пет/ работни дни от заявката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или в срок
уговорен при заявката му, а за радиофармацевтици - китове – в срок до ……………….
работни дни от заявката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Доставянето се осъществява в работни
дни, до 13.30 часа в съответното структурно звено на възложителя, посочено в заявката
му.
2. ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да поеме за своя сметка разходите за транспорт и
застраховка на доставката до склада на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
3. ДОСТАВЧИКЪТ отговаря за качеството на доставените продукти за целия им
срок на годност при условие, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ спазва условията за съхранение.
4. ДОСТАВЧИКЪТ декларира с подписа си по договора, че е в състояние да
изпълни качествено и в пълен обем задълженията си по него, както и че поддържа
наличност от договорените продукти.
5. Да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му
подизпълнители или на допълнително споразумение за тяхната замяна в срок от 3 /три/
дни от сключване на настоящия договор и да предостави копие от него/тях на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок от сключването им заедно с доказателство че са
изпълнени изискванията на чл.66, ал.2 и ал.11 ЗОП.
6. Да предоставя при поискване информация за плащанията си по договорите за
подизпълнение.
7. Да спазва стриктно чл.115 ЗОП.
VI. РЕД ЗА ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
1. Приемането на доставката се извършва от определени от страна на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ДОСТАВЧИКА лица.
2. Приемането на доставката се удостоверява с подписване от лицата по
предходната точка на двустранен предавателно-приемателен протокол и фактура за
нейното извършване.
3. Когато ДОСТАВЧИКА е сключил договор/договори за подизпълнение,
работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на
ДОСТАВЧИКА и подизпълнителя.
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VІI. ОТГОВОРНОСТИ И НЕУСТОЙКИ
1. За неизпълнение на задълженията си по настоящия договор неизправната страна
дължи на изправната страна обезщетение в размер на мораторната лихва за срока на
забавата или неизпълнението върху стойността на забавяното или неизпълненото.
2. При неизпълнение на сроковете за доставка, самоволно коригиране на цените от
страна на ДОСТАВЧИКА, определянето им в отклонение от действащото
законодателство или когато надвишават посочените цени в Списъка на медицинските
изделия, заплащани по реда на Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на
медицинските изделия по чл.30 „а“ от Закона за медицинските изделия /ЗМИ/ и за
определяне на стойността, до която те се заплащат, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да
извършва доставка на продуктите от други търговци/ производители, както и да
прекрати едностранно договора, без да дължи каквито и да било обезщетения (за
претърпени вреди, за неизпълнен договор, пропуснати ползи и други).
3. В случай на доставка на медицинско изделие с по-кратък от договорения срок на
годност ДОСТАВЧИКЪТ дължи неустойка както следва:
- срок на годност от 59.99 % до 50 % - 2,0 % върху стойността на доставката;
- срок на годност от 49.99 % до 40 % - 3,0 % върху стойността на доставката;
- срок на годност от 39.99 % до 30 % - 6,0 % върху стойността на доставката;
- срок на годност от 29.99 % до 20 % - 7,5 % върху стойността на доставката;
- срок на годност до 20 % - 9,0 % върху стойността на доставката.
4. При неспазване на сроковете за доставка ДОСТАВЧИКЪТ дължи на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 1% на ден върху стойността на заявените
продукти/радиофармацевтици-китове за всеки ден забава, но не повече от 30% от
стойността им.
VІІI. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
1. Доставчикът осигурява в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за добро
изпълнение на договора в размер на 87.30лв. в допустимата от ЗОП форма,
представляваща 2 % от стойността му без ДДС.
2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи тази гаранция и да се разпореди с
нея, като се удовлетвори от пълния й размер при неизпълнение на което и да е от
задълженията на ДОСТАВЧИКА, произтичащи от договора и/или относимата към него
нормативна уредба. Ако това е недостатъчно за възмездяването му, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
предявява иск за разликата над този размер.
3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията след 31.01.2019г., въз основа на
писмено искане на Доставчика, без да дължи лихва или обезщетение за времето до това
освобождаване.
IX. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прави рекламации за явни недостатъци в 15 дневен срок от
доставката на медицински изделия и в 5 дневен срок от доставката на радиофармацевтици
- китове, а за скрити недостатъци - през целия срок на годност на доставените продукти.
В този случай ДОСТАВЧИКЪТ подменя рекламираните продукти с нови, качествени
такива в срок, съгласно раздел V, т.1 на настоящия договор.
2. В случай, че ДОСТАВЧИКЪТ не изпълни задължението си по предходната
точка ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже плащането, а ако плащането е вече
извършено да прихване стойността на рекламираните продукти от следващи доставки.
3. Договорът се прекратява:
а) с изтичане срока на договора;
б) по взаимно писмено споразумение на страните;
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в) с развалянето му по реда на чл.87 от ЗЗД;
г) с временното или окончателното отнемане, обезсилване или прекратяване
на разрешението или удостоверението за търговия на едро на ДОСТАВЧИКА;
д) при условията на раздел VII т.2 от този договор;
е) от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с едноседмично предизвестие, ако не е в състояние да
изпълнява своите задължения поради непредвидени обстоятелства. В този случай се
уреждат финансовите взаимоотношения между страните за извършените от Доставчика и
одобрени от Възложителя дейности по изпълнение на договора;
ж) поради невъзможност на ДОСТАВЧИКА за изпълнението му;
з) от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без предизвестие при възникване на обстоятелствата
по чл.118 ЗОП или по чл.119, ал.2 ЗОП;
и) от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без предизвестие, когато въз основа на неверни данни
от ДОСТАВЧИКА е приложено изключение по чл.4 от Закона за икономическите и
финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален
данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици и е
сключен договор с него. В този случай не се връща гаранцията за изпълнението му, не се
заплащат извършените дейности, а получените плащания от ДОСТАВЧИКА подлежат
на незабавно възстановяване ведно със законната лихва. Във всички случай
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи компенсации и обезщетения.
4. Възникналите спорове между страните се уреждат чрез взаимни преговори
между тях. При непостигане на споразумение, те решават спора по съдебен ред.
5. За всички неуредени в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на
действащото законодателство.
Договорът се състави в два еднообразни екземпляра, по един за всяка страна.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ДОСТАВЧИК:

“КОЦ - Стара Загора” ЕООД

„ДЪЧМЕД ИНТЕРНЕШАНЪЛ“ ЕООД

Управител: / п / съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД
/д-р П. Чилингиров/

Управител: / п / съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД
/Карел Ван Билдербеек/
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
към Договор № 3 от 12.02.2018г.

"ДЪЧМЕД ИНТЕРНЕШАНЪЛ" ЕООД
І.1 МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ И КОНСУМАТИВИ - за стационар

№
по
ред

1

Обособена
позиция №

73

Наименование

Изисквания към изделието

1.Трахеостомни канюли двукомпонентни без
балон в размери №№ 8 , 9 и 10
2.Стерилни за еднократна употреба,
произведени от биологично съвместим
поливинилхлорид /ПВЦ/
3.
Ъгъл на извиване на канюлата по - голям или
Трахеостомни канюли без балон
равен на 100 градуса.
4.В комплекта на трахиостомната канюла
трябва да се предлага с или без маншет, с или
без фенестрации заедно с две гладки
вътрешни канюли , четка за почистване,
държач и кух обтуратор

Мерна единица

Количества за
една година до

Единична цена в
лева без ДДС

брой

300

14.55

Съдържание на
предложената от
Обща стойност
участника опаковка
/ лева
за обособена
позиция

Обща стойност без ДДС:

4365.00

4365.00 лв.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ДОСТАВЧИК:

“КОЦ - Стара Загора” ЕООД

„ДЪЧМЕД ИНТЕРНЕШАНЪЛ“ ЕООД

Управител:

Управител:

/ п / съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД

/д-р П. Чилингиров/

/ п / съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД

/Карел Ван Билдербеек/
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Производител

Teleflex medicalСАЩ / 121710

ДОГОВОР № 4
ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ
“ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ПРЕЗ 2018Г.”
Днес, 12.02.2018год. в гр.Стара Загора, между:
„КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - СТАРА ЗАГОРА” ЕООД, със
седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул.”Д-р Т.Стоянович” №15, вписано в
ТР на АВ с ЕИК: 000812197, Ид. № ЗДДС: BG 000812197 представлявано от д-р Петьо
Вълчев Чилингиров - управител, наричано за краткост в договора ВЪЗЛОЖИТЕЛ от
една страна
и
„ЕРГИН“ ООД, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив 4000, ул.
Младежка №20, вх.А, ет.4, ап.8, тел.: 032 624 088, факс: 032 516 201, вписано в ТР на АВ
с ЕИК: 115807794,
ИД.№ по ЗДДС: BG 115807794, представлявано от д-р Геновева
Минкова Димитрова-Самарджиева - Управител, наричано за краткост в договора
ДОСТАВЧИК от друга страна,
въз основа на класиране на ДОСТАВЧИКА в открита процедура за възлагане на
обществена поръчка с уникален номер в регистъра на обществените поръчки 00731-20170006, извършено с Решение № 23/24.01.2018г. на Управителя на „КОЦ - Стара Загора”
ЕООД се сключи настоящия договор за обществена поръчка за доставка на медицински
изделия в т.ч. китове (наричани общо и поотделно „продукти”) за нуждите на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при следните условия:
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ДОСТАВЧИКЪТ приема да доставя на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ продукти, по цени и количества съгласно Приложение №1, което е
неразделна част от настоящия договор, а ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да му заплаща
цената, съгласно условията на настоящия договор. Така записаните количества са
ориентировъчни и не задължават ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да ги заяви, получи и заплати, тъй
като те зависят от осигуреното финансиране, броя на пациентите, медицинската терапия и
др.
2. Продуктите, следва да отговарят на действащите стандартизационни документи
(международни стандарти, европейски стандарти, БДС, ОН и др.), с остатъчен срок на
годност не по-малко от 60 % от отбелязания на опаковката.
Те следва да са пуснати на пазара и/или в действие съобразно изискванията на
Закона за медицинските изделия /ЗМИ/, да са включени в списъка на медицинските
изделия, заплащани по реда на Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на
медицинските изделия по чл.30 „а“ от Закона за медицинските изделия /ЗМИ/ и за
определяне на стойността, до която те се заплащат (приета с ПМС №364/2011г., ДВ бр.
104/2011г. изм. и доп.), поддържан от Изпълнителна агенция по лекарствата /ИАЛ/ и
трябва да притежават:

нанесена “СЕ” маркировка;

нанесен партиден/ сериен номер върху опаковките, когато е приложимо;

нанесен идентификационен номер на нотифицирания орган, когато такъв се
изисква от действащото законодателство;


нанесени наименование и адрес на управление на производителя и/или
упълномощения представител и вносител;

инструкции за употреба, с изключение на изделията, за които не е предвидено в
закона.
3. Количеството на доставяните продукти се определя от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез
заявки, които се извършват писмено. Заявките се изпращат на адрес гр. Пловдив 4002, ул.
Виктор Юго №12, на e-mail адрес: einediv@gmx.net, а тези по факс на тел.: 032 516 201.
ІІ. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА
1. Договорът има срок на действие от 01.01.2018г. до 31.12.2018г.
2. Място на изпълнение на поръчката е гр.Стара Загора, ул. „Д-р Тодор Стоянович“
15, до 13.30ч. на всеки работен ден.
ІІІ. ЦЕНИ, РЕД И СРОКОВЕ НА РАЗПЛАЩАНЕ
1. Цените са образувани съгласно действащото законодателство в България за
търговци на едро и включват всички начисления, данъци, такси, мита, транспорт и др. до
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без ДДС.
2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ДОСТАВЧИКА стойността на доставените
продукти по цени, посочени в Приложение № 1 към настоящия договор в съответствие с
доставените количества.
3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща уговорената цена по банков път с платежно
нареждане, разсрочено до 30 дни след представяне от ДОСТАВЧИКА на фактура,
подписана от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
4. Всички плащания между страните по договора ще се извършват по банковата
сметка на ДОСТАВЧИКА, посочена в издадената от него фактура.
5. Цените са фиксирани и неподлежат на промяна за срока на действие на
договора. Когато бъде намалена продажната цена на продукт от Списъка на
медицинските изделия, заплащани по реда на Наредбата за условията и реда за съставяне
на списък на медицинските изделия по чл.30 „а“ от Закона за медицинските изделия
/ЗМИ/ и за определяне на стойността, до която те се заплащат (приета с ПМС
№364/2011г., ДВ бр. 104/2011г. изм. и доп.) и в резултат на това цената на продукта стане
по-ниска от договорената, Възложителят го заплаща на по-ниската цена от датата на
отразяване на по-ниската продажна цена в Списъка на медицинските изделия, поддържан
от ИАЛ.
6. Когато ДОСТАВЧИКЪТ е сключил договор/договори за подизпълнение,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като бъдат
представени
доказателства,
че
ДОСТАВЧИКЪТ
е
заплатил
на
подизпълнителя/подизпълнителите за изпълнените от тях работи, които са приети по реда
на договора.
7. Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде
предадена като отделен обект на ДОСТАВЧИКА или на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя. Плащането
се осъществява въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до възложителя чрез
доставчика, който е длъжен да го предостави на възложителя в 15-дневен срок от
получаването му.
8. Към искането по предходната точка доставчикът представя становище, от което
да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.
9. Възложителят има право да откаже плащане по т.7 когато искането за плащане е
оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.
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ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да приеме доставените от ДОСТАВЧИКА
продукти, ако същите отговарят на посочените в този договор условия и изискванията
към тях предявени от действащото законодателство. Когато ДОСТАВЧИКА е сключил
договор/договори за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ДОСТАВЧИКА и подизпълнителя.
2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да плати цената съгласно уговорените срок и
начин на плащане.
3. Да изисква от ДОСТАВЧИКА да сключи и да му представи договори за
подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители.
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА
1. ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да достави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заявените
продукти в срок до 5 /пет/ работни дни от заявката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или в срок
уговорен при заявката му, а за радиофармацевтици - китове – в срок до ……. работни дни
от заявката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Доставянето се осъществява в работни дни, до 13.30
часа в съответното структурно звено на възложителя, посочено в заявката му.
2. ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да поеме за своя сметка разходите за транспорт и
застраховка на доставката до склада на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
3. ДОСТАВЧИКЪТ отговаря за качеството на доставените продукти за целия им
срок на годност при условие, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ спазва условията за съхранение.
4. ДОСТАВЧИКЪТ декларира с подписа си по договора, че е в състояние да
изпълни качествено и в пълен обем задълженията си по него, както и че поддържа
наличност от договорените продукти.
5. Да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му
подизпълнители или на допълнително споразумение за тяхната замяна в срок от 3 /три/
дни от сключване на настоящия договор и да предостави копие от него/тях на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок от сключването им заедно с доказателство че са
изпълнени изискванията на чл.66, ал.2 и ал.11 ЗОП.
6. Да предоставя при поискване информация за плащанията си по договорите за
подизпълнение.
7. Да спазва стриктно чл.115 ЗОП.
VI. РЕД ЗА ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
1. Приемането на доставката се извършва от определени от страна на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ДОСТАВЧИКА лица.
2. Приемането на доставката се удостоверява с подписване от лицата по
предходната точка на двустранен предавателно-приемателен протокол и фактура за
нейното извършване.
3. Когато ДОСТАВЧИКА е сключил договор/договори за подизпълнение,
работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на
ДОСТАВЧИКА и подизпълнителя.
VІI. ОТГОВОРНОСТИ И НЕУСТОЙКИ
1. За неизпълнение на задълженията си по настоящия договор неизправната страна
дължи на изправната страна обезщетение в размер на мораторната лихва за срока на
забавата или неизпълнението върху стойността на забавяното или неизпълненото.
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2. При неизпълнение на сроковете за доставка, самоволно коригиране на цените от
страна на ДОСТАВЧИКА, определянето им в отклонение от действащото
законодателство или когато надвишават посочените цени в Списъка на медицинските
изделия, заплащани по реда на Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на
медицинските изделия по чл.30 „а“ от Закона за медицинските изделия /ЗМИ/ и за
определяне на стойността, до която те се заплащат, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да
извършва доставка на продуктите от други търговци/ производители, както и да
прекрати едностранно договора, без да дължи каквито и да било обезщетения (за
претърпени вреди, за неизпълнен договор, пропуснати ползи и други).
3. В случай на доставка на медицинско изделие с по-кратък от договорения срок на
годност ДОСТАВЧИКЪТ дължи неустойка както следва:
- срок на годност от 59.99 % до 50 % - 2,0 % върху стойността на доставката;
- срок на годност от 49.99 % до 40 % - 3,0 % върху стойността на доставката;
- срок на годност от 39.99 % до 30 % - 6,0 % върху стойността на доставката;
- срок на годност от 29.99 % до 20 % - 7,5 % върху стойността на доставката;
- срок на годност до 20 % - 9,0 % върху стойността на доставката.
4. При неспазване на сроковете за доставка ДОСТАВЧИКЪТ дължи на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 1% на ден върху стойността на заявените
продукти/радиофармацевтици-китове за всеки ден забава, но не повече от 30% от
стойността им.
VІІI. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
1. Доставчикът осигурява в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за добро
изпълнение на договора в размер на 140.00лв. в допустимата от ЗОП форма,
представляваща 2 % от стойността му без ДДС.
2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи тази гаранция и да се разпореди с
нея, като се удовлетвори от пълния й размер при неизпълнение на което и да е от
задълженията на ДОСТАВЧИКА, произтичащи от договора и/или относимата към него
нормативна уредба. Ако това е недостатъчно за възмездяването му, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
предявява иск за разликата над този размер.
3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията след 31.01.2019г., въз основа на
писмено искане на Доставчика, без да дължи лихва или обезщетение за времето до това
освобождаване.
IX. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прави рекламации за явни недостатъци в 15 дневен срок от
доставката на медицински изделия и в 5 дневен срок от доставката на радиофармацевтици
- китове, а за скрити недостатъци - през целия срок на годност на доставените продукти.
В този случай ДОСТАВЧИКЪТ подменя рекламираните продукти с нови, качествени
такива в срок, съгласно раздел V, т.1 на настоящия договор.
2. В случай, че ДОСТАВЧИКЪТ не изпълни задължението си по предходната
точка ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже плащането, а ако плащането е вече
извършено да прихване стойността на рекламираните продукти от следващи доставки.
3. Договорът се прекратява:
а) с изтичане срока на договора;
б) по взаимно писмено споразумение на страните;
в) с развалянето му по реда на чл.87 от ЗЗД;
г) с временното или окончателното отнемане, обезсилване или прекратяване
на разрешението или удостоверението за търговия на едро на ДОСТАВЧИКА;
д) при условията на раздел VII т.2 от този договор;
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е) от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с едноседмично предизвестие, ако не е в състояние да
изпълнява своите задължения поради непредвидени обстоятелства. В този случай се
уреждат финансовите взаимоотношения между страните за извършените от Доставчика и
одобрени от Възложителя дейности по изпълнение на договора;
ж) поради невъзможност на ДОСТАВЧИКА за изпълнението му;
з) от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без предизвестие при възникване на обстоятелствата
по чл.118 ЗОП или по чл.119, ал.2 ЗОП;
и) от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без предизвестие, когато въз основа на неверни данни
от ДОСТАВЧИКА е приложено изключение по чл.4 от Закона за икономическите и
финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален
данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици и е
сключен договор с него. В този случай не се връща гаранцията за изпълнението му, не се
заплащат извършените дейности, а получените плащания от ДОСТАВЧИКА подлежат
на незабавно възстановяване ведно със законната лихва. Във всички случай
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи компенсации и обезщетения.
4. Възникналите спорове между страните се уреждат чрез взаимни преговори
между тях. При непостигане на споразумение, те решават спора по съдебен ред.
5. За всички неуредени в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на
действащото законодателство.
Договорът се състави в два еднообразни екземпляра, по един за всяка страна.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ДОСТАВЧИК:

“КОЦ - Стара Загора” ЕООД

„ЕРГИН“ ЕООД

Управител: / п / съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД

Управител:

/д-р П. Чилингиров/

/ п / съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД

/д-р Г. Димитрова-Самарджиева/
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
към Договор № 4 от 12.02.2018г.

"ЕРГИН" ЕООД
І.1 МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ И КОНСУМАТИВИ - за стационар
№ по
ред

Обособена
позиция №

1

91

Наименование

Изисквания към изделието

Мерна единица

Количества
за една
година до

Единична
цена в лева
без ДДС

Обща
Съдържание на предложената от
стойност / лева участника опаковка за обособена позиция

Производител

Маски за лъчелечение за облъчване на глава, глава
и шия

1.1

Термопластична маска за глава - стандартна

1. U-Frame закопчаване, дебелина - 3.2 mm
2. Да е съвместима с наличната подложка Q-Fix

брой

50

60.00

3000.00

60095 Термопластична маска за глава
UON/ U-Frame закопчаване, дебелина 3.2 mm, макси перфорация/ съвместима с
наличната подложка Q-Fix

Orfit Industries NV
Vosveld 9a 2110
Wijnegem Belgium

1.2

Термопластична маска за глава с удължение за шия

1. U-Frame закопчаване, дебелина - 3.2 mm
2. Да е съвместима с наличната подложка Q-Fix

брой

50

80.00

4000.00

60097 Термопластична маска за глава с
удължение за шия UON 3.2 mm, макси
перфорация

Orfit Industries NV
Vosveld 9a 2110
Wijnegem Belgium

Обща стойност без ДДС:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ДОСТАВЧИК:

“КОЦ - Стара Загора” ЕООД

„ЕРГИН“ ЕООД

Управител:

Управител:

/ п / съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД

/д-р П. Чилингиров/

/ п / съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД

/д-р Г. Димитрова-Самарджиева/

7000.00 лв.

ДОГОВОР № 5
ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ
“ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ПРЕЗ 2018Г.”
Днес, 12.02.2018год. в гр.Стара Загора, между:
„КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - СТАРА ЗАГОРА” ЕООД, със
седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул.”Д-р Т.Стоянович” №15, вписано в
ТР на АВ с ЕИК: 000812197, Ид. № ЗДДС: BG 000812197 представлявано от д-р Петьо
Вълчев Чилингиров - управител, наричано за краткост в договора ВЪЗЛОЖИТЕЛ от
една страна
и
„ЕМОНИЯ ФАРМАТЕХ БЪЛГАРИЯ” ЕООД, със седалище и адрес на
управление гр. София 1505, ж.к. Редута, ул. Блага Димитрова №37, вх.1, ет.1, ап.1, тел.:
02 943 48 55, факс: 02 943 48 77, вписано в ТР на АВ с ЕИК: 175327789, ИД.№ по ЗДДС:
BG 175327789, представлявано от Емил Анков Спасов - Управител, наричано за краткост
в договора ДОСТАВЧИК от друга страна,
въз основа на класиране на ДОСТАВЧИКА в открита процедура за възлагане на
обществена поръчка с уникален номер в регистъра на обществените поръчки 00731-20170006, извършено с Решение № 23/24.01.2018г. на Управителя на „КОЦ - Стара Загора”
ЕООД се сключи настоящия договор за обществена поръчка за доставка на медицински
изделия в т.ч. китове (наричани общо и поотделно „продукти”) за нуждите на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при следните условия:
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ДОСТАВЧИКЪТ приема да доставя на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ продукти, по цени и количества съгласно Приложение №1, което е
неразделна част от настоящия договор, а ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да му заплаща
цената, съгласно условията на настоящия договор. Така записаните количества са
ориентировъчни и не задължават ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да ги заяви, получи и заплати, тъй
като те зависят от осигуреното финансиране, броя на пациентите, медицинската терапия и
др.
2. Продуктите, следва да отговарят на действащите стандартизационни документи
(международни стандарти, европейски стандарти, БДС, ОН и др.), с остатъчен срок на
годност не по-малко от 60 % от отбелязания на опаковката.
Те следва да са пуснати на пазара и/или в действие съобразно изискванията на
Закона за медицинските изделия /ЗМИ/, да са включени в списъка на медицинските
изделия, заплащани по реда на Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на
медицинските изделия по чл.30 „а“ от Закона за медицинските изделия /ЗМИ/ и за
определяне на стойността, до която те се заплащат (приета с ПМС №364/2011г., ДВ бр.
104/2011г. изм. и доп.), поддържан от Изпълнителна агенция по лекарствата /ИАЛ/ и
трябва да притежават:

нанесена “СЕ” маркировка;

нанесен партиден/ сериен номер върху опаковките, когато е приложимо;

нанесен идентификационен номер на нотифицирания орган, когато такъв се
изисква от действащото законодателство;

нанесени наименование и адрес на управление на производителя и/или
упълномощения представител и вносител;


инструкции за употреба, с изключение на изделията, за които не е предвидено в
закона.
3. Количеството на доставяните продукти се определя от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез
заявки, които се извършват писмено. Заявките се изпращат на адрес гр. София 1505, ж.к.
Редута, ул. Блага Димитрова №37, вх.1, ет.1, ап.1, на e-mail адрес: office@emmonya.com, а
тези по факс на тел.: 02 943 48 77.
ІІ. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА
1. Договорът има срок на действие от 01.01.2018г. до 31.12.2018г.
2. Място на изпълнение на поръчката е гр.Стара Загора, ул. „Д-р Тодор Стоянович“
15, до 13.30ч. на всеки работен ден.
ІІІ. ЦЕНИ, РЕД И СРОКОВЕ НА РАЗПЛАЩАНЕ
1. Цените са образувани съгласно действащото законодателство в България за
търговци на едро и включват всички начисления, данъци, такси, мита, транспорт и др. до
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без ДДС.
2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ДОСТАВЧИКА стойността на доставените
продукти по цени, посочени в Приложение № 1 към настоящия договор в съответствие с
доставените количества.
3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща уговорената цена по банков път с платежно
нареждане, разсрочено до 30 дни след представяне от ДОСТАВЧИКА на фактура,
подписана от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
4. Всички плащания между страните по договора ще се извършват по банковата
сметка на ДОСТАВЧИКА, посочена в издадената от него фактура.
5. Цените са фиксирани и неподлежат на промяна за срока на действие на
договора. Когато бъде намалена продажната цена на продукт от Списъка на
медицинските изделия, заплащани по реда на Наредбата за условията и реда за съставяне
на списък на медицинските изделия по чл.30 „а“ от Закона за медицинските изделия
/ЗМИ/ и за определяне на стойността, до която те се заплащат (приета с ПМС
№364/2011г., ДВ бр. 104/2011г. изм. и доп.) и в резултат на това цената на продукта стане
по-ниска от договорената, Възложителят го заплаща на по-ниската цена от датата на
отразяване на по-ниската продажна цена в Списъка на медицинските изделия, поддържан
от ИАЛ.
6. Когато ДОСТАВЧИКЪТ е сключил договор/договори за подизпълнение,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като бъдат
представени
доказателства,
че
ДОСТАВЧИКЪТ
е
заплатил
на
подизпълнителя/подизпълнителите за изпълнените от тях работи, които са приети по реда
на договора.
7. Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде
предадена като отделен обект на ДОСТАВЧИКА или на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя. Плащането
се осъществява въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до възложителя чрез
доставчика, който е длъжен да го предостави на възложителя в 15-дневен срок от
получаването му.
8. Към искането по предходната точка доставчикът представя становище, от което
да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.
9. Възложителят има право да откаже плащане по т.7 когато искането за плащане е
оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.
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ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да приеме доставените от ДОСТАВЧИКА
продукти, ако същите отговарят на посочените в този договор условия и изискванията
към тях предявени от действащото законодателство. Когато ДОСТАВЧИКА е сключил
договор/договори за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ДОСТАВЧИКА и подизпълнителя.
2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да плати цената съгласно уговорените срок и
начин на плащане.
3. Да изисква от ДОСТАВЧИКА да сключи и да му представи договори за
подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители.
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА
1. ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да достави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заявените
продукти в срок до 5 /пет/ работни дни от заявката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или в срок
уговорен при заявката му, а за радиофармацевтици - китове – в срок до ……………….
работни дни от заявката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Доставянето се осъществява в работни
дни, до 13.30 часа в съответното структурно звено на възложителя, посочено в заявката
му.
2. ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да поеме за своя сметка разходите за транспорт и
застраховка на доставката до склада на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
3. ДОСТАВЧИКЪТ отговаря за качеството на доставените продукти за целия им
срок на годност при условие, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ спазва условията за съхранение.
4. ДОСТАВЧИКЪТ декларира с подписа си по договора, че е в състояние да
изпълни качествено и в пълен обем задълженията си по него, както и че поддържа
наличност от договорените продукти.
5. Да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му
подизпълнители или на допълнително споразумение за тяхната замяна в срок от 3 /три/
дни от сключване на настоящия договор и да предостави копие от него/тях на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок от сключването им заедно с доказателство че са
изпълнени изискванията на чл.66, ал.2 и ал.11 ЗОП.
6. Да предоставя при поискване информация за плащанията си по договорите за
подизпълнение.
7. Да спазва стриктно чл.115 ЗОП.
VI. РЕД ЗА ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
1. Приемането на доставката се извършва от определени от страна на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ДОСТАВЧИКА лица.
2. Приемането на доставката се удостоверява с подписване от лицата по
предходната точка на двустранен предавателно-приемателен протокол и фактура за
нейното извършване.
3. Когато ДОСТАВЧИКА е сключил договор/договори за подизпълнение,
работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на
ДОСТАВЧИКА и подизпълнителя.
VІI. ОТГОВОРНОСТИ И НЕУСТОЙКИ
1. За неизпълнение на задълженията си по настоящия договор неизправната страна
дължи на изправната страна обезщетение в размер на мораторната лихва за срока на
забавата или неизпълнението върху стойността на забавяното или неизпълненото.
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2. При неизпълнение на сроковете за доставка, самоволно коригиране на цените от
страна на ДОСТАВЧИКА, определянето им в отклонение от действащото
законодателство или когато надвишават посочените цени в Списъка на медицинските
изделия, заплащани по реда на Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на
медицинските изделия по чл.30 „а“ от Закона за медицинските изделия /ЗМИ/ и за
определяне на стойността, до която те се заплащат, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да
извършва доставка на продуктите от други търговци/ производители, както и да
прекрати едностранно договора, без да дължи каквито и да било обезщетения (за
претърпени вреди, за неизпълнен договор, пропуснати ползи и други).
3. В случай на доставка на медицинско изделие с по-кратък от договорения срок на
годност ДОСТАВЧИКЪТ дължи неустойка както следва:
- срок на годност от 59.99 % до 50 % - 2,0 % върху стойността на доставката;
- срок на годност от 49.99 % до 40 % - 3,0 % върху стойността на доставката;
- срок на годност от 39.99 % до 30 % - 6,0 % върху стойността на доставката;
- срок на годност от 29.99 % до 20 % - 7,5 % върху стойността на доставката;
- срок на годност до 20 % - 9,0 % върху стойността на доставката.
4. При неспазване на сроковете за доставка ДОСТАВЧИКЪТ дължи на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 1% на ден върху стойността на заявените
продукти/радиофармацевтици-китове за всеки ден забава, но не повече от 30% от
стойността им.
VІІI. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
1. Доставчикът осигурява в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за добро
изпълнение на договора в размер на 33.96лв. в допустимата от ЗОП форма,
представляваща 2 % от стойността му без ДДС.
2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи тази гаранция и да се разпореди с
нея, като се удовлетвори от пълния й размер при неизпълнение на което и да е от
задълженията на ДОСТАВЧИКА, произтичащи от договора и/или относимата към него
нормативна уредба. Ако това е недостатъчно за възмездяването му, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
предявява иск за разликата над този размер.
3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията след 31.01.2019г., въз основа на
писмено искане на Доставчика, без да дължи лихва или обезщетение за времето до това
освобождаване.
IX. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прави рекламации за явни недостатъци в 15 дневен срок от
доставката на медицински изделия и в 5 дневен срок от доставката на радиофармацевтици
- китове, а за скрити недостатъци - през целия срок на годност на доставените продукти.
В този случай ДОСТАВЧИКЪТ подменя рекламираните продукти с нови, качествени
такива в срок, съгласно раздел V, т.1 на настоящия договор.
2. В случай, че ДОСТАВЧИКЪТ не изпълни задължението си по предходната
точка ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже плащането, а ако плащането е вече
извършено да прихване стойността на рекламираните продукти от следващи доставки.
3. Договорът се прекратява:
а) с изтичане срока на договора;
б) по взаимно писмено споразумение на страните;
в) с развалянето му по реда на чл.87 от ЗЗД;
г) с временното или окончателното отнемане, обезсилване или прекратяване
на разрешението или удостоверението за търговия на едро на ДОСТАВЧИКА;
д) при условията на раздел VII т.2 от този договор;
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е) от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с едноседмично предизвестие, ако не е в състояние да
изпълнява своите задължения поради непредвидени обстоятелства. В този случай се
уреждат финансовите взаимоотношения между страните за извършените от Доставчика и
одобрени от Възложителя дейности по изпълнение на договора;
ж) поради невъзможност на ДОСТАВЧИКА за изпълнението му;
з) от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без предизвестие при възникване на обстоятелствата
по чл.118 ЗОП или по чл.119, ал.2 ЗОП;
и) от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без предизвестие, когато въз основа на неверни данни
от ДОСТАВЧИКА е приложено изключение по чл.4 от Закона за икономическите и
финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален
данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици и е
сключен договор с него. В този случай не се връща гаранцията за изпълнението му, не се
заплащат извършените дейности, а получените плащания от ДОСТАВЧИКА подлежат
на незабавно възстановяване ведно със законната лихва. Във всички случай
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи компенсации и обезщетения.
4. Възникналите спорове между страните се уреждат чрез взаимни преговори
между тях. При непостигане на споразумение, те решават спора по съдебен ред.
5. За всички неуредени в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на
действащото законодателство.
Договорът се състави в два еднообразни екземпляра, по един за всяка страна.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ДОСТАВЧИК:

“КОЦ - Стара Загора” ЕООД

„ЕМОНИЯ ФАРМАТЕХ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД

Управител:

Управител: / п / съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД

/ п / съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД

/д-р П. Чилингиров/

/Емил Спасов/
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
към Договор № 5 от 12.02.2018г.

"ЕМОНИЯ ФАРМАТЕХ БЪЛГАРИЯ " ЕООД
МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ И КОНСУМАТИВИ - за Отделение "Клинична патология"
№ по
ред

Обособена
позиция №

1

126

2

3

4
5
6

127

Изисквания към изделието

Мерна единица

Количества
за една
година до

Биокасети за биопсия

40х26х7мм; с възможно най-малките
отвори на дъното(прибл.1х1мм), с цели
страници с цел неизтичане на парафин,
подходящи за работа с дребни материали.

брой

2000

Биокасети за хистология

40х26х7мм; с хоризонтални отвори на
дъното, с цели страници с цел
неизтичане на парафин - подходящи за
работа с дребни хистологични
материали; бледорозови

брой

Наименование

брой

2500

129

Подложка за биокасети - малки
пластмасови

15 x 15 x 5 мм

брой

2500

131

Романовски Гимза

500 мл.

литър

2

132

Алкално синьо ph 2.5

милилитър

50

Обща ст-ст без ДДС :

Управител: / п / съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД
/д-р П. Чилингиров/

/ п / съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД

Citotest labware
manif.Co, LTD,China

250 бр.

Citotest labware
manif.Co, LTD,China

1000 бр.

Citotest labware
manif.Co, LTD,China
Citotest labware
manif.Co, LTD,China

0.12

300.00

0.12

300.00

1000 бр.

33.00

66.00

500мл

1.04

52.00

250мл

1698.00 лв.

„ЕМОНИЯ ФАРМАТЕХ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД
/Емил Спасов/

250 бр.

840.00

ДОСТАВЧИК:

Управител:

Производител

140.00

0.07

24 x 24 x 5 мм

“КОЦ - Стара Загора” ЕООД

Съдържание на предложената от
участника опаковка за обособена
позиция

12000

Подложка за биокасети - големи
пластмасови

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Обща
стойност /
лева

0.07

128

50мл. за около 100 теста в опаковка

Единична
цена в
лева без
ДДС

Емония Биотех ООД
Емония Биотех ООД

ДОГОВОР № 6
ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ
“ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ПРЕЗ 2018Г.”
Днес, 12.02.2018год. в гр.Стара Загора, между:
„КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - СТАРА ЗАГОРА” ЕООД, със
седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул.”Д-р Т.Стоянович” №15, вписано в
ТР на АВ с ЕИК: 000812197, Ид. № ЗДДС: BG 000812197 представлявано от д-р Петьо
Вълчев Чилингиров - управител, наричано за краткост в договора ВЪЗЛОЖИТЕЛ от
една страна
и
„БИОМЕД ФЮЧАР“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София
1700, ж.к. Студентски град, бл.7А, ет.5, ап.46, тел.: 02 943 3363, факс: 02 943 3132,
вписано в ТР на АВ с ЕИК: 131279289, ИД.№ по ЗДДС:BG 131279289, представлявано
от Георги Йорданов Георгиев - Управител, наричано за краткост в договора
ДОСТАВЧИК от друга страна,
въз основа на класиране на ДОСТАВЧИКА в открита процедура за възлагане на
обществена поръчка с уникален номер в регистъра на обществените поръчки 00731-20170006, извършено с Решение № 23/24.01.2018г. на Управителя на „КОЦ - Стара Загора”
ЕООД се сключи настоящия договор за обществена поръчка за доставка на медицински
изделия в т.ч. китове (наричани общо и поотделно „продукти”) за нуждите на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при следните условия:
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ДОСТАВЧИКЪТ приема да доставя на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ продукти, по цени и количества съгласно Приложение №1, което е
неразделна част от настоящия договор, а ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да му заплаща
цената, съгласно условията на настоящия договор. Така записаните количества са
ориентировъчни и не задължават ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да ги заяви, получи и заплати, тъй
като те зависят от осигуреното финансиране, броя на пациентите, медицинската терапия и
др.
2. Продуктите, следва да отговарят на действащите стандартизационни документи
(международни стандарти, европейски стандарти, БДС, ОН и др.), с остатъчен срок на
годност не по-малко от 60 % от отбелязания на опаковката.
Те следва да са пуснати на пазара и/или в действие съобразно изискванията на
Закона за медицинските изделия /ЗМИ/, да са включени в списъка на медицинските
изделия, заплащани по реда на Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на
медицинските изделия по чл.30 „а“ от Закона за медицинските изделия /ЗМИ/ и за
определяне на стойността, до която те се заплащат (приета с ПМС №364/2011г., ДВ бр.
104/2011г. изм. и доп.), поддържан от Изпълнителна агенция по лекарствата /ИАЛ/ и
трябва да притежават:

нанесена “СЕ” маркировка;

нанесен партиден/ сериен номер върху опаковките, когато е приложимо;

нанесен идентификационен номер на нотифицирания орган, когато такъв се
изисква от действащото законодателство;


нанесени наименование и адрес на управление на производителя и/или
упълномощения представител и вносител;

инструкции за употреба, с изключение на изделията, за които не е предвидено в
закона.
3. Количеството на доставяните продукти се определя от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез
заявки, които се извършват писмено. Заявките се изпращат на адрес гр. София 1505, кв.
Редута, ул. Плачковски манастир №14, ет.1, ет.1, на e-mail адрес: biomed@netbg.com, а
тези по факс на тел.: 02 943 3132.
ІІ. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА
1. Договорът има срок на действие от 01.01.2018г. до 31.12.2018г.
2. Място на изпълнение на поръчката е гр.Стара Загора, ул. „Д-р Тодор Стоянович“
15, до 13.30ч. на всеки работен ден.
ІІІ. ЦЕНИ, РЕД И СРОКОВЕ НА РАЗПЛАЩАНЕ
1. Цените са образувани съгласно действащото законодателство в България за
търговци на едро и включват всички начисления, данъци, такси, мита, транспорт и др. до
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без ДДС.
2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ДОСТАВЧИКА стойността на доставените
продукти по цени, посочени в Приложение № 1 към настоящия договор в съответствие с
доставените количества.
3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща уговорената цена по банков път с платежно
нареждане, разсрочено до 30 дни след представяне от ДОСТАВЧИКА на фактура,
подписана от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
4. Всички плащания между страните по договора ще се извършват по банковата
сметка на ДОСТАВЧИКА, посочена в издадената от него фактура.
5. Цените са фиксирани и неподлежат на промяна за срока на действие на
договора. Когато бъде намалена продажната цена на продукт от Списъка на
медицинските изделия, заплащани по реда на Наредбата за условията и реда за съставяне
на списък на медицинските изделия по чл.30 „а“ от Закона за медицинските изделия
/ЗМИ/ и за определяне на стойността, до която те се заплащат (приета с ПМС
№364/2011г., ДВ бр. 104/2011г. изм. и доп.) и в резултат на това цената на продукта стане
по-ниска от договорената, Възложителят го заплаща на по-ниската цена от датата на
отразяване на по-ниската продажна цена в Списъка на медицинските изделия, поддържан
от ИАЛ.
6. Когато ДОСТАВЧИКЪТ е сключил договор/договори за подизпълнение,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като бъдат
представени
доказателства,
че
ДОСТАВЧИКЪТ
е
заплатил
на
подизпълнителя/подизпълнителите за изпълнените от тях работи, които са приети по реда
на договора.
7. Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде
предадена като отделен обект на ДОСТАВЧИКА или на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя. Плащането
се осъществява въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до възложителя чрез
доставчика, който е длъжен да го предостави на възложителя в 15-дневен срок от
получаването му.
8. Към искането по предходната точка доставчикът представя становище, от което
да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.
9. Възложителят има право да откаже плащане по т.7 когато искането за плащане е
оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.
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ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да приеме доставените от ДОСТАВЧИКА
продукти, ако същите отговарят на посочените в този договор условия и изискванията
към тях предявени от действащото законодателство. Когато ДОСТАВЧИКА е сключил
договор/договори за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ДОСТАВЧИКА и подизпълнителя.
2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да плати цената съгласно уговорените срок и
начин на плащане.
3. Да изисква от ДОСТАВЧИКА да сключи и да му представи договори за
подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители.
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА
1. ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да достави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заявените
продукти в срок до 5 /пет/ работни дни от заявката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или в срок
уговорен при заявката му, а за радиофармацевтици - китове – в срок до ……………….
работни дни от заявката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Доставянето се осъществява в работни
дни, до 13.30 часа в съответното структурно звено на възложителя, посочено в заявката
му.
2. ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да поеме за своя сметка разходите за транспорт и
застраховка на доставката до склада на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
3. ДОСТАВЧИКЪТ отговаря за качеството на доставените продукти за целия им
срок на годност при условие, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ спазва условията за съхранение.
4. ДОСТАВЧИКЪТ декларира с подписа си по договора, че е в състояние да
изпълни качествено и в пълен обем задълженията си по него, както и че поддържа
наличност от договорените продукти.
5. Да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му
подизпълнители или на допълнително споразумение за тяхната замяна в срок от 3 /три/
дни от сключване на настоящия договор и да предостави копие от него/тях на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок от сключването им заедно с доказателство че са
изпълнени изискванията на чл.66, ал.2 и ал.11 ЗОП.
6. Да предоставя при поискване информация за плащанията си по договорите за
подизпълнение.
7. Да спазва стриктно чл.115 ЗОП.
VI. РЕД ЗА ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
1. Приемането на доставката се извършва от определени от страна на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ДОСТАВЧИКА лица.
2. Приемането на доставката се удостоверява с подписване от лицата по
предходната точка на двустранен предавателно-приемателен протокол и фактура за
нейното извършване.
3. Когато ДОСТАВЧИКА е сключил договор/договори за подизпълнение,
работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на
ДОСТАВЧИКА и подизпълнителя.
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VІI. ОТГОВОРНОСТИ И НЕУСТОЙКИ
1. За неизпълнение на задълженията си по настоящия договор неизправната страна
дължи на изправната страна обезщетение в размер на мораторната лихва за срока на
забавата или неизпълнението върху стойността на забавяното или неизпълненото.
2. При неизпълнение на сроковете за доставка, самоволно коригиране на цените от
страна на ДОСТАВЧИКА, определянето им в отклонение от действащото
законодателство или когато надвишават посочените цени в Списъка на медицинските
изделия, заплащани по реда на Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на
медицинските изделия по чл.30 „а“ от Закона за медицинските изделия /ЗМИ/ и за
определяне на стойността, до която те се заплащат, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да
извършва доставка на продуктите от други търговци/ производители, както и да
прекрати едностранно договора, без да дължи каквито и да било обезщетения (за
претърпени вреди, за неизпълнен договор, пропуснати ползи и други).
3. В случай на доставка на медицинско изделие с по-кратък от договорения срок на
годност ДОСТАВЧИКЪТ дължи неустойка както следва:
- срок на годност от 59.99 % до 50 % - 2,0 % върху стойността на доставката;
- срок на годност от 49.99 % до 40 % - 3,0 % върху стойността на доставката;
- срок на годност от 39.99 % до 30 % - 6,0 % върху стойността на доставката;
- срок на годност от 29.99 % до 20 % - 7,5 % върху стойността на доставката;
- срок на годност до 20 % - 9,0 % върху стойността на доставката.
4. При неспазване на сроковете за доставка ДОСТАВЧИКЪТ дължи на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 1% на ден върху стойността на заявените
продукти/радиофармацевтици-китове за всеки ден забава, но не повече от 30% от
стойността им.
VІІI. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
1. Доставчикът осигурява в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за добро
изпълнение на договора в размер на 1188.00лв. в допустимата от ЗОП форма,
представляваща 2 % от стойността му без ДДС.
2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи тази гаранция и да се разпореди с
нея, като се удовлетвори от пълния й размер при неизпълнение на което и да е от
задълженията на ДОСТАВЧИКА, произтичащи от договора и/или относимата към него
нормативна уредба. Ако това е недостатъчно за възмездяването му, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
предявява иск за разликата над този размер.
3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията след 31.01.2019г., въз основа на
писмено искане на Доставчика, без да дължи лихва или обезщетение за времето до това
освобождаване.
IX. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прави рекламации за явни недостатъци в 15 дневен срок от
доставката на медицински изделия и в 5 дневен срок от доставката на радиофармацевтици
- китове, а за скрити недостатъци - през целия срок на годност на доставените продукти.
В този случай ДОСТАВЧИКЪТ подменя рекламираните продукти с нови, качествени
такива в срок, съгласно раздел V, т.1 на настоящия договор.
2. В случай, че ДОСТАВЧИКЪТ не изпълни задължението си по предходната
точка ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже плащането, а ако плащането е вече
извършено да прихване стойността на рекламираните продукти от следващи доставки.
3. Договорът се прекратява:
а) с изтичане срока на договора;
б) по взаимно писмено споразумение на страните;
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в) с развалянето му по реда на чл.87 от ЗЗД;
г) с временното или окончателното отнемане, обезсилване или прекратяване
на разрешението или удостоверението за търговия на едро на ДОСТАВЧИКА;
д) при условията на раздел VII т.2 от този договор;
е) от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с едноседмично предизвестие, ако не е в състояние да
изпълнява своите задължения поради непредвидени обстоятелства. В този случай се
уреждат финансовите взаимоотношения между страните за извършените от Доставчика и
одобрени от Възложителя дейности по изпълнение на договора;
ж) поради невъзможност на ДОСТАВЧИКА за изпълнението му;
з) от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без предизвестие при възникване на обстоятелствата
по чл.118 ЗОП или по чл.119, ал.2 ЗОП;
и) от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без предизвестие, когато въз основа на неверни данни
от ДОСТАВЧИКА е приложено изключение по чл.4 от Закона за икономическите и
финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален
данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици и е
сключен договор с него. В този случай не се връща гаранцията за изпълнението му, не се
заплащат извършените дейности, а получените плащания от ДОСТАВЧИКА подлежат
на незабавно възстановяване ведно със законната лихва. Във всички случай
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи компенсации и обезщетения.
4. Възникналите спорове между страните се уреждат чрез взаимни преговори
между тях. При непостигане на споразумение, те решават спора по съдебен ред.
5. За всички неуредени в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на
действащото законодателство.
Договорът се състави в два еднообразни екземпляра, по един за всяка страна.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ДОСТАВЧИК:

“КОЦ - Стара Загора” ЕООД

„БИОМЕД ФЮЧАР“ ЕООД

Управител: / п / съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД
/д-р П. Чилингиров/

Управител: / п / съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД
/Георги Георгиев/
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
към Договор № 6 от 12.02.2018г.

"БИОМЕД ФЮЧАР" ЕООД
І.1 МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ И КОНСУМАТИВИ - за стационар
№ по
ред

Обособена
позиция №

1

18

1.1

1.2

2

61

Изисквания към изделието

Мерна
единица

Количества
за една година
до

Единична
цена в лева
без ДДС

Обща
стойност / лева

Съдържание на
предложената от
участника
опаковка за
обособена

Производител

Помпа еластомерна за цитостатици
275мл

1. Еднократна употреба, индивидуално
опаковани и стерилни еластомерни помпи.
2. Силиконов двоен резервоар с вместимост
275мл и скорост 5.0 мл/ч.;
3.Въздушен филтър 0.02 μm за елиминиране
на въздуха и филтър за частици 1.2 μm
4. Клампа за прекъсване на инфузията и
капачка за покриване на аспирационния порт.

брой

1000

39.00

39000.00

10

CANOX

Помпа еластомерна за цитостатици
100мл

1. Еднократна употреба, индивидуално
опаковани и стерилни еластомерни помпи.
2. Силиконов двоен резервоар с вместимост
100мл скорост 4.0 мл/ч.;
3.Въздушен филтър 0.02 μm за елиминиране
на въздуха и филтър за частици 1.2 μm
4. Клампа за прекъсване на инфузията и
капачка за покриване на аспирационния порт.

брой

500

39.00

19500.00

10

CANOX

Ръкохватки за електронож

1.Стерилни, за еднократна употреба;
2.Единично опаковани;
3.Биполярни

брой

300

3.00

900.00

20

LEVENT

Наименование

Помпа еластомерна за цитостатици

Обща стойност без ДДС:

59400.00 лв.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ДОСТАВЧИК:

“КОЦ - Стара Загора” ЕООД

„БИОМЕД ФЮЧАР“ ЕООД

Управител: / п / съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД

Управител: / п / съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД
/Георги Георгиев/

/д-р П. Чилингиров/

ДОГОВОР № 7
ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ
“ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ПРЕЗ 2018Г.”
Днес, 12.02.2018год. в гр.Стара Загора, между:
„КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - СТАРА ЗАГОРА” ЕООД, със
седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул.”Д-р Т.Стоянович” №15, вписано в
ТР на АВ с ЕИК: 000812197, Ид. № ЗДДС: BG 000812197 представлявано от д-р Петьо
Вълчев Чилингиров - управител, наричано за краткост в договора ВЪЗЛОЖИТЕЛ от
една страна
и
„МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, със седалище и адрес на
управление гр. София 1750, р-н Младост, ж.к. Младост 1, бл.28Б, тел.: 02 462 7129, факс:
02 462 7128, вписано в ТР на АВ с ЕИК: 831641528, ИД.№ по ЗДДС: BG 831641528,
представлявано от инж. Йонка Христова Гетова-Христанова – Управител, наричано за
краткост в договора ДОСТАВЧИК от друга страна,
въз основа на класиране на ДОСТАВЧИКА в открита процедура за възлагане на
обществена поръчка с уникален номер в регистъра на обществените поръчки 00731-20170006, извършено с Решение № 23/24.01.2018г. на Управителя на „КОЦ - Стара Загора”
ЕООД се сключи настоящия договор за обществена поръчка за доставка на медицински
изделия в т.ч. китове (наричани общо и поотделно „продукти”) за нуждите на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при следните условия:
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ДОСТАВЧИКЪТ приема да доставя на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ продукти, по цени и количества съгласно Приложение №1, което е
неразделна част от настоящия договор, а ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да му заплаща
цената, съгласно условията на настоящия договор. Така записаните количества са
ориентировъчни и не задължават ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да ги заяви, получи и заплати, тъй
като те зависят от осигуреното финансиране, броя на пациентите, медицинската терапия и
др.
2. Продуктите, следва да отговарят на действащите стандартизационни документи
(международни стандарти, европейски стандарти, БДС, ОН и др.), с остатъчен срок на
годност не по-малко от 60 % от отбелязания на опаковката.
Те следва да са пуснати на пазара и/или в действие съобразно изискванията на
Закона за медицинските изделия /ЗМИ/, да са включени в списъка на медицинските
изделия, заплащани по реда на Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на
медицинските изделия по чл.30 „а“ от Закона за медицинските изделия /ЗМИ/ и за
определяне на стойността, до която те се заплащат (приета с ПМС №364/2011г., ДВ бр.
104/2011г. изм. и доп.), поддържан от Изпълнителна агенция по лекарствата /ИАЛ/ и
трябва да притежават:

нанесена “СЕ” маркировка;

нанесен партиден/ сериен номер върху опаковките, когато е приложимо;

нанесен идентификационен номер на нотифицирания орган, когато такъв се
изисква от действащото законодателство;


нанесени наименование и адрес на управление на производителя и/или
упълномощения представител и вносител;

инструкции за употреба, с изключение на изделията, за които не е предвидено в
закона.
3. Количеството на доставяните продукти се определя от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез
заявки, които се извършват писмено. Заявките се изпращат на адрес гр. София 1750, р-н
Младост, ж.к. Младост 1, бл.28Б /ул. Димитър Моллов/, на e-mail адрес: info@mte-bg.com,
а тези по факс на тел.: 02 462 7128.
ІІ. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА
1. Договорът има срок на действие от 01.01.2018г. до 31.12.2018г.
2. Място на изпълнение на поръчката е гр.Стара Загора, ул. „Д-р Тодор Стоянович“
15, до 13.30ч. на всеки работен ден.
ІІІ. ЦЕНИ, РЕД И СРОКОВЕ НА РАЗПЛАЩАНЕ
1. Цените са образувани съгласно действащото законодателство в България за
търговци на едро и включват всички начисления, данъци, такси, мита, транспорт и др. до
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без ДДС.
2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ДОСТАВЧИКА стойността на доставените
продукти по цени, посочени в Приложение № 1 към настоящия договор в съответствие с
доставените количества.
3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща уговорената цена по банков път с платежно
нареждане, разсрочено до 30 дни след представяне от ДОСТАВЧИКА на фактура,
подписана от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
4. Всички плащания между страните по договора ще се извършват по банковата
сметка на ДОСТАВЧИКА, посочена в издадената от него фактура.
5. Цените са фиксирани и неподлежат на промяна за срока на действие на
договора. Когато бъде намалена продажната цена на продукт от Списъка на
медицинските изделия, заплащани по реда на Наредбата за условията и реда за съставяне
на списък на медицинските изделия по чл.30 „а“ от Закона за медицинските изделия
/ЗМИ/ и за определяне на стойността, до която те се заплащат (приета с ПМС
№364/2011г., ДВ бр. 104/2011г. изм. и доп.) и в резултат на това цената на продукта стане
по-ниска от договорената, Възложителят го заплаща на по-ниската цена от датата на
отразяване на по-ниската продажна цена в Списъка на медицинските изделия, поддържан
от ИАЛ.
6. Когато ДОСТАВЧИКЪТ е сключил договор/договори за подизпълнение,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като бъдат
представени
доказателства,
че
ДОСТАВЧИКЪТ
е
заплатил
на
подизпълнителя/подизпълнителите за изпълнените от тях работи, които са приети по реда
на договора.
7. Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде
предадена като отделен обект на ДОСТАВЧИКА или на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя. Плащането
се осъществява въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до възложителя чрез
доставчика, който е длъжен да го предостави на възложителя в 15-дневен срок от
получаването му.
8. Към искането по предходната точка доставчикът представя становище, от което
да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.
9. Възложителят има право да откаже плащане по т.7 когато искането за плащане е
оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.
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ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да приеме доставените от ДОСТАВЧИКА
продукти, ако същите отговарят на посочените в този договор условия и изискванията
към тях предявени от действащото законодателство. Когато ДОСТАВЧИКА е сключил
договор/договори за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ДОСТАВЧИКА и подизпълнителя.
2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да плати цената съгласно уговорените срок и
начин на плащане.
3. Да изисква от ДОСТАВЧИКА да сключи и да му представи договори за
подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители.
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА
1. ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да достави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заявените
продукти в срок до 5 /пет/ работни дни от заявката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или в срок
уговорен при заявката му, а за радиофармацевтици - китове – в срок до ……………….
работни дни от заявката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Доставянето се осъществява в работни
дни, до 13.30 часа в съответното структурно звено на възложителя, посочено в заявката
му.
2. ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да поеме за своя сметка разходите за транспорт и
застраховка на доставката до склада на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
3. ДОСТАВЧИКЪТ отговаря за качеството на доставените продукти за целия им
срок на годност при условие, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ спазва условията за съхранение.
4. ДОСТАВЧИКЪТ декларира с подписа си по договора, че е в състояние да
изпълни качествено и в пълен обем задълженията си по него, както и че поддържа
наличност от договорените продукти.
5. Да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му
подизпълнители или на допълнително споразумение за тяхната замяна в срок от 3 /три/
дни от сключване на настоящия договор и да предостави копие от него/тях на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок от сключването им заедно с доказателство че са
изпълнени изискванията на чл.66, ал.2 и ал.11 ЗОП.
6. Да предоставя при поискване информация за плащанията си по договорите за
подизпълнение.
7. Да спазва стриктно чл.115 ЗОП.
VI. РЕД ЗА ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
1. Приемането на доставката се извършва от определени от страна на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ДОСТАВЧИКА лица.
2. Приемането на доставката се удостоверява с подписване от лицата по
предходната точка на двустранен предавателно-приемателен протокол и фактура за
нейното извършване.
3. Когато ДОСТАВЧИКА е сключил договор/договори за подизпълнение,
работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на
ДОСТАВЧИКА и подизпълнителя.
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VІI. ОТГОВОРНОСТИ И НЕУСТОЙКИ
1. За неизпълнение на задълженията си по настоящия договор неизправната страна
дължи на изправната страна обезщетение в размер на мораторната лихва за срока на
забавата или неизпълнението върху стойността на забавяното или неизпълненото.
2. При неизпълнение на сроковете за доставка, самоволно коригиране на цените от
страна на ДОСТАВЧИКА, определянето им в отклонение от действащото
законодателство или когато надвишават посочените цени в Списъка на медицинските
изделия, заплащани по реда на Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на
медицинските изделия по чл.30 „а“ от Закона за медицинските изделия /ЗМИ/ и за
определяне на стойността, до която те се заплащат, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да
извършва доставка на продуктите от други търговци/ производители, както и да
прекрати едностранно договора, без да дължи каквито и да било обезщетения (за
претърпени вреди, за неизпълнен договор, пропуснати ползи и други).
3. В случай на доставка на медицинско изделие с по-кратък от договорения срок на
годност ДОСТАВЧИКЪТ дължи неустойка както следва:
- срок на годност от 59.99 % до 50 % - 2,0 % върху стойността на доставката;
- срок на годност от 49.99 % до 40 % - 3,0 % върху стойността на доставката;
- срок на годност от 39.99 % до 30 % - 6,0 % върху стойността на доставката;
- срок на годност от 29.99 % до 20 % - 7,5 % върху стойността на доставката;
- срок на годност до 20 % - 9,0 % върху стойността на доставката.
4. При неспазване на сроковете за доставка ДОСТАВЧИКЪТ дължи на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 1% на ден върху стойността на заявените
продукти/радиофармацевтици-китове за всеки ден забава, но не повече от 30% от
стойността им.
VІІI. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
1. Доставчикът осигурява в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за добро
изпълнение на договора в размер на 524.79лв. в допустимата от ЗОП форма,
представляваща 2 % от стойността му без ДДС.
2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи тази гаранция и да се разпореди с
нея, като се удовлетвори от пълния й размер при неизпълнение на което и да е от
задълженията на ДОСТАВЧИКА, произтичащи от договора и/или относимата към него
нормативна уредба. Ако това е недостатъчно за възмездяването му, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
предявява иск за разликата над този размер.
3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията след 31.01.2019г., въз основа на
писмено искане на Доставчика, без да дължи лихва или обезщетение за времето до това
освобождаване.
IX. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прави рекламации за явни недостатъци в 15 дневен срок от
доставката на медицински изделия и в 5 дневен срок от доставката на радиофармацевтици
- китове, а за скрити недостатъци - през целия срок на годност на доставените продукти.
В този случай ДОСТАВЧИКЪТ подменя рекламираните продукти с нови, качествени
такива в срок, съгласно раздел V, т.1 на настоящия договор.
2. В случай, че ДОСТАВЧИКЪТ не изпълни задължението си по предходната
точка ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже плащането, а ако плащането е вече
извършено да прихване стойността на рекламираните продукти от следващи доставки.
3. Договорът се прекратява:
а) с изтичане срока на договора;
б) по взаимно писмено споразумение на страните;
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в) с развалянето му по реда на чл.87 от ЗЗД;
г) с временното или окончателното отнемане, обезсилване или прекратяване
на разрешението или удостоверението за търговия на едро на ДОСТАВЧИКА;
д) при условията на раздел VII т.2 от този договор;
е) от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с едноседмично предизвестие, ако не е в състояние да
изпълнява своите задължения поради непредвидени обстоятелства. В този случай се
уреждат финансовите взаимоотношения между страните за извършените от Доставчика и
одобрени от Възложителя дейности по изпълнение на договора;
ж) поради невъзможност на ДОСТАВЧИКА за изпълнението му;
з) от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без предизвестие при възникване на обстоятелствата
по чл.118 ЗОП или по чл.119, ал.2 ЗОП;
и) от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без предизвестие, когато въз основа на неверни данни
от ДОСТАВЧИКА е приложено изключение по чл.4 от Закона за икономическите и
финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален
данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици и е
сключен договор с него. В този случай не се връща гаранцията за изпълнението му, не се
заплащат извършените дейности, а получените плащания от ДОСТАВЧИКА подлежат
на незабавно възстановяване ведно със законната лихва. Във всички случай
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи компенсации и обезщетения.
4. Възникналите спорове между страните се уреждат чрез взаимни преговори
между тях. При непостигане на споразумение, те решават спора по съдебен ред.
5. За всички неуредени в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на
действащото законодателство.
Договорът се състави в два еднообразни екземпляра, по един за всяка страна.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
“КОЦ-Стара Загора” ЕООД

Управител: / п / съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД
/д-р П. Чилингиров/

ДОСТАВЧИК:
„МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД

Управител:

/ п / съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД

/инж. Йонка Гетова-Христанова/
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
към Договор № 7 от 12.02.2018г.

"МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ " ООД
МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ И КОНСУМАТИВИ - за Стационар, Отделение "Клинична патология "и Клинична лаборатория

№ по
ред

Обособена
позиция №

1

25

2

26

Мерна единица

Количества
за една
година до

Хирургически нестерилни
1.Без латекс; нитрилни с грапавина на
нелатексови ръкавици -брой/ нитрил/ пръстите, различни размери № 6 - 9

брой

50 000

1.Без латекс; нитрилни с грапавина на
пръстите, различни размери № 6 - 9
2. за работа с цитостатици

брой

Наименование

Хирургически нестерилни
нелатексови ръкавици

Изисквания към изделието

1.Превръзка прозрачна 6 / 7см
2.Прозрачна превръзка полиуретанов
филм.
3.Без марля или абсорбираща
Превръзка прозрачна 6 см / 7см - без
подложка.
марля или абсорбираща подложка
4.Водонепропусклива, дишаща,
стерилна.
5.Размер 6см/7см.
6.Индивидуално пакетирана
1. Еднократни чаршафи за кушетка
Чаршаф на ролка
2. Ролка с дължина 50м., с перфорация
на 38см.-40см.
1. Двойно луменна ендобронхиална
тръба;
Ендобронхиална тръба - тип Карленс 2.Тип"Карленс"
3.С шпора
4.Размери № 35, 37, 39
1.За еднократна употреба
2.Заключващ механизъм с цел
безопасна интервенция
Инструмент автоматичен за биопсия
3. Лесно отстраняване на канюлата
на меки тъкани
4.Иглата е изработена от специална
ехорефлекторна стомана

Единична
цена в
лева без
ДДС

Обща
стойност /
лева

Съдържание на предложената
от участника опаковка за
обособена позиция

Производител

100бр.

Beromed,Германия

1200.00

200бр.

WRP, Малайзия

0.15

1500.00

100бр.

Eurofarm, Италия

1 000

4.25

4250.00

1 ролка

SOFT-BM, Гърция

брой

15

50.00

750.00

1бр.

Sumi

брой

50

40.00

2000.00

1бр.

Sterilab

брой

50

7.00

350.00

1бр.

Coloplast

0.05

2500.00

20 000

0.06

брой

10000

ролка

3

45

4

50

5

64

6

84

7

85

8

114

Полизин стъкла за ИХХ

опаковка 72 броя

брой

2 500

0.34

850.00

72бр.

Leica, Германия

9

117

Етилов алкохол (абсолютен) 99,9%

Безцветен

литър

140

6.35

889.00

10бр.

Biognost, Хърватия

10

119

Еозин 0,5%

водно разтворим

Biognost, Хърватия

11

120

Хематоксилен Gill ІІІ

12

125

Лепило за ИХХ

13

130

14

134

Дренаж гофриран 5/36 см

1.Стерилни, за еднократна употреба;
2.Единично опаковани;

литър

2.5

10.80

27.00

2.5 литра

литър

12

25.40

304.80

5 литра

30мл. в опаковка. Водоразтворимо.

опаковка

3

13.00

39.00

100мл

Biognost, Хърватия

Кит за експресна цитология

трикомпонентен - комплект 3 по 150 мл.,
време за изследване до 20 сек.

комплект

1

72.00

72.00

3 х 500мл

Biognost, Хърватия

Оцветяване ретикулни влакна по
Гомори-Кит

50мл. за около 100 теста в опаковка

милилитър

50

1.70

85.00

1оп./ 100теста

Biognost, Хърватия

Leica, Германия
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милилитър

50

1. стандартизиран метод с ДЕА буфер и

ml

3600

1.UV метод, пируват към лактат
2.Приблизително количество - 200ml в
опаковка

ml

2000

1. IFCC метод
2.Приблизително количество - 200ml в
опаковка

ml

1. IFCCметод
2.Приблизително количество - 200ml в
опаковка

ml

15

135

Оцветяване на желязо по Перлс-Кит

50мл. за около 100 теста в опаковка

16

138

Реактиви за BS 300

Течни, готови за употреба биохимичните
реактиви, контроли и калибратори да са
от една и съща фирма производител

16.1

алкална фосфатаза

16.2

LDH P-L

16.3

16.4

16.5

16.6

16.7

16.8

16.9

АЛАТ

АСАТ

ГГТ
креатинкиназа

амилаза

триглицериди

глюкоза

1. IFCC метод
2.Приблизително количество - 100ml в
опаковка
1. IFCC метод
2.Приблизително количество - 50ml в
опаковка

ml

ml

1.субстрат CNPG3-метод
2.Приблизително количество -150ml в
опаковка

ml

1. GPO-PAP метод
2.Приблизително количество - 200ml в
опаковка

ml

1. GOD-PAP метод
2.Приблизително количество -1000ml в
опаковка

ml

1.60

80.00

1оп./ 100теста

Biognost, Хърватия

0.05

180.00

200 мл

BioSistems,Испания

200 мл

BioSistems,Испания

0.13

260.00
500 мл

BioSistems,Испания

0.05

350.00
500 мл

BioSistems,Испания

200 мл

BioSistems,Испания

4х50 мл

BioSistems,Испания

6х25 мл

BioSistems,Испания

2х250мл/1х5мл

BioSistems,Испания

1х1000 мл/1х5мл

BioSistems,Испания

7000

7000
0.05

350.00

0.13

182.00

0.26

52.00

0.65

390.00

0.08

64.00

0.03

210.00

1400

200

600

800

7000

16.10

албумин

1.метод с бромкрезолзелено/BCG/

ml

3000

0.02

60.00

2х250мл/1х5мл

BioSistems,Испания

16.11

тотален билирубин

1. DPD метод

ml

4500

0.05

225.00

2х50мл/2х50мл

BioSistems,Испания

16.12

директен билирубин

1. DPD метод

ml

2600

0.05

130.00

2х50мл/2х50мл

BioSistems,Испания

16.13

урея

1. urease/GLDH метод

ml

7000

0.06

420.00

2х250мл/1х5мл

BioSistems,Испания

16.14

креатинин

1.Яфе, кинетичен метод

ml

8000

0.02

160.00

2х500мл/1х5мл

BioSistems,Испания

16.15

белтък в урина

1.метод с пирогалол ред

ml

200

0.08

16.00

4х50мл

BioSistems,Испания

16.16

холестерол

1.CHOD-PAP метод

ml

1000

0.04

40.00

1х1000 мл/1х5мл

BioSistems,Испания

16.17

ХДЛ -холестерол/директен/

1. директен метод

ml

320

0.89

284.80

80мл

BioSistems,Испания

16.18

общ белтък

1.биуретов end point

ml

1750

0.02

35.00

2х250мл

BioSistems,Испания

16.19

калций

1. крезолфталейнкомплексонов метод

ml

4400

0.08

352.00

5х50мл

BioSistems,Испания

16.20

желязо

1. ференов метод

ml

600

0.09

54.00

5х50мл

BioSistems,Испания

16.21

НЖСК ( ненаситен желязо свързващ
капацитет )

1.директно определяне на ненаситения ж

ml

400

0.28

112.00

1х50 мл/50t

BioSistems,Испания

ml

600

0.08

48.00

170мл/1х5мл

BioSistems,Испания

ml

1200

4х50мл/1х5мл

BioSistems,Испания

0.08

96.00

16.22

фосфор

16.23

магнезий

1.метод с амониев фосфомолибдат-UV
метод
1.метод с калмагит
2.Приблизително количество - 200ml в
опаковка

стр.2 от 4

16.24

16.25

16.27

152

17.1
17.2
17.3

18

1.ензимно определяне с уриказа, перокси

ml

1000

0.07

70.00

10х50мл

BioSistems,Испания

контролен серум-нормален за
300

1.Контролен серум-нормален - да бъде
от човешки произход и да има обявени
стойности за биохимичен анализатор
BS300 и за всички предпочетени методи
на тестовете от спецификацията :
глюкоза, урея, креатинин, общ белтък,
албумин,общ и директен билирубин,
АСАТ, АЛАТ, ГПТ, ЛДХ, амилаза,
калций,
фосфор,магнезий,креатинкиназа,холест
ерол,триглицериди,пикочна киселина,
алкална фосфатаза ( DEA и AMP буфер
), НЖСК , желязо, ХДЛ -холестерол.
2. Приблизително количество - 50ml /10
бр. х 5 мл/ в опаковка

ml

400

2.25

900.00

5х5мл

BioSistems,Испания

1.Контролен серум-патологичен - да
бъде от човешки произход и да има
обявени стойности за биохимичен
анализатор BS300 и за всички
предпочетени методи на тестовете от
спецификацията : глюкоза, урея,
креатинин, общ белтък, албумин,общ и
директен билирубин, АСАТ, АЛАТ, ГПТ,
ЛДХ, амилаза, калций, фосфор,
магнезий, креатинкиназа, холестерол,
триглицериди,пикочна киселина,
алкална фосфатаза ( DEA и AMP буфер
), НЖСК, желязо, ХДЛ-холестерол.
2.Приблизително количество - 50ml /10
бр. х 5 мл/ в опаковка

ml

400

5х5мл

BioSistems,Испания

1. Калибратор за клинична химия - да
бъде от човешки произход и да има
обявени стойности за всички
предпочетени методи на тестовете от
спецификацията : глюкоза, урея,
креатинин, общ белтък, албумин, общ и
калибратор за клинична химия за BS директен билирубин, АСАТ, АЛАТ, ГПТ,
ЛДХ, амилаза, калций, фосфор,
300
магнезий, креатинкиназа, холестерол,
ХДЛ- холестерол, триглицериди,
пикочна киселина, алкална фосфатаза (
AMP и DEA буфер ) , НЖСК и желязо.
2.Приблизително количество - 10ml /2
бр. х 5 мл/ в опаковка

ml

5х5мл

BioSistems,Испания

BS

контролен серум-патологичен за BS
300

16.26

17.0

Пикочна киселина

155

2.25

900.00

60

3.00

180.00

Микроепруветки
Микроепруветки EDTA
Микроепруветка серум
Микроепруветка серум гел

обем 200 µl
обем 200 µl
обем 200 µl

брой
брой
брой

7200
3000
4000

0.24
0.24
0.30

1728.00
720.00
1200.00

100бр.
100бр.
100бр.

Kabe, Германия
Kabe, Германия
Kabe, Германия

Ланцети за периферна кръв

автоматични 17G (дълбочина на
убождане 2.0 мм) и 23 G(с дълбочина на
убождане 1.8мм)

брой

7200

0.17

1224.00

200бр.

HTL Strefa, Полша
стр.3 от 4

19
19.1
19.2

158

Накрайници за автоматични пипети
Накрайници жълти
Накрайници сини

брой
брой

20000
15000

0.01
0.01

Обща ст-ст без ДДС:

200.00
150.00

1000бр.
1000бр.

26239.60 лв.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ДОСТАВЧИК:

“КОЦ-Стара Загора” ЕООД

„МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД

Управител:

/ п / съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД

/д-р П. Чилингиров/

Biosigma, Италия
Biosigma, Италия

Управител: / п / съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД
/инж. Йонка Гетова-Христанова/
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ДОГОВОР № 8
ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ
“ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ПРЕЗ 2018Г.”
Днес, 12.02.2018год. в гр.Стара Загора, между:
„КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - СТАРА ЗАГОРА” ЕООД, със
седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул.”Д-р Т.Стоянович” №15, вписано в
ТР на АВ с ЕИК: 000812197, Ид. № ЗДДС: BG 000812197 представлявано от д-р Петьо
Вълчев Чилингиров - управител, наричано за краткост в договора ВЪЗЛОЖИТЕЛ от
една страна
и
„ТОП–ДИАГНОСТИКА“ ООД, със седалище и адрес на управление гр. София
1407, район Лозенец, ул. Любата №4-6, тел.: 02 958 6493, факс: 02 958 6502, вписано в ТР
на АВ с ЕИК: 130284625, ИД.№ по ЗДДС: BG 130284625, представлявано от Любомир
Стефанов Момчилов - Управител, наричано за краткост в договора ДОСТАВЧИК от
друга страна,
въз основа на класиране на ДОСТАВЧИКА в открита процедура за възлагане на
обществена поръчка с уникален номер в регистъра на обществените поръчки 00731-20170006, извършено с Решение № 23/24.01.2018г. на Управителя на „КОЦ - Стара Загора”
ЕООД се сключи настоящия договор за обществена поръчка за доставка на медицински
изделия в т.ч. китове (наричани общо и поотделно „продукти”) за нуждите на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при следните условия:
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ДОСТАВЧИКЪТ приема да доставя на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ продукти, по цени и количества съгласно Приложение №1, което е
неразделна част от настоящия договор, а ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да му заплаща
цената, съгласно условията на настоящия договор. Така записаните количества са
ориентировъчни и не задължават ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да ги заяви, получи и заплати, тъй
като те зависят от осигуреното финансиране, броя на пациентите, медицинската терапия и
др.
2. Продуктите, следва да отговарят на действащите стандартизационни документи
(международни стандарти, европейски стандарти, БДС, ОН и др.), с остатъчен срок на
годност не по-малко от 60 % от отбелязания на опаковката.
Те следва да са пуснати на пазара и/или в действие съобразно изискванията на
Закона за медицинските изделия /ЗМИ/, да са включени в списъка на медицинските
изделия, заплащани по реда на Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на
медицинските изделия по чл.30 „а“ от Закона за медицинските изделия /ЗМИ/ и за
определяне на стойността, до която те се заплащат (приета с ПМС №364/2011г., ДВ бр.
104/2011г. изм. и доп.), поддържан от Изпълнителна агенция по лекарствата /ИАЛ/ и
трябва да притежават:

нанесена “СЕ” маркировка;

нанесен партиден/ сериен номер върху опаковките, когато е приложимо;

нанесен идентификационен номер на нотифицирания орган, когато такъв се
изисква от действащото законодателство;


нанесени наименование и адрес на управление на производителя и/или
упълномощения представител и вносител;

инструкции за употреба, с изключение на изделията, за които не е предвидено в
закона.
3. Количеството на доставяните продукти се определя от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез
заявки, които се извършват писмено. Заявките се изпращат на адрес гр. София 1408, бул.
Витоша №188, на e-mail адрес: info@topdia.eu, а тези по факс на тел.: 02 958 6502.
ІІ. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА
1. Договорът има срок на действие от 01.01.2018г. до 31.12.2018г.
2. Място на изпълнение на поръчката е гр.Стара Загора, ул. „Д-р Тодор Стоянович“
15, до 13.30ч. на всеки работен ден.
ІІІ. ЦЕНИ, РЕД И СРОКОВЕ НА РАЗПЛАЩАНЕ
1. Цените са образувани съгласно действащото законодателство в България за
търговци на едро и включват всички начисления, данъци, такси, мита, транспорт и др. до
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без ДДС.
2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ДОСТАВЧИКА стойността на доставените
продукти по цени, посочени в Приложение № 1 към настоящия договор в съответствие с
доставените количества.
3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща уговорената цена по банков път с платежно
нареждане, разсрочено до 30 дни след представяне от ДОСТАВЧИКА на фактура,
подписана от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
4. Всички плащания между страните по договора ще се извършват по банковата
сметка на ДОСТАВЧИКА, посочена в издадената от него фактура.
5. Цените са фиксирани и неподлежат на промяна за срока на действие на
договора. Когато бъде намалена продажната цена на продукт от Списъка на
медицинските изделия, заплащани по реда на Наредбата за условията и реда за съставяне
на списък на медицинските изделия по чл.30 „а“ от Закона за медицинските изделия
/ЗМИ/ и за определяне на стойността, до която те се заплащат (приета с ПМС
№364/2011г., ДВ бр. 104/2011г. изм. и доп.) и в резултат на това цената на продукта стане
по-ниска от договорената, Възложителят го заплаща на по-ниската цена от датата на
отразяване на по-ниската продажна цена в Списъка на медицинските изделия, поддържан
от ИАЛ.
6. Когато ДОСТАВЧИКЪТ е сключил договор/договори за подизпълнение,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като бъдат
представени
доказателства,
че
ДОСТАВЧИКЪТ
е
заплатил
на
подизпълнителя/подизпълнителите за изпълнените от тях работи, които са приети по реда
на договора.
7. Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде
предадена като отделен обект на ДОСТАВЧИКА или на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя. Плащането
се осъществява въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до възложителя чрез
доставчика, който е длъжен да го предостави на възложителя в 15-дневен срок от
получаването му.
8. Към искането по предходната точка доставчикът представя становище, от което
да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.
9. Възложителят има право да откаже плащане по т.7 когато искането за плащане е
оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.
2

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да приеме доставените от ДОСТАВЧИКА
продукти, ако същите отговарят на посочените в този договор условия и изискванията
към тях предявени от действащото законодателство. Когато ДОСТАВЧИКА е сключил
договор/договори за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ДОСТАВЧИКА и подизпълнителя.
2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да плати цената съгласно уговорените срок и
начин на плащане.
3. Да изисква от ДОСТАВЧИКА да сключи и да му представи договори за
подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители.
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА
1. ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да достави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заявените
продукти в срок до 5 /пет/ работни дни от заявката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или в срок
уговорен при заявката му, а за радиофармацевтици - китове – в срок до ……………….
работни дни от заявката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Доставянето се осъществява в работни
дни, до 13.30 часа в съответното структурно звено на възложителя, посочено в заявката
му.
2. ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да поеме за своя сметка разходите за транспорт и
застраховка на доставката до склада на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
3. ДОСТАВЧИКЪТ отговаря за качеството на доставените продукти за целия им
срок на годност при условие, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ спазва условията за съхранение.
4. ДОСТАВЧИКЪТ декларира с подписа си по договора, че е в състояние да
изпълни качествено и в пълен обем задълженията си по него, както и че поддържа
наличност от договорените продукти.
5. Да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му
подизпълнители или на допълнително споразумение за тяхната замяна в срок от 3 /три/
дни от сключване на настоящия договор и да предостави копие от него/тях на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок от сключването им заедно с доказателство че са
изпълнени изискванията на чл.66, ал.2 и ал.11 ЗОП.
6. Да предоставя при поискване информация за плащанията си по договорите за
подизпълнение.
7. Да спазва стриктно чл.115 ЗОП.
VI. РЕД ЗА ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
1. Приемането на доставката се извършва от определени от страна на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ДОСТАВЧИКА лица.
2. Приемането на доставката се удостоверява с подписване от лицата по
предходната точка на двустранен предавателно-приемателен протокол и фактура за
нейното извършване.
3. Когато ДОСТАВЧИКА е сключил договор/договори за подизпълнение,
работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на
ДОСТАВЧИКА и подизпълнителя.
VІI. ОТГОВОРНОСТИ И НЕУСТОЙКИ
1. За неизпълнение на задълженията си по настоящия договор неизправната страна
дължи на изправната страна обезщетение в размер на мораторната лихва за срока на
забавата или неизпълнението върху стойността на забавяното или неизпълненото.
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2. При неизпълнение на сроковете за доставка, самоволно коригиране на цените от
страна на ДОСТАВЧИКА, определянето им в отклонение от действащото
законодателство или когато надвишават посочените цени в Списъка на медицинските
изделия, заплащани по реда на Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на
медицинските изделия по чл.30 „а“ от Закона за медицинските изделия /ЗМИ/ и за
определяне на стойността, до която те се заплащат, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да
извършва доставка на продуктите от други търговци/ производители, както и да
прекрати едностранно договора, без да дължи каквито и да било обезщетения (за
претърпени вреди, за неизпълнен договор, пропуснати ползи и други).
3. В случай на доставка на медицинско изделие с по-кратък от договорения срок на
годност ДОСТАВЧИКЪТ дължи неустойка както следва:
- срок на годност от 59.99 % до 50 % - 2,0 % върху стойността на доставката;
- срок на годност от 49.99 % до 40 % - 3,0 % върху стойността на доставката;
- срок на годност от 39.99 % до 30 % - 6,0 % върху стойността на доставката;
- срок на годност от 29.99 % до 20 % - 7,5 % върху стойността на доставката;
- срок на годност до 20 % - 9,0 % върху стойността на доставката.
4. При неспазване на сроковете за доставка ДОСТАВЧИКЪТ дължи на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 1% на ден върху стойността на заявените
продукти/радиофармацевтици-китове за всеки ден забава, но не повече от 30% от
стойността им.
VІІI. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
1. Доставчикът осигурява в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за добро
изпълнение на договора в размер на 282.63 лв. в допустимата от ЗОП форма,
представляваща 2 % от стойността му без ДДС.
2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи тази гаранция и да се разпореди с
нея, като се удовлетвори от пълния й размер при неизпълнение на което и да е от
задълженията на ДОСТАВЧИКА, произтичащи от договора и/или относимата към него
нормативна уредба. Ако това е недостатъчно за възмездяването му, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
предявява иск за разликата над този размер.
3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията след 31.01.2019г., въз основа на
писмено искане на Доставчика, без да дължи лихва или обезщетение за времето до това
освобождаване.
IX. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прави рекламации за явни недостатъци в 15 дневен срок от
доставката на медицински изделия и в 5 дневен срок от доставката на радиофармацевтици
- китове, а за скрити недостатъци - през целия срок на годност на доставените продукти.
В този случай ДОСТАВЧИКЪТ подменя рекламираните продукти с нови, качествени
такива в срок, съгласно раздел V, т.1 на настоящия договор.
2. В случай, че ДОСТАВЧИКЪТ не изпълни задължението си по предходната
точка ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже плащането, а ако плащането е вече
извършено да прихване стойността на рекламираните продукти от следващи доставки.
3. Договорът се прекратява:
а) с изтичане срока на договора;
б) по взаимно писмено споразумение на страните;
в) с развалянето му по реда на чл.87 от ЗЗД;
г) с временното или окончателното отнемане, обезсилване или прекратяване
на разрешението или удостоверението за търговия на едро на ДОСТАВЧИКА;
д) при условията на раздел VII т.2 от този договор;
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е) от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с едноседмично предизвестие, ако не е в състояние да
изпълнява своите задължения поради непредвидени обстоятелства. В този случай се
уреждат финансовите взаимоотношения между страните за извършените от Доставчика и
одобрени от Възложителя дейности по изпълнение на договора;
ж) поради невъзможност на ДОСТАВЧИКА за изпълнението му;
з) от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без предизвестие при възникване на обстоятелствата
по чл.118 ЗОП или по чл.119, ал.2 ЗОП;
и) от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без предизвестие, когато въз основа на неверни данни
от ДОСТАВЧИКА е приложено изключение по чл.4 от Закона за икономическите и
финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален
данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици и е
сключен договор с него. В този случай не се връща гаранцията за изпълнението му, не се
заплащат извършените дейности, а получените плащания от ДОСТАВЧИКА подлежат
на незабавно възстановяване ведно със законната лихва. Във всички случай
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи компенсации и обезщетения.
4. Възникналите спорове между страните се уреждат чрез взаимни преговори
между тях. При непостигане на споразумение, те решават спора по съдебен ред.
5. За всички неуредени в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на
действащото законодателство.
Договорът се състави в два еднообразни екземпляра, по един за всяка страна.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ДОСТАВЧИК:

“КОЦ - Стара Загора” ЕООД

„ТОП-ДИАГНОСТИКА“ ООД

Управител: / п / съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД

Управител: / п / съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД

/д-р П. Чилингиров/

/Любомир Момчилов/
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
към Договор № 8 от 12.02.2018г.

"ТОП ДИАГНОСТИКА " ООД
Медицински изделия - за Клинична лаборатория
№ по
ред

Обособена
позиция №

144

1

Наименование на изделието

Реактиви и контроли за Cell-Dyn 1700

1.1

дилуент

1.2

детергент

1.3

лизиращ

1.4

ензимен миещ
контролна кръв 3 нива

1.5

147

2

Реактиви и Контроли за Compact X

2.1

тромбопластин

2.2

реактив за aPTT

2.3

CaCl 0.025M

2.4

2.5

Изисквания към изделието

Мерна
единица

Количества за една
година до

Единична
цена в лева
без ДДС

Реактивите да бъдат с висока
степен на чистота, без наличие на
микроби и примеси, причиняващи
преципитация на разтвора

цианиден метод за определяне на
хемоглобин
1. 3 DIFF(мин. 18-параметъра)
2. предпочитана разфасовка на
контролната кръв 3 х 5 ml
1. ISI<1.3, буферът за
тромбопластин да не се включва в
количеството на реактива
2.Приблизително количество - 50ml
в опаковка(10x5)
Приблизително количество - 48ml
в опаковка(12x4)
Приблизително количество - 192ml
в опаковка(12x16)

реактив за фибриноген

1.буферът за фибриноген да не се
включва в количеството реактив
2.Приблизително количество - 60ml
в опаковка и количесто реактив в 1
шише- между 4 и 6 мл

буфер за фибриноген

Приблизително количество - 180ml
в опаковка (12x15)

Обща стойност /
лева

Съдържание на
предложената от
участника опаковка
за обособената
позиция

Производител

4752.00
литри

800

литри

320

литри

30

ml

400

ml

90

1.87
2.00

Diaton-CD1.6 Diluent
1496.00 20L
640.00 Dia-Rinse-CD 1.6 20L
Dialyse-CD 1.6 5L

33.60
0.69

1008.00
276.00 Cell -Clenz 50 ml

14.80

1332.00

Diagon, Унгария
Diagon, Унгария
Diagon, Унгария
Diagon, Унгария

D-Check 18 Plus 7.5 ml

Diagon, Унгария

Dia -PT 5 10х5 ml

Diagon, Унгария

Dia-PTT 12х4 ml

Diagon, Унгария

Dia-CaCl2 12х16 ml

Diagon, Унгария

Dia-FIB 12х5 ml

Diagon, Унгария

2126.40
ml

650

ml

240

ml

384

ml

360

ml

900

1.10

715.00

1.00

240.00

0.07

26.88

2.42

871.20

0.07

63.00

Dia-IMIDAZOL 12х15 ml Diagon, Унгария
стр.1 от 2

2.6

2.7

калибратор за коагулация

1.Калибратор за коагулация-да е от
човешки произход и да съдържа
стойности за фибриноген в g/l и
протромбиново време в процент
2.Приблизително количество - 6ml
в опаковка (6x1)

ml

контролна плазма

1.Контролната плазма да е от
човешки произход и да съдържа
стойности за протромбиново време
в секунди и процент, за аАПТТ в
секунди и за фибриноген в g/l
2.Приблизително количество -10ml
в опаковка (10x1)

ml

брой

4000

Dia-Cal 12х1 ml

12

3.46

Diagon, Унгария

41.52

Dia-Cont I-II (10+10)х1 ml Diagon, Унгария

80

2.11

168.80

3

154

Тест ленти за урини

10 параметрови -100 бр. в опаковка

4

166

Реактиви и консумативи за
хематологичен анализатор BC 3000
Plus

Разтворите да бъдат с висока
степен на чистота, без наличие на
микроби и примеси, причиняващи
преципитация на разтвора

4.1

Изотоничен разтвор ( Дилуент )

20 l.

литри

800

2.08

1664.00 Dia-Diluent D 20L

Diagon, Унгария

4.2

Промиващ разтвор ( детергент )

20 l.

литри

320

2.89

924.80 Dia-Rinse D 20L

Diagon, Унгария

4.3

Лизиращ разтвор ( лизант)

0.5 l.

литри

30

106.00

4.4

Почистващ разтвор, ензимен

100 ml.

ml

600

0.48

4.5
4.6
4.7

Почистващ разтвор за пробовземащия
17 ml
пипетор
1.Да има обявени стойности за
Контролна кръв 3 нива
хематологичен анализатор BC 3000
Термохартия

50mm/40 m

0.12

Erba Lachema, Чехия

6773.30

ml

170

0.29

опаковка

36

18.00

брой

20

0.96

Обща стойност без ДДС:
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ДОСТАВЧИК:

“КОЦ - Стара Загора” ЕООД

„ТОП-ДИАГНОСТИКА“ ООД

Управител: / п / съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД

Управител:

/д-р П. Чилингиров/

480.00 Dekafan 100 бр.

3180.00 Dia-Lyse-Diff-D-CF 500ml Diagon, Унгария
288.00 Dia-Ez Cleaner D 50 ml

Diagon, Унгария

49.30 Dia Probe Cleaner D 50 ml Diagon, Унгария
648.00 D-Check -D 2.5 ml
19.20 Thermoprinter paper

Diagon, Унгария
Diagon, Унгария

14131.70 лв.

/ п / съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД
/Любомир Момчилов/
стр.2 от 2

ДОГОВОР № 9
ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ
“ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ПРЕЗ 2018Г.”
Днес, 12.02.2018год. в гр.Стара Загора, между:
„КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - СТАРА ЗАГОРА” ЕООД, със
седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул.”Д-р Т.Стоянович” №15, вписано в
ТР на АВ с ЕИК: 000812197, Ид. № ЗДДС: BG 000812197 представлявано от д-р Петьо
Вълчев Чилингиров - управител, наричано за краткост в договора ВЪЗЛОЖИТЕЛ от
една страна
и
„СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД, със седалище и адрес на управление гр. София
1756, р-н Изгрев, ул. Лъчезар Станчев №5, Софарма Бизнес Тауърс, Сграда А, ет.12, тел.:
02 8133 660, факс: 02 8133 666, вписано в ТР на АВ с ЕИК: 103267194, ИД.№ по ЗДДС:
BG 103267194, представлявано от Димитър Георгиев Димитров – Изпълнителен
Директор, чрез пълномощника Кристияна Въчева Кирчева, съгласно пълномощно
Рег.№7506 от 19.12.2017г. на Нотариус рег.№400 на НК с район на действие Р.С. София,
наричано за краткост в договора ДОСТАВЧИК от друга страна,
въз основа на класиране на ДОСТАВЧИКА в открита процедура за възлагане на
обществена поръчка с уникален номер в регистъра на обществените поръчки 00731-20170006, извършено с Решение № 23/24.01.2018г. на Управителя на „КОЦ - Стара Загора”
ЕООД се сключи настоящия договор за обществена поръчка за доставка на медицински
изделия в т.ч. китове (наричани общо и поотделно „продукти”) за нуждите на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при следните условия:
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ДОСТАВЧИКЪТ приема да доставя на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ продукти, по цени и количества съгласно Приложение №1, което е
неразделна част от настоящия договор, а ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да му заплаща
цената, съгласно условията на настоящия договор. Така записаните количества са
ориентировъчни и не задължават ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да ги заяви, получи и заплати, тъй
като те зависят от осигуреното финансиране, броя на пациентите, медицинската терапия и
др.
2. Продуктите, следва да отговарят на действащите стандартизационни документи
(международни стандарти, европейски стандарти, БДС, ОН и др.), с остатъчен срок на
годност не по-малко от 60 % от отбелязания на опаковката.
Те следва да са пуснати на пазара и/или в действие съобразно изискванията на
Закона за медицинските изделия /ЗМИ/, да са включени в списъка на медицинските
изделия, заплащани по реда на Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на
медицинските изделия по чл.30 „а“ от Закона за медицинските изделия /ЗМИ/ и за
определяне на стойността, до която те се заплащат (приета с ПМС №364/2011г., ДВ бр.
104/2011г. изм. и доп.), поддържан от Изпълнителна агенция по лекарствата /ИАЛ/ и
трябва да притежават:

нанесена “СЕ” маркировка;

нанесен партиден/ сериен номер върху опаковките, когато е приложимо;


нанесен идентификационен номер на нотифицирания орган, когато такъв се
изисква от действащото законодателство;

нанесени наименование и адрес на управление на производителя и/или
упълномощения представител и вносител;

инструкции за употреба, с изключение на изделията, за които не е предвидено в
закона.
3. Количеството на доставяните продукти се определя от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез
заявки, които се извършват писмено. Заявките се изпращат на адрес управление гр. София
1756, р-н Изгрев, ул. Лъчезар Станчев №5, Софарма Бизнес Тауърс, Сграда А, ет.12, на email адрес: helpdeskhs@sopharmatrading.bg, а тези по факс на тел.: 02 813 3785.
ІІ. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА
1. Договорът има срок на действие от 01.01.2018г. до 31.12.2018г.
2. Място на изпълнение на поръчката е гр.Стара Загора, ул. „Д-р Тодор Стоянович“
15, до 13.30ч. на всеки работен ден.
ІІІ. ЦЕНИ, РЕД И СРОКОВЕ НА РАЗПЛАЩАНЕ
1. Цените са образувани съгласно действащото законодателство в България за
търговци на едро и включват всички начисления, данъци, такси, мита, транспорт и др. до
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без ДДС.
2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ДОСТАВЧИКА стойността на доставените
продукти по цени, посочени в Приложение № 1 към настоящия договор в съответствие с
доставените количества.
3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща уговорената цена по банков път с платежно
нареждане, разсрочено до 30 дни след представяне от ДОСТАВЧИКА на фактура,
подписана от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
4. Всички плащания между страните по договора ще се извършват по банковата
сметка на ДОСТАВЧИКА, посочена в издадената от него фактура.
5. Цените са фиксирани и неподлежат на промяна за срока на действие на
договора. Когато бъде намалена продажната цена на продукт от Списъка на
медицинските изделия, заплащани по реда на Наредбата за условията и реда за съставяне
на списък на медицинските изделия по чл.30 „а“ от Закона за медицинските изделия
/ЗМИ/ и за определяне на стойността, до която те се заплащат (приета с ПМС
№364/2011г., ДВ бр. 104/2011г. изм. и доп.) и в резултат на това цената на продукта стане
по-ниска от договорената, Възложителят го заплаща на по-ниската цена от датата на
отразяване на по-ниската продажна цена в Списъка на медицинските изделия, поддържан
от ИАЛ.
6. Когато ДОСТАВЧИКЪТ е сключил договор/договори за подизпълнение,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като бъдат
представени
доказателства,
че
ДОСТАВЧИКЪТ
е
заплатил
на
подизпълнителя/подизпълнителите за изпълнените от тях работи, които са приети по реда
на договора.
7. Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде
предадена като отделен обект на ДОСТАВЧИКА или на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя. Плащането
се осъществява въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до възложителя чрез
доставчика, който е длъжен да го предостави на възложителя в 15-дневен срок от
получаването му.
8. Към искането по предходната точка доставчикът представя становище, от което
да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.
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9. Възложителят има право да откаже плащане по т.7 когато искането за плащане е
оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.
ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да приеме доставените от ДОСТАВЧИКА
продукти, ако същите отговарят на посочените в този договор условия и изискванията
към тях предявени от действащото законодателство. Когато ДОСТАВЧИКА е сключил
договор/договори за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ДОСТАВЧИКА и подизпълнителя.
2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да плати цената съгласно уговорените срок и
начин на плащане.
3. Да изисква от ДОСТАВЧИКА да сключи и да му представи договори за
подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители.
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА
1. ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да достави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заявените
продукти в срок до 4 /четири/ работни дни от заявката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или в срок
уговорен при заявката му, а за радиофармацевтици - китове – в срок до ……………….
работни дни от заявката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Доставянето се осъществява в работни
дни, до 13.30 часа в съответното структурно звено на възложителя, посочено в заявката
му.
2. ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да поеме за своя сметка разходите за транспорт и
застраховка на доставката до склада на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
3. ДОСТАВЧИКЪТ отговаря за качеството на доставените продукти за целия им
срок на годност при условие, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ спазва условията за съхранение.
4. ДОСТАВЧИКЪТ декларира с подписа си по договора, че е в състояние да
изпълни качествено и в пълен обем задълженията си по него, както и че поддържа
наличност от договорените продукти.
5. Да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му
подизпълнители или на допълнително споразумение за тяхната замяна в срок от 3 /три/
дни от сключване на настоящия договор и да предостави копие от него/тях на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок от сключването им заедно с доказателство че са
изпълнени изискванията на чл.66, ал.2 и ал.11 ЗОП.
6. Да предоставя при поискване информация за плащанията си по договорите за
подизпълнение.
7. Да спазва стриктно чл.115 ЗОП.
VI. РЕД ЗА ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
1. Приемането на доставката се извършва от определени от страна на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ДОСТАВЧИКА лица.
2. Приемането на доставката се удостоверява с подписване от лицата по
предходната точка на двустранен предавателно-приемателен протокол и фактура за
нейното извършване.
3. Когато ДОСТАВЧИКА е сключил договор/договори за подизпълнение,
работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на
ДОСТАВЧИКА и подизпълнителя.
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VІI. ОТГОВОРНОСТИ И НЕУСТОЙКИ
1. За неизпълнение на задълженията си по настоящия договор неизправната страна
дължи на изправната страна обезщетение в размер на мораторната лихва за срока на
забавата или неизпълнението върху стойността на забавяното или неизпълненото.
2. При неизпълнение на сроковете за доставка, самоволно коригиране на цените от
страна на ДОСТАВЧИКА, определянето им в отклонение от действащото
законодателство или когато надвишават посочените цени в Списъка на медицинските
изделия, заплащани по реда на Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на
медицинските изделия по чл.30 „а“ от Закона за медицинските изделия /ЗМИ/ и за
определяне на стойността, до която те се заплащат, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да
извършва доставка на продуктите от други търговци/ производители, както и да
прекрати едностранно договора, без да дължи каквито и да било обезщетения (за
претърпени вреди, за неизпълнен договор, пропуснати ползи и други).
3. В случай на доставка на медицинско изделие с по-кратък от договорения срок на
годност ДОСТАВЧИКЪТ дължи неустойка както следва:
- срок на годност от 59.99 % до 50 % - 2,0 % върху стойността на доставката;
- срок на годност от 49.99 % до 40 % - 3,0 % върху стойността на доставката;
- срок на годност от 39.99 % до 30 % - 6,0 % върху стойността на доставката;
- срок на годност от 29.99 % до 20 % - 7,5 % върху стойността на доставката;
- срок на годност до 20 % - 9,0 % върху стойността на доставката.
4. При неспазване на сроковете за доставка ДОСТАВЧИКЪТ дължи на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 1% на ден върху стойността на заявените
продукти/радиофармацевтици-китове за всеки ден забава, но не повече от 30% от
стойността им.
VІІI. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
1. Доставчикът осигурява в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за добро
изпълнение на договора в размер на 956.99лв. в допустимата от ЗОП форма,
представляваща 2 % от стойността му без ДДС.
2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи тази гаранция и да се разпореди с
нея, като се удовлетвори от пълния й размер при неизпълнение на което и да е от
задълженията на ДОСТАВЧИКА, произтичащи от договора и/или относимата към него
нормативна уредба. Ако това е недостатъчно за възмездяването му, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
предявява иск за разликата над този размер.
3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията след 31.01.2019г., въз основа на
писмено искане на Доставчика, без да дължи лихва или обезщетение за времето до това
освобождаване.
IX. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прави рекламации за явни недостатъци в 15 дневен срок от
доставката на медицински изделия и в 5 дневен срок от доставката на радиофармацевтици
- китове, а за скрити недостатъци - през целия срок на годност на доставените продукти.
В този случай ДОСТАВЧИКЪТ подменя рекламираните продукти с нови, качествени
такива в срок, съгласно раздел V, т.1 на настоящия договор.
2. В случай, че ДОСТАВЧИКЪТ не изпълни задължението си по предходната
точка ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже плащането, а ако плащането е вече
извършено да прихване стойността на рекламираните продукти от следващи доставки.
3. Договорът се прекратява:
а) с изтичане срока на договора;
б) по взаимно писмено споразумение на страните;
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в) с развалянето му по реда на чл.87 от ЗЗД;
г) с временното или окончателното отнемане, обезсилване или прекратяване
на разрешението или удостоверението за търговия на едро на ДОСТАВЧИКА;
д) при условията на раздел VII т.2 от този договор;
е) от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с едноседмично предизвестие, ако не е в състояние да
изпълнява своите задължения поради непредвидени обстоятелства. В този случай се
уреждат финансовите взаимоотношения между страните за извършените от Доставчика и
одобрени от Възложителя дейности по изпълнение на договора;
ж) поради невъзможност на ДОСТАВЧИКА за изпълнението му;
з) от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без предизвестие при възникване на обстоятелствата
по чл.118 ЗОП или по чл.119, ал.2 ЗОП;
и) от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без предизвестие, когато въз основа на неверни данни
от ДОСТАВЧИКА е приложено изключение по чл.4 от Закона за икономическите и
финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален
данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици и е
сключен договор с него. В този случай не се връща гаранцията за изпълнението му, не се
заплащат извършените дейности, а получените плащания от ДОСТАВЧИКА подлежат
на незабавно възстановяване ведно със законната лихва. Във всички случай
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи компенсации и обезщетения.
4. Възникналите спорове между страните се уреждат чрез взаимни преговори
между тях. При непостигане на споразумение, те решават спора по съдебен ред.
5. За всички неуредени в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на
действащото законодателство.
Договорът се състави в два еднообразни екземпляра, по един за всяка страна.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ДОСТАВЧИК:

“КОЦ - Стара Загора” ЕООД

„СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД

Управител: / п / съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД

Изп. Директор: / п / съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД

/д-р П. Чилингиров/

/Димитър

Димитров,

чрез

Пълномощника Кристияна Кирчева/
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
към Договор № 9 от 12.02.2018г.

"СОФАРМА ТРЕЙДИНГ " АД
МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ И КОНСУМАТИВИ - за Стационар и Клинична лаборатория
№ по
ред

1

Обособена
позиция №

1

Наименование

Спринцовки -трикомпонентни

Изисквания към изделието

Мерна единица

Количества
за една
година до

Единична
цена в
лева без
ДДС

Обща
стойност /
лева

Съдържание на предложената от
участника опаковка за обособена
позиция

Производител

1.Трикомпонентни;
2.За еднократно използване;
3.Материал - полипропилен/
полиетилен/;
4.Неизтриваща се черна градуировка.
5. Стерилни
6.Индивидуално опаковани

1.1

Спринцовки 1cc - 100Е с игла

брой

3000

0.05

150.00

100бр.

Shanghai Channelmed

1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Спринцовки 1cc - 100Е без игла
Спринцовки 2cc
Спринцовки 5cc
Спринцовки 10cc
Спринцовки 20cc
Спринцовки 20cc / Luer lock
захващане/
Спринцовки 50cc / Luer lock
захващане/
Спринцовки 50cc /за перфузор/
Спринцовки 50cc /За
фоточувствителни медикаменти /

брой
брой
брой
брой
брой

3000
50 000
50 000
50 000
25 000

0.08
0.03
0.04
0.06
0.09

240.00
1500.00
2000.00
3000.00
2250.00

1бр.
100бр.
100бр.

Момина Крепост

100бр.
50бр.

Shanghai Channelmed

брой

1 000

0.09

90.00

50бр.

Shanghai Channelmed

брой

1 000

0.38

380.00

25бр.

Vogt medical

брой

2 000

0.24

480.00

25бр.

Shanghai Channelmed

брой

1 000

0.50

500.00

25бр.

Vogt medical

брой

1 000

0.24

240.00

25бр.

Shanghai Channelmed

брой

30 000

0.19

5700.00

25бр.

Shanghai Channelmed

брой

2000

40бр.

Shanghai Channelmed

1бр.

FrezeniusKabi Austria
GMBH

1.7
1.8
1.9
1.10

Спринцовки 50cc / за хранене чрез
сонда или катетърен тип/

1.11

2

4

СИСТЕМИ Инфузионни- С метална
игла;

3

8

Удължител за перфузия

4

5

9

27

Удължител за перфузия Фоточувствителни медикаменти

Хирургически нестерилни
нелатексови ръкавици -брой /винил/

Luer lock и захващане за перфузор
За фоточувствителни медикаменти
Luer lock захващане;
1.За еднократно използване
2.За хранене чрез сонда или катетърен
тип
1.Приложима за твърди и
деформируеми контейнери;
2.С метална игла;
3.Твърда прозрачна капкова камера, с
еластичен пълнещ сегмент;
4.Отвори на филтъра: от 10 до 15
микрона.
1.Материал - PVC или полиетилен;
2.Luer lock захващане;
3.Съвместим с наличната апаратура;
4. 150 и 200 см дължина.
5.Затваряща клампа.
1.Материал - PVC или полиетилен;
2.Luer lock захващане;
3.Съвместим с наличната апаратура;
4. 150 и 200 см дължина.
5.Фоточувствителни
1.Изработени от дълготраен еластичен
безшевен оловен винил;
2.С извивка в пръстите.
3. различни размери S, M, L,XL.

0.25
брой

брой

Vogt medical

500.00

1000

50 000

Vogt medical
Shanghai Channelmed

0.83

830.00

0.04

2000.00

100бр.

SA Laboratoires Euromedis
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6

46

Кислородна маска за възрастни

6.1

Кислородна маска - канюла за
възрастни

6.2

7

8

9

10

11

12

Кислородни маски за възрастни

52

59

65

69

70

72

Стерилна операционна престилка

Острие за скалпел

Маска ларингеална

Катетър Тип "Фолей"- двупътен

Катетър Тип "Нелaтон"

Сонда за йеюнално хранене ТРОЙНА лумена тръба за йеюнално
ентерално хранене CH/FR , 16/9,
150см.,

1.Кислородна маска за възрастни.
2.Мека, прозрачна с ластик за
фиксиране
3.Дължина на шлауха -2м.

брой

1.Кислородна маска за възрастни.
2.Мека, прозрачна с анатомично
брой
оформени наконечници.
3.Дължина на шлауха -2м.
1. Стерилна операционна престилка с
допълнително подсилена зона
възпрепятстваща преминаването на
брой
течности и бактерии двойно опакована
SMMS, 2 бр. кърпи в опаковката,
2.Размер M, L, XL
3. индивидуално опакована по 1бр.
1.От въглеродна стомана, стерилни, за
еднократна употреба;
2. Единично опаковани;
3.Кодиране на кутията на различните
оп. от 100 бр.
размери остриета, изображения на
формата на острието на външната и
вътрешната опаковка
4.№ 10,11,20,21,22,23,24,25
5.Остра режеща част
1.Прозрачна тръба, изработена от
медицински силикон
2.Мек силиконов маншет
3.Уплътнен връх
4.Анатомична форма за лесно и
безболезнено вкарване и оптимално
брой
разположение
5.Ясна маркировка; Цветови код
6.15 милиметров конектор
7.За еднократна употреба
8.
за еднократна употреба с размери №
3.0; 4.0 и 5.0
1.Със силиконово покритие;
брой
2.Обем на балона 1.5-30мл;
3. ch - 12,14,16,18,20,22,24
1.Мек материал, стерилен;
2.Атравматичен заоблен връх с два
брой
странични отвора;
3.Дължина 400мм;
4. ch 8,10,12,14,16,18,20
1.За стомашна декомпресия с
едновременно вентилиране, гъвкав
накрайник с две странични отвори и
терминал дупка.Lumen декомпресия пет
широки странични отвори, CH/FR , 16/9,
150см.,
2.Тройна лумена тръба, изработена от
специална полиуретан хранят критично
брой
болни пациенти. Йеюнално ентерално
хранене на пациенти в реанимация с
стомашна перисталтика.
3.За еднократна употреба. Спирална
употреба тефлоново покритие 150
см.ENLock , рентгенови лъчи и Числени
марки

1000
0.72

Shanghai Channelmed

1бр.

Момина Крепост

2220.00

100бр.

200

5.80

Shanghai Channelmed

1160.00

1бр.

30

8.25

247.50

0.58

1740.00

3000

10000

30

1бр.
450.00

1200

1.85

Changzou Hekang Medical
Instr.

720.00

1000
0.45

1бр.

0.16

1600.00

80.00

2400.00

Vogt medical

10бр.

Shanghai Channelmed

1бр.

FrezeniusKabi Austria
GMBH

1бр.

FrezeniusKabi Austria
GMBH
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13.1

13.2

164

Затворена система за вземане на
Да имат СЕ маркировка на опаковката,
кръв-вакуумни епруветки за вземане съгласно изискванията на Европейската
директива 93/42
на кръв
Вакуети за биохимия/серум с гел
сепаратор и клот активатор 5 мл,12,5
х 75 мм
Вакуети за хематология 2 мл,12,5 х
75 мм равномерно разпръснат по
стената антикоагулант EDTA

13.3

Вакуети за коагулация 2,5 мл, 13 x 75
мм, с маркер за кол. кръв,
3,2 %
Na citrate,с допълнителна протекция
гарантираща обема на засмукване и
моларността на цитрата

13.4

Вакуети за СУЕ с обем до 1,3 мл стъклена, резултат до 30 мин./при

13.5

Статив за СУЕ

13.6

Игли двустранни за затворена с-ма, с
винт, / 20,21,22 G/

13.7

Игли за вакуумна епруветка с камера
(прозорче) за визуализация на
попадането на иглата във вена, 21 G

13.8

Холдер за вакутейнер

13.9

Холдер за вакутейнер

13.10

брой

30000

брой

0.16

4800.00

0.12

2400.00

20000

брой

5000

Да притежават сертифакт за
валидирана сравнимост

брой

6000

Да съответства на вакуетите за СУЕ

брой

5

брой

35000

брой

6000

1.Стерилен.

брой

20000

Холдер, стандартен, нестерилен

брой

2000

Комплект от игла 21G и холдер за
автоматично прибиране на иглата
/превенция от биологичен риск/

брой

500

13.11

Пластмасов държател за еднократна
употреба, автоматично заключване
на иглата в холдера след
манипулация /превенция от
биологичен риск/

брой

13.12

Пластмасов държател с предпазител,
заключващ иглата след манипулация
механично

брой

100бр.

Zhejang Gongdong
Medic.Tehnol. Co

100бр.

Zhejang Gongdong
Medic.Tehnol. Co

100бр.

Zhejang Gongdong
Medic.Tehnol. Co
Zhejang Gongdong
Medic.Tehnol. Co
Zhejang Gongdong
Medic.Tehnol. Co

1бр.

Zhejang Gongdong
Medic.Tehnol. Co

1бр.

Zhejang Gongdong
Medic.Tehnol. Co

200бр.

Zhejang Gongdong
Medic.Tehnol. Co

1бр.

Zhejang Gongdong
Medic.Tehnol. Co

1бр.

Zhejang Gongdong
Medic.Tehnol. Co

1бр.

Zhejang Gongdong
Medic.Tehnol. Co

650.00

0.15

900.00

100бр.

3.40

17.00

1бр.

0.12

4200.00

0.12

720.00

0.15

3000.00

0.15

300.00

0.31

155.00

500
0.31

155.00

0.31

155.00

500

47849.50 лв.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ДОСТАВЧИК:

“КОЦ - Стара Загора” ЕООД

„СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД

Управител:

Изп. Директор:
/ п / съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД
/Димитър Димитров, чрез Пълномощника
Кристияна Кирчева/

/д-р П. Чилингиров/

Zhejang Gongdong
Medic.Tehnol. Co

0.13

Обща ст-ст без ДДС:

/ п / съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД

100бр.
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ДОГОВОР № 10
ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ
“ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ПРЕЗ 2018Г.”
Днес, 12.02.2018год. в гр.Стара Загора, между:
„КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - СТАРА ЗАГОРА” ЕООД, със
седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул.”Д-р Т.Стоянович” №15, вписано в
ТР на АВ с ЕИК: 000812197, Ид. № ЗДДС: BG 000812197 представлявано от д-р Петьо
Вълчев Чилингиров - управител, наричано за краткост в договора ВЪЗЛОЖИТЕЛ от
една страна
и
„ВАРИНАК БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София
1715, бул. Александър Малинов №85, офис 12, тел.: 02 4836091, факс: 02 9753220,
вписано в ТР на АВ с ЕИК: 201029373, ИД.№ по ЗДДС: BG 201029373, представлявано
от Даниел Георгиев Димитров - Управител, наричано за краткост в договора
ДОСТАВЧИК от друга страна,
въз основа на класиране на ДОСТАВЧИКА в открита процедура за възлагане на
обществена поръчка с уникален номер в регистъра на обществените поръчки 00731-20170006, извършено с Решение № 23/24.01.2018г. на Управителя на „КОЦ - Стара Загора”
ЕООД се сключи настоящия договор за обществена поръчка за доставка на медицински
изделия в т.ч. китове (наричани общо и поотделно „продукти”) за нуждите на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при следните условия:
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ДОСТАВЧИКЪТ приема да доставя на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ продукти, по цени и количества съгласно Приложение №1, което е
неразделна част от настоящия договор, а ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да му заплаща
цената, съгласно условията на настоящия договор. Така записаните количества са
ориентировъчни и не задължават ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да ги заяви, получи и заплати, тъй
като те зависят от осигуреното финансиране, броя на пациентите, медицинската терапия и
др.
2. Продуктите, следва да отговарят на действащите стандартизационни документи
(международни стандарти, европейски стандарти, БДС, ОН и др.), с остатъчен срок на
годност не по-малко от 60 % от отбелязания на опаковката.
Те следва да са пуснати на пазара и/или в действие съобразно изискванията на
Закона за медицинските изделия /ЗМИ/, да са включени в списъка на медицинските
изделия, заплащани по реда на Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на
медицинските изделия по чл.30 „а“ от Закона за медицинските изделия /ЗМИ/ и за
определяне на стойността, до която те се заплащат (приета с ПМС №364/2011г., ДВ бр.
104/2011г. изм. и доп.), поддържан от Изпълнителна агенция по лекарствата /ИАЛ/ и
трябва да притежават:

нанесена “СЕ” маркировка;

нанесен партиден/ сериен номер върху опаковките, когато е приложимо;

нанесен идентификационен номер на нотифицирания орган, когато такъв се
изисква от действащото законодателство;


нанесени наименование и адрес на управление на производителя и/или
упълномощения представител и вносител;

инструкции за употреба, с изключение на изделията, за които не е предвидено в
закона.
3. Количеството на доставяните продукти се определя от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез
заявки, които се извършват писмено. Заявките се изпращат на адрес гр. София 1715, бул.
Александър Малинов №85, офис 12, на e-mail адрес: varinak-bg@varinak.com , а тези по
факс на тел.: 02 9753220.
ІІ. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА
1. Договорът има срок на действие от 01.01.2018г. до 31.12.2018г.
2. Място на изпълнение на поръчката е гр.Стара Загора, ул. „Д-р Тодор Стоянович“
15, до 13.30ч. на всеки работен ден.
ІІІ. ЦЕНИ, РЕД И СРОКОВЕ НА РАЗПЛАЩАНЕ
1. Цените са образувани съгласно действащото законодателство в България за
търговци на едро и включват всички начисления, данъци, такси, мита, транспорт и др. до
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без ДДС.
2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ДОСТАВЧИКА стойността на доставените
продукти по цени, посочени в Приложение № 1 към настоящия договор в съответствие с
доставените количества.
3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща уговорената цена по банков път с платежно
нареждане, разсрочено до 30 дни след представяне от ДОСТАВЧИКА на фактура,
подписана от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
4. Всички плащания между страните по договора ще се извършват по банковата
сметка на ДОСТАВЧИКА, посочена в издадената от него фактура.
5. Цените са фиксирани и неподлежат на промяна за срока на действие на
договора. Когато бъде намалена продажната цена на продукт от Списъка на
медицинските изделия, заплащани по реда на Наредбата за условията и реда за съставяне
на списък на медицинските изделия по чл.30 „а“ от Закона за медицинските изделия
/ЗМИ/ и за определяне на стойността, до която те се заплащат (приета с ПМС
№364/2011г., ДВ бр. 104/2011г. изм. и доп.) и в резултат на това цената на продукта стане
по-ниска от договорената, Възложителят го заплаща на по-ниската цена от датата на
отразяване на по-ниската продажна цена в Списъка на медицинските изделия, поддържан
от ИАЛ.
6. Когато ДОСТАВЧИКЪТ е сключил договор/договори за подизпълнение,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като бъдат
представени
доказателства,
че
ДОСТАВЧИКЪТ
е
заплатил
на
подизпълнителя/подизпълнителите за изпълнените от тях работи, които са приети по реда
на договора.
7. Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде
предадена като отделен обект на ДОСТАВЧИКА или на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя. Плащането
се осъществява въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до възложителя чрез
доставчика, който е длъжен да го предостави на възложителя в 15-дневен срок от
получаването му.
8. Към искането по предходната точка доставчикът представя становище, от което
да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.
9. Възложителят има право да откаже плащане по т.7 когато искането за плащане е
оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.
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ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да приеме доставените от ДОСТАВЧИКА
продукти, ако същите отговарят на посочените в този договор условия и изискванията
към тях предявени от действащото законодателство. Когато ДОСТАВЧИКА е сключил
договор/договори за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ДОСТАВЧИКА и подизпълнителя.
2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да плати цената съгласно уговорените срок и
начин на плащане.
3. Да изисква от ДОСТАВЧИКА да сключи и да му представи договори за
подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители.
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА
1. ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да достави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заявените
продукти в срок до 5 /пет/ работни дни от заявката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или в срок
уговорен при заявката му, а за радиофармацевтици - китове – в срок до ……………….
работни дни от заявката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Доставянето се осъществява в работни
дни, до 13.30 часа в съответното структурно звено на възложителя, посочено в заявката
му.
2. ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да поеме за своя сметка разходите за транспорт и
застраховка на доставката до склада на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
3. ДОСТАВЧИКЪТ отговаря за качеството на доставените продукти за целия им
срок на годност при условие, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ спазва условията за съхранение.
4. ДОСТАВЧИКЪТ декларира с подписа си по договора, че е в състояние да
изпълни качествено и в пълен обем задълженията си по него, както и че поддържа
наличност от договорените продукти.
5. Да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му
подизпълнители или на допълнително споразумение за тяхната замяна в срок от 3 /три/
дни от сключване на настоящия договор и да предостави копие от него/тях на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок от сключването им заедно с доказателство че са
изпълнени изискванията на чл.66, ал.2 и ал.11 ЗОП.
6. Да предоставя при поискване информация за плащанията си по договорите за
подизпълнение.
7. Да спазва стриктно чл.115 ЗОП.
VI. РЕД ЗА ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
1. Приемането на доставката се извършва от определени от страна на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ДОСТАВЧИКА лица.
2. Приемането на доставката се удостоверява с подписване от лицата по
предходната точка на двустранен предавателно-приемателен протокол и фактура за
нейното извършване.
3. Когато ДОСТАВЧИКА е сключил договор/договори за подизпълнение,
работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на
ДОСТАВЧИКА и подизпълнителя.
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VІI. ОТГОВОРНОСТИ И НЕУСТОЙКИ
1. За неизпълнение на задълженията си по настоящия договор неизправната страна
дължи на изправната страна обезщетение в размер на мораторната лихва за срока на
забавата или неизпълнението върху стойността на забавяното или неизпълненото.
2. При неизпълнение на сроковете за доставка, самоволно коригиране на цените от
страна на ДОСТАВЧИКА, определянето им в отклонение от действащото
законодателство или когато надвишават посочените цени в Списъка на медицинските
изделия, заплащани по реда на Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на
медицинските изделия по чл.30 „а“ от Закона за медицинските изделия /ЗМИ/ и за
определяне на стойността, до която те се заплащат, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да
извършва доставка на продуктите от други търговци/ производители, както и да
прекрати едностранно договора, без да дължи каквито и да било обезщетения (за
претърпени вреди, за неизпълнен договор, пропуснати ползи и други).
3. В случай на доставка на медицинско изделие с по-кратък от договорения срок на
годност ДОСТАВЧИКЪТ дължи неустойка както следва:
- срок на годност от 59.99 % до 50 % - 2,0 % върху стойността на доставката;
- срок на годност от 49.99 % до 40 % - 3,0 % върху стойността на доставката;
- срок на годност от 39.99 % до 30 % - 6,0 % върху стойността на доставката;
- срок на годност от 29.99 % до 20 % - 7,5 % върху стойността на доставката;
- срок на годност до 20 % - 9,0 % върху стойността на доставката.
4. При неспазване на сроковете за доставка ДОСТАВЧИКЪТ дължи на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 1% на ден върху стойността на заявените
продукти/радиофармацевтици-китове за всеки ден забава, но не повече от 30% от
стойността им.
VІІI. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
1. Доставчикът осигурява в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за добро
изпълнение на договора в размер на 59.36лв. в допустимата от ЗОП форма,
представляваща 2 % от стойността му без ДДС.
2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи тази гаранция и да се разпореди с
нея, като се удовлетвори от пълния й размер при неизпълнение на което и да е от
задълженията на ДОСТАВЧИКА, произтичащи от договора и/или относимата към него
нормативна уредба. Ако това е недостатъчно за възмездяването му, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
предявява иск за разликата над този размер.
3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията след 31.01.2019г., въз основа на
писмено искане на Доставчика, без да дължи лихва или обезщетение за времето до това
освобождаване.
IX. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прави рекламации за явни недостатъци в 15 дневен срок от
доставката на медицински изделия и в 5 дневен срок от доставката на радиофармацевтици
- китове, а за скрити недостатъци - през целия срок на годност на доставените продукти.
В този случай ДОСТАВЧИКЪТ подменя рекламираните продукти с нови, качествени
такива в срок, съгласно раздел V, т.1 на настоящия договор.
2. В случай, че ДОСТАВЧИКЪТ не изпълни задължението си по предходната
точка ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже плащането, а ако плащането е вече
извършено да прихване стойността на рекламираните продукти от следващи доставки.
3. Договорът се прекратява:
а) с изтичане срока на договора;
б) по взаимно писмено споразумение на страните;
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в) с развалянето му по реда на чл.87 от ЗЗД;
г) с временното или окончателното отнемане, обезсилване или прекратяване
на разрешението или удостоверението за търговия на едро на ДОСТАВЧИКА;
д) при условията на раздел VII т.2 от този договор;
е) от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с едноседмично предизвестие, ако не е в състояние да
изпълнява своите задължения поради непредвидени обстоятелства. В този случай се
уреждат финансовите взаимоотношения между страните за извършените от Доставчика и
одобрени от Възложителя дейности по изпълнение на договора;
ж) поради невъзможност на ДОСТАВЧИКА за изпълнението му;
з) от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без предизвестие при възникване на обстоятелствата
по чл.118 ЗОП или по чл.119, ал.2 ЗОП;
и) от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без предизвестие, когато въз основа на неверни данни
от ДОСТАВЧИКА е приложено изключение по чл.4 от Закона за икономическите и
финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален
данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици и е
сключен договор с него. В този случай не се връща гаранцията за изпълнението му, не се
заплащат извършените дейности, а получените плащания от ДОСТАВЧИКА подлежат
на незабавно възстановяване ведно със законната лихва. Във всички случай
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи компенсации и обезщетения.
4. Възникналите спорове между страните се уреждат чрез взаимни преговори
между тях. При непостигане на споразумение, те решават спора по съдебен ред.
5. За всички неуредени в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на
действащото законодателство.
Договорът се състави в два еднообразни екземпляра, по един за всяка страна.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ДОСТАВЧИК:

“КОЦ - Стара Загора” ЕООД

„ВАРИНАК БЪЛГАРИЯ“ ЕООД

Управител: / п / съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД

Управител: / п / съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД

/д-р П. Чилингиров/

/Даниел Димитров/
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
към Договор № 10 от 12.02.2018г.

"ВАРИНАК БЪЛГАРИЯ" ЕООД
І.1 МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ И КОНСУМАТИВИ - за стационар
№ по Обособена
ред позиция №

1

96

Наименование

Изисквания към изделието

Мерна единица

Количества
за една
година до

Единична
цена в лева
без ДДС

Обща
стойност / лева

Съдържание на предложената от
участника опаковка за обособена
позиция

Производител

Ваккумни дюшеци
Vac-Q Fix Cushion 100см Х 100см, 40L
960.00 fill,SingleStep Valve for upper body
Кат. Номер RT- 4517-1001100F40

1.1

Ваккумни дюшеци за гръден кош

Шир.- от 75 cm до 100 cm
Дълж.- от 100 cm до 110 cm

брой

2

480.00

1.2

Ваккумни дюшеци за таз

Шир.- от 80 cm до 90 cm
Дълж.- от 150 cm до 160 cm

брой

2

625.00

Vac-Q Fix Cushion 150см Х 80см, 65L
1250.00 fill,SingleStep Valve for hip pelvis
Кат. Номер RT- 4517-80150F65

Q- Fix

1.3

Ваккумни дюшеци за крайници

Шир.- от 45 cm до 55 cm
Дълж.- от 70 cm до 90 cm

брой

2

379.00

Vac-Q Fix Cushion 50см Х 70см, 15L
758.00 fill,SingleStep Valve for extremities
Кат. Номер RT- 4517-5070F15

Q- Fix

Обща стойност без ДДС:

2968.00 лв.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ДОСТАВЧИК:

“КОЦ - Стара Загора” ЕООД

„ВАРИНАК БЪЛГАРИЯ“ ЕООД

Управител:

Управител:

/ п / съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД

/д-р П. Чилингиров/

/ п / съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД

/Даниел Димитров/

Q- Fix

ДОГОВОР № 11
ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ
“ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ПРЕЗ 2018Г.”
Днес, 12.02.2018год. в гр.Стара Загора, между:
„КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - СТАРА ЗАГОРА” ЕООД, със
седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул.”Д-р Т.Стоянович” №15, вписано в
ТР на АВ с ЕИК: 000812197, Ид. № ЗДДС: BG 000812197 представлявано от д-р Петьо
Вълчев Чилингиров - управител, наричано за краткост в договора ВЪЗЛОЖИТЕЛ от
една страна
и
„Б. БРАУН МЕДИКАЛ" ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София
1592, бул. „Христофор Колумб” № 64, ет.3, Сграда А2, офис 111, тел.: 02/ 807 67 52, факс:
02/ 974 30 83, вписано в ТР на АВ с ЕИК: 175016820, ИД.№ по ЗДДС: BG175016820,
представлявано от Хорст Хайнц Щюер, немски гражданин - Управител и Петър Цветанов
Асенов – Прокурист, наричано за краткост в договора ДОСТАВЧИК от друга страна,
въз основа на класиране на ДОСТАВЧИКА в открита процедура за възлагане на
обществена поръчка с уникален номер в регистъра на обществените поръчки 00731-20170006, извършено с Решение № 23/24.01.2018г. на Управителя на „КОЦ - Стара Загора”
ЕООД се сключи настоящия договор за обществена поръчка за доставка на медицински
изделия в т.ч. китове (наричани общо и поотделно „продукти”) за нуждите на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при следните условия:
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ДОСТАВЧИКЪТ приема да доставя на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ продукти, по цени и количества съгласно Приложение №1, което е
неразделна част от настоящия договор, а ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да му заплаща
цената, съгласно условията на настоящия договор. Така записаните количества са
ориентировъчни и не задължават ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да ги заяви, получи и заплати, тъй
като те зависят от осигуреното финансиране, броя на пациентите, медицинската терапия и
др.
2. Продуктите, следва да отговарят на действащите стандартизационни документи
(международни стандарти, европейски стандарти, БДС, ОН и др.), с остатъчен срок на
годност не по-малко от 60 % от отбелязания на опаковката.
Те следва да са пуснати на пазара и/или в действие съобразно изискванията на
Закона за медицинските изделия /ЗМИ/, да са включени в списъка на медицинските
изделия, заплащани по реда на Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на
медицинските изделия по чл.30 „а“ от Закона за медицинските изделия /ЗМИ/ и за
определяне на стойността, до която те се заплащат (приета с ПМС №364/2011г., ДВ бр.
104/2011г. изм. и доп.), поддържан от Изпълнителна агенция по лекарствата /ИАЛ/ и
трябва да притежават:

нанесена “СЕ” маркировка;

нанесен партиден/ сериен номер върху опаковките, когато е приложимо;

нанесен идентификационен номер на нотифицирания орган, когато такъв се
изисква от действащото законодателство;


нанесени наименование и адрес на управление на производителя и/или
упълномощения представител и вносител;

инструкции за употреба, с изключение на изделията, за които не е предвидено в
закона.
3. Количеството на доставяните продукти се определя от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез
заявки, които се извършват писмено. Заявките се изпращат на адрес гр. София 1528, бул.
„Христофор Колумб” № 64, ет.3, Сграда А2, офис 111, на e-mail адрес:
veneta.petkova@bbraun.com, а тези по факс на тел.: 02/ 974 30 83.
ІІ. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА
1. Договорът има срок на действие от 01.01.2018г. до 31.12.2018г.
2. Място на изпълнение на поръчката е гр.Стара Загора, ул. „Д-р Тодор Стоянович“
15, до 13.30ч. на всеки работен ден.
ІІІ. ЦЕНИ, РЕД И СРОКОВЕ НА РАЗПЛАЩАНЕ
1. Цените са образувани съгласно действащото законодателство в България за
търговци на едро и включват всички начисления, данъци, такси, мита, транспорт и др. до
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без ДДС.
2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ДОСТАВЧИКА стойността на доставените
продукти по цени, посочени в Приложение № 1 към настоящия договор в съответствие с
доставените количества.
3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща уговорената цена по банков път с платежно
нареждане, разсрочено до 30 дни след представяне от ДОСТАВЧИКА на фактура,
подписана от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
4. Всички плащания между страните по договора ще се извършват по банковата
сметка на ДОСТАВЧИКА, посочена в издадената от него фактура.
5. Цените са фиксирани и неподлежат на промяна за срока на действие на
договора. Когато бъде намалена продажната цена на продукт от Списъка на
медицинските изделия, заплащани по реда на Наредбата за условията и реда за съставяне
на списък на медицинските изделия по чл.30 „а“ от Закона за медицинските изделия
/ЗМИ/ и за определяне на стойността, до която те се заплащат (приета с ПМС
№364/2011г., ДВ бр. 104/2011г. изм. и доп.) и в резултат на това цената на продукта стане
по-ниска от договорената, Възложителят го заплаща на по-ниската цена от датата на
отразяване на по-ниската продажна цена в Списъка на медицинските изделия, поддържан
от ИАЛ.
6. Когато ДОСТАВЧИКЪТ е сключил договор/договори за подизпълнение,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като бъдат
представени
доказателства,
че
ДОСТАВЧИКЪТ
е
заплатил
на
подизпълнителя/подизпълнителите за изпълнените от тях работи, които са приети по реда
на договора.
7. Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде
предадена като отделен обект на ДОСТАВЧИКА или на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя. Плащането
се осъществява въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до възложителя чрез
доставчика, който е длъжен да го предостави на възложителя в 15-дневен срок от
получаването му.
8. Към искането по предходната точка доставчикът представя становище, от което
да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.
9. Възложителят има право да откаже плащане по т.7 когато искането за плащане е
оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.
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ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да приеме доставените от ДОСТАВЧИКА
продукти, ако същите отговарят на посочените в този договор условия и изискванията
към тях предявени от действащото законодателство. Когато ДОСТАВЧИКА е сключил
договор/договори за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ДОСТАВЧИКА и подизпълнителя.
2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да плати цената съгласно уговорените срок и
начин на плащане.
3. Да изисква от ДОСТАВЧИКА да сключи и да му представи договори за
подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители.
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА
1. ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да достави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заявените
продукти в срок до 5 /пет/ работни дни от заявката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или в срок
уговорен при заявката му, а за радиофармацевтици - китове – в срок до ……………….
работни дни от заявката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Доставянето се осъществява в работни
дни, до 13.30 часа в съответното структурно звено на възложителя, посочено в заявката
му.
2. ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да поеме за своя сметка разходите за транспорт и
застраховка на доставката до склада на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
3. ДОСТАВЧИКЪТ отговаря за качеството на доставените продукти за целия им
срок на годност при условие, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ спазва условията за съхранение.
4. ДОСТАВЧИКЪТ декларира с подписа си по договора, че е в състояние да
изпълни качествено и в пълен обем задълженията си по него, както и че поддържа
наличност от договорените продукти.
5. Да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му
подизпълнители или на допълнително споразумение за тяхната замяна в срок от 3 /три/
дни от сключване на настоящия договор и да предостави копие от него/тях на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок от сключването им заедно с доказателство че са
изпълнени изискванията на чл.66, ал.2 и ал.11 ЗОП.
6. Да предоставя при поискване информация за плащанията си по договорите за
подизпълнение.
7. Да спазва стриктно чл.115 ЗОП.
VI. РЕД ЗА ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
1. Приемането на доставката се извършва от определени от страна на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ДОСТАВЧИКА лица.
2. Приемането на доставката се удостоверява с подписване от лицата по
предходната точка на двустранен предавателно-приемателен протокол и фактура за
нейното извършване.
3. Когато ДОСТАВЧИКА е сключил договор/договори за подизпълнение,
работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на
ДОСТАВЧИКА и подизпълнителя.
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VІI. ОТГОВОРНОСТИ И НЕУСТОЙКИ
1. За неизпълнение на задълженията си по настоящия договор неизправната страна
дължи на изправната страна обезщетение в размер на мораторната лихва за срока на
забавата или неизпълнението върху стойността на забавяното или неизпълненото.
2. При неизпълнение на сроковете за доставка, самоволно коригиране на цените от
страна на ДОСТАВЧИКА, определянето им в отклонение от действащото
законодателство или когато надвишават посочените цени в Списъка на медицинските
изделия, заплащани по реда на Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на
медицинските изделия по чл.30 „а“ от Закона за медицинските изделия /ЗМИ/ и за
определяне на стойността, до която те се заплащат, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да
извършва доставка на продуктите от други търговци/ производители, както и да
прекрати едностранно договора, без да дължи каквито и да било обезщетения (за
претърпени вреди, за неизпълнен договор, пропуснати ползи и други).
3. В случай на доставка на медицинско изделие с по-кратък от договорения срок на
годност ДОСТАВЧИКЪТ дължи неустойка както следва:
- срок на годност от 59.99 % до 50 % - 2,0 % върху стойността на доставката;
- срок на годност от 49.99 % до 40 % - 3,0 % върху стойността на доставката;
- срок на годност от 39.99 % до 30 % - 6,0 % върху стойността на доставката;
- срок на годност от 29.99 % до 20 % - 7,5 % върху стойността на доставката;
- срок на годност до 20 % - 9,0 % върху стойността на доставката.
4. При неспазване на сроковете за доставка ДОСТАВЧИКЪТ дължи на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 1% на ден върху стойността на заявените
продукти/радиофармацевтици-китове за всеки ден забава, но не повече от 30% от
стойността им.
VІІI. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
1. Доставчикът осигурява в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за добро
изпълнение на договора в размер на 84.60лв. в допустимата от ЗОП форма,
представляваща 2 % от стойността му без ДДС.
2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи тази гаранция и да се разпореди с
нея, като се удовлетвори от пълния й размер при неизпълнение на което и да е от
задълженията на ДОСТАВЧИКА, произтичащи от договора и/или относимата към него
нормативна уредба. Ако това е недостатъчно за възмездяването му, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
предявява иск за разликата над този размер.
3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията след 31.01.2019г., въз основа на
писмено искане на Доставчика, без да дължи лихва или обезщетение за времето до това
освобождаване.
IX. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прави рекламации за явни недостатъци в 15 дневен срок от
доставката на медицински изделия и в 5 дневен срок от доставката на радиофармацевтици
- китове, а за скрити недостатъци - през целия срок на годност на доставените продукти.
В този случай ДОСТАВЧИКЪТ подменя рекламираните продукти с нови, качествени
такива в срок, съгласно раздел V, т.1 на настоящия договор.
2. В случай, че ДОСТАВЧИКЪТ не изпълни задължението си по предходната
точка ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже плащането, а ако плащането е вече
извършено да прихване стойността на рекламираните продукти от следващи доставки.
3. Договорът се прекратява:
а) с изтичане срока на договора;
б) по взаимно писмено споразумение на страните;
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в) с развалянето му по реда на чл.87 от ЗЗД;
г) с временното или окончателното отнемане, обезсилване или прекратяване
на разрешението или удостоверението за търговия на едро на ДОСТАВЧИКА;
д) при условията на раздел VII т.2 от този договор;
е) от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с едноседмично предизвестие, ако не е в състояние да
изпълнява своите задължения поради непредвидени обстоятелства. В този случай се
уреждат финансовите взаимоотношения между страните за извършените от Доставчика и
одобрени от Възложителя дейности по изпълнение на договора;
ж) поради невъзможност на ДОСТАВЧИКА за изпълнението му;
з) от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без предизвестие при възникване на обстоятелствата
по чл.118 ЗОП или по чл.119, ал.2 ЗОП;
и) от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без предизвестие, когато въз основа на неверни данни
от ДОСТАВЧИКА е приложено изключение по чл.4 от Закона за икономическите и
финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален
данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици и е
сключен договор с него. В този случай не се връща гаранцията за изпълнението му, не се
заплащат извършените дейности, а получените плащания от ДОСТАВЧИКА подлежат
на незабавно възстановяване ведно със законната лихва. Във всички случай
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи компенсации и обезщетения.
4. Възникналите спорове между страните се уреждат чрез взаимни преговори
между тях. При непостигане на споразумение, те решават спора по съдебен ред.
5. За всички неуредени в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на
действащото законодателство.
Договорът се състави в два еднообразни екземпляра, по един за всяка страна.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ДОСТАВЧИК:

“КОЦ - Стара Загора” ЕООД

"Б. БРАУН МЕДИКАЛ" ЕООД

Управител: / п / съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД
/д-р П. Чилингиров/

Управител: / п / съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД
/Хорст Хайнц Щюер/
Прокурист: / п / съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД
/Петър Асенов/
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
към Договор № 11 от 12.02.2018г.

"Б. БРАУН МЕДИКАЛ " ЕООД
І.1 МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ И КОНСУМАТИВИ - за стационар

№ по
ред

Обособена
позиция №

Наименование

Изисквания към изделието

1

11

СИСТЕМИ За инфузомат

1.Устойчивост на налягане до 4.5 bar;
2.Капковата камера - подходяща за
прикрепяне към капков сензор към
инфузомата;
3.Съвместима с наличната апаратура.

2

19

Затварящ щифт

Игла за запечатване на банки, Ecopin или
аналогична

Мерна единица

Количества
за една
година до

Единична
цена в лева
без ДДС

брой

1000

3.81

3810.00

Съвместима с наличната апаратура

Б.Браун Мелзунген
Германия

брой

2000

0.21

420.00

Игла за запечатване на банки, Ecopin или
аналогична

Б.Браун Мелзунген
Германия

Обща стойност без ДДС:

Обща
Съдържание на предложената от
стойност / лева участника опаковка за обособена позиция

4230.00 лв.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ДОСТАВЧИК:

“КОЦ - Стара Загора” ЕООД
Управител: / п / съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД
/д-р П. Чилингиров/

"Б. БРАУН МЕДИКАЛ" ЕООД
/ п / съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД
Управител:
/Хорст Хайнц Щюер/
Прокурист: / п / съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД
/Петър Асенов/

Производител

ДОГОВОР № 12
ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ
“ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ПРЕЗ 2018Г.”
Днес, 12.02.2018год. в гр.Стара Загора, между:
„КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - СТАРА ЗАГОРА” ЕООД, със
седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул.”Д-р Т.Стоянович” №15, вписано в
ТР на АВ с ЕИК: 000812197, Ид. № ЗДДС: BG 000812197 представлявано от д-р Петьо
Вълчев Чилингиров - управител, наричано за краткост в договора ВЪЗЛОЖИТЕЛ от
една страна
и
„Ка-М Медикъл“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София 1404, р-н
Триадица, ул. Братя Чакрин №10, ет.5, ап.19, тел.: 0878 505 301, факс: 02 862 5462,
вписано в ТР на АВ с ЕИК: 130517990, ИД.№ по ЗДДС: BG 130517990, представлявано
от Катерина Емилова Божкова - Управител, наричано за краткост в договора
ДОСТАВЧИК от друга страна,
въз основа на класиране на ДОСТАВЧИКА в открита процедура за възлагане на
обществена поръчка с уникален номер в регистъра на обществените поръчки 00731-20170006, извършено с Решение № 23/24.01.2018г. на Управителя на „КОЦ - Стара Загора”
ЕООД се сключи настоящия договор за обществена поръчка за доставка на медицински
изделия в т.ч. китове (наричани общо и поотделно „продукти”) за нуждите на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при следните условия:
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ДОСТАВЧИКЪТ приема да доставя на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ продукти, по цени и количества съгласно Приложение №1, което е
неразделна част от настоящия договор, а ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да му заплаща
цената, съгласно условията на настоящия договор. Така записаните количества са
ориентировъчни и не задължават ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да ги заяви, получи и заплати, тъй
като те зависят от осигуреното финансиране, броя на пациентите, медицинската терапия и
др.
2. Продуктите, следва да отговарят на действащите стандартизационни документи
(международни стандарти, европейски стандарти, БДС, ОН и др.), с остатъчен срок на
годност не по-малко от 60 % от отбелязания на опаковката.
Те следва да са пуснати на пазара и/или в действие съобразно изискванията на
Закона за медицинските изделия /ЗМИ/, да са включени в списъка на медицинските
изделия, заплащани по реда на Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на
медицинските изделия по чл.30 „а“ от Закона за медицинските изделия /ЗМИ/ и за
определяне на стойността, до която те се заплащат (приета с ПМС №364/2011г., ДВ бр.
104/2011г. изм. и доп.), поддържан от Изпълнителна агенция по лекарствата /ИАЛ/ и
трябва да притежават:

нанесена “СЕ” маркировка;

нанесен партиден/ сериен номер върху опаковките, когато е приложимо;

нанесен идентификационен номер на нотифицирания орган, когато такъв се
изисква от действащото законодателство;


нанесени наименование и адрес на управление на производителя и/или
упълномощения представител и вносител;

инструкции за употреба, с изключение на изделията, за които не е предвидено в
закона.
3. Количеството на доставяните продукти се определя от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез
заявки, които се извършват писмено. Заявките се изпращат на адрес гр. София, п.к. 1404,
ул. Луи Айер №82, на e-mail адрес: ka_m_op@abv.bg, а тези по факс на тел.: 02 862 54 62.
ІІ. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА
1. Договорът има срок на действие от 01.01.2018г. до 31.12.2018г.
2. Място на изпълнение на поръчката е гр.Стара Загора, ул. „Д-р Тодор Стоянович“
15, до 13.30ч. на всеки работен ден.
ІІІ. ЦЕНИ, РЕД И СРОКОВЕ НА РАЗПЛАЩАНЕ
1. Цените са образувани съгласно действащото законодателство в България за
търговци на едро и включват всички начисления, данъци, такси, мита, транспорт и др. до
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без ДДС.
2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ДОСТАВЧИКА стойността на доставените
продукти по цени, посочени в Приложение № 1 към настоящия договор в съответствие с
доставените количества.
3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща уговорената цена по банков път с платежно
нареждане, разсрочено до 30 дни след представяне от ДОСТАВЧИКА на фактура,
подписана от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
4. Всички плащания между страните по договора ще се извършват по банковата
сметка на ДОСТАВЧИКА, посочена в издадената от него фактура.
5. Цените са фиксирани и неподлежат на промяна за срока на действие на
договора. Когато бъде намалена продажната цена на продукт от Списъка на
медицинските изделия, заплащани по реда на Наредбата за условията и реда за съставяне
на списък на медицинските изделия по чл.30 „а“ от Закона за медицинските изделия
/ЗМИ/ и за определяне на стойността, до която те се заплащат (приета с ПМС
№364/2011г., ДВ бр. 104/2011г. изм. и доп.) и в резултат на това цената на продукта стане
по-ниска от договорената, Възложителят го заплаща на по-ниската цена от датата на
отразяване на по-ниската продажна цена в Списъка на медицинските изделия, поддържан
от ИАЛ.
6. Когато ДОСТАВЧИКЪТ е сключил договор/договори за подизпълнение,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като бъдат
представени
доказателства,
че
ДОСТАВЧИКЪТ
е
заплатил
на
подизпълнителя/подизпълнителите за изпълнените от тях работи, които са приети по реда
на договора.
7. Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде
предадена като отделен обект на ДОСТАВЧИКА или на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя. Плащането
се осъществява въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до възложителя чрез
доставчика, който е длъжен да го предостави на възложителя в 15-дневен срок от
получаването му.
8. Към искането по предходната точка доставчикът представя становище, от което
да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.
9. Възложителят има право да откаже плащане по т.7 когато искането за плащане е
оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.
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ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да приеме доставените от ДОСТАВЧИКА
продукти, ако същите отговарят на посочените в този договор условия и изискванията
към тях предявени от действащото законодателство. Когато ДОСТАВЧИКА е сключил
договор/договори за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ДОСТАВЧИКА и подизпълнителя.
2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да плати цената съгласно уговорените срок и
начин на плащане.
3. Да изисква от ДОСТАВЧИКА да сключи и да му представи договори за
подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители.
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА
1. ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да достави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заявените
продукти в срок до 3 /три/ работни дни от заявката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или в срок
уговорен при заявката му, а за радиофармацевтици - китове – в срок до ……………….
работни дни от заявката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Доставянето се осъществява в работни
дни, до 13.30 часа в съответното структурно звено на възложителя, посочено в заявката
му.
2. ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да поеме за своя сметка разходите за транспорт и
застраховка на доставката до склада на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
3. ДОСТАВЧИКЪТ отговаря за качеството на доставените продукти за целия им
срок на годност при условие, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ спазва условията за съхранение.
4. ДОСТАВЧИКЪТ декларира с подписа си по договора, че е в състояние да
изпълни качествено и в пълен обем задълженията си по него, както и че поддържа
наличност от договорените продукти.
5. Да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му
подизпълнители или на допълнително споразумение за тяхната замяна в срок от 3 /три/
дни от сключване на настоящия договор и да предостави копие от него/тях на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок от сключването им заедно с доказателство че са
изпълнени изискванията на чл.66, ал.2 и ал.11 ЗОП.
6. Да предоставя при поискване информация за плащанията си по договорите за
подизпълнение.
7. Да спазва стриктно чл.115 ЗОП.
VI. РЕД ЗА ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
1. Приемането на доставката се извършва от определени от страна на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ДОСТАВЧИКА лица.
2. Приемането на доставката се удостоверява с подписване от лицата по
предходната точка на двустранен предавателно-приемателен протокол и фактура за
нейното извършване.
3. Когато ДОСТАВЧИКА е сключил договор/договори за подизпълнение,
работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на
ДОСТАВЧИКА и подизпълнителя.
VІI. ОТГОВОРНОСТИ И НЕУСТОЙКИ
1. За неизпълнение на задълженията си по настоящия договор неизправната страна
дължи на изправната страна обезщетение в размер на мораторната лихва за срока на
забавата или неизпълнението върху стойността на забавяното или неизпълненото.
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2. При неизпълнение на сроковете за доставка, самоволно коригиране на цените от
страна на ДОСТАВЧИКА, определянето им в отклонение от действащото
законодателство или когато надвишават посочените цени в Списъка на медицинските
изделия, заплащани по реда на Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на
медицинските изделия по чл.30 „а“ от Закона за медицинските изделия /ЗМИ/ и за
определяне на стойността, до която те се заплащат, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да
извършва доставка на продуктите от други търговци/ производители, както и да
прекрати едностранно договора, без да дължи каквито и да било обезщетения (за
претърпени вреди, за неизпълнен договор, пропуснати ползи и други).
3. В случай на доставка на медицинско изделие с по-кратък от договорения срок на
годност ДОСТАВЧИКЪТ дължи неустойка както следва:
- срок на годност от 59.99 % до 50 % - 2,0 % върху стойността на доставката;
- срок на годност от 49.99 % до 40 % - 3,0 % върху стойността на доставката;
- срок на годност от 39.99 % до 30 % - 6,0 % върху стойността на доставката;
- срок на годност от 29.99 % до 20 % - 7,5 % върху стойността на доставката;
- срок на годност до 20 % - 9,0 % върху стойността на доставката.
4. При неспазване на сроковете за доставка ДОСТАВЧИКЪТ дължи на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 1% на ден върху стойността на заявените
продукти/радиофармацевтици-китове за всеки ден забава, но не повече от 30% от
стойността им.
VІІI. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
1. Доставчикът осигурява в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за добро
изпълнение на договора в размер на 2324.97лв. в допустимата от ЗОП форма,
представляваща 2 % от стойността му без ДДС.
2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи тази гаранция и да се разпореди с
нея, като се удовлетвори от пълния й размер при неизпълнение на което и да е от
задълженията на ДОСТАВЧИКА, произтичащи от договора и/или относимата към него
нормативна уредба. Ако това е недостатъчно за възмездяването му, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
предявява иск за разликата над този размер.
3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията след 31.01.2019г., въз основа на
писмено искане на Доставчика, без да дължи лихва или обезщетение за времето до това
освобождаване.
IX. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прави рекламации за явни недостатъци в 15 дневен срок от
доставката на медицински изделия и в 5 дневен срок от доставката на радиофармацевтици
- китове, а за скрити недостатъци - през целия срок на годност на доставените продукти.
В този случай ДОСТАВЧИКЪТ подменя рекламираните продукти с нови, качествени
такива в срок, съгласно раздел V, т.1 на настоящия договор.
2. В случай, че ДОСТАВЧИКЪТ не изпълни задължението си по предходната
точка ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже плащането, а ако плащането е вече
извършено да прихване стойността на рекламираните продукти от следващи доставки.
3. Договорът се прекратява:
а) с изтичане срока на договора;
б) по взаимно писмено споразумение на страните;
в) с развалянето му по реда на чл.87 от ЗЗД;
г) с временното или окончателното отнемане, обезсилване или прекратяване
на разрешението или удостоверението за търговия на едро на ДОСТАВЧИКА;
д) при условията на раздел VII т.2 от този договор;
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е) от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с едноседмично предизвестие, ако не е в състояние да
изпълнява своите задължения поради непредвидени обстоятелства. В този случай се
уреждат финансовите взаимоотношения между страните за извършените от Доставчика и
одобрени от Възложителя дейности по изпълнение на договора;
ж) поради невъзможност на ДОСТАВЧИКА за изпълнението му;
з) от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без предизвестие при възникване на обстоятелствата
по чл.118 ЗОП или по чл.119, ал.2 ЗОП;
и) от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без предизвестие, когато въз основа на неверни данни
от ДОСТАВЧИКА е приложено изключение по чл.4 от Закона за икономическите и
финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален
данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици и е
сключен договор с него. В този случай не се връща гаранцията за изпълнението му, не се
заплащат извършените дейности, а получените плащания от ДОСТАВЧИКА подлежат
на незабавно възстановяване ведно със законната лихва. Във всички случай
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи компенсации и обезщетения.
4. Възникналите спорове между страните се уреждат чрез взаимни преговори
между тях. При непостигане на споразумение, те решават спора по съдебен ред.
5. За всички неуредени в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на
действащото законодателство.
Договорът се състави в два еднообразни екземпляра, по един за всяка страна.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ДОСТАВЧИК:

“КОЦ - Стара Загора” ЕООД

„Ка-М Медикъл“ ЕООД

Управител: / п / съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД

Управител: / п / съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД

/д-р П. Чилингиров/

/Катерина Божкова/
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
към Договор № 12 от 12.02.2018г.

"КА - М МЕДИКЪЛ" ЕООД
І.1 МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ И КОНСУМАТИВИ - за стационар
№
Обособена
Наименование
Изисквания към изделието
по
позиция №
ред

1

79

Еднократен циркулярен
съшивател

1.2

Еднократен циркулярен
съшивател

1.3

Еднократен циркулярен
съшивател.
80

Единична
Количества за
цена в лева
една година до
без ДДС

Съдържание на предложената от
участника опаковка за обособена
позиция

Обща стойност /
лева

Производител

Еднократен циркулярен
съшивател

1.1

2

Мерна
единица

Eднократен кръгов съшивател диаметър на главата от 24 мм до
26 мм вкл.
Eднократен кръгов съшивателдиаметър на главата от 27 мм до
29 мм вкл.
Eднократен кръгов съшивател диаметър на главата от 30 мм до
34 мм вкл.

брой

50

394.99

19749.50

еднократен кръгов съшивател диаметър на главата 26 мм

Пърпъл Сърджикъл

брой

50

394.99

19749.50

еднократен кръгов съшивателдиаметър на главата 29 мм

Пърпъл Сърджикъл

брой

50

394.99

19749.50

еднократен кръгов съшивател диаметър на главата 32 мм

Пърпъл Сърджикъл

брой

50

380.00

19000.00

брой

50

380.00

19000.00

брой

50

380.00

19000.00

Линеен съшивател
Eднократни линеарни съшиватели
за налагане на двоен линеен шев с
правоъгълно сечение на скобите с
Eднократни линеарни съшиватели
за налагане на двоен линеен шев с
правоъгълно сечение на скобите с
Eднократни линеарни съшиватели
за налагане на двоен линеен шев с
правоъгълно сечение на скобите с

Линеен съшивател
2.1
Линеен съшивател
2.2
Линеен съшивател
2.3

Обща стойност без ДДС:

еднократни линеарни съшиватели за
налагане на двоен линеен шев с
правоъгълно сечение на скобите с
еднократни линеарни съшиватели за
налагане на двоен линеен шев с
правоъгълно сечение на скобите с
еднократни линеарни съшиватели за
налагане на двоен линеен шев с
правоъгълно сечение на скобите с

116248.50 лв.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ДОСТАВЧИК:

“КОЦ - Стара Загора” ЕООД

„Ка-М Медикъл“ ЕООД

Управител:

Управител: / п / съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД

/ п / съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД

/д-р П. Чилингиров/

/Катерина Божкова/

Пърпъл Сърджикъл
Пърпъл Сърджикъл
Пърпъл Сърджикъл

ДОГОВОР № 13
ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ
“ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ПРЕЗ 2018Г.”
Днес, 12.02.2018год. в гр.Стара Загора, между:
„КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - СТАРА ЗАГОРА” ЕООД, със
седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул.”Д-р Т.Стоянович” №15, вписано в
ТР на АВ с ЕИК: 000812197, Ид. № ЗДДС: BG 000812197 представлявано от д-р Петьо
Вълчев Чилингиров - управител, наричано за краткост в договора ВЪЗЛОЖИТЕЛ от
една страна
и
„ОМНИМЕД“ ООД, със седалище и адрес на управление гр. София 1618, р-н
Красно село, ул. „Царица Елеонора“ № 9, ап. 2, тел.: 02/9555404, факс: 02/9555404,
вписано в ТР на АВ с ЕИК: 121438533, ИД.№ по ЗДДС: BG 121438533, представлявано
от Елисавета Георгиева Младенова - Управител, наричано за краткост в договора
ДОСТАВЧИК от друга страна,
въз основа на класиране на ДОСТАВЧИКА в открита процедура за възлагане на
обществена поръчка с уникален номер в регистъра на обществените поръчки 00731-20170006, извършено с Решение № 23/24.01.2018г. на Управителя на „КОЦ - Стара Загора”
ЕООД се сключи настоящия договор за обществена поръчка за доставка на медицински
изделия в т.ч. китове (наричани общо и поотделно „продукти”) за нуждите на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при следните условия:
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ДОСТАВЧИКЪТ приема да доставя на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ продукти, по цени и количества съгласно Приложение №1, което е
неразделна част от настоящия договор, а ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да му заплаща
цената, съгласно условията на настоящия договор. Така записаните количества са
ориентировъчни и не задължават ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да ги заяви, получи и заплати, тъй
като те зависят от осигуреното финансиране, броя на пациентите, медицинската терапия и
др.
2. Продуктите, следва да отговарят на действащите стандартизационни документи
(международни стандарти, европейски стандарти, БДС, ОН и др.), с остатъчен срок на
годност не по-малко от 60 % от отбелязания на опаковката.
Те следва да са пуснати на пазара и/или в действие съобразно изискванията на
Закона за медицинските изделия /ЗМИ/, да са включени в списъка на медицинските
изделия, заплащани по реда на Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на
медицинските изделия по чл.30 „а“ от Закона за медицинските изделия /ЗМИ/ и за
определяне на стойността, до която те се заплащат (приета с ПМС №364/2011г., ДВ бр.
104/2011г. изм. и доп.), поддържан от Изпълнителна агенция по лекарствата /ИАЛ/ и
трябва да притежават:

нанесена “СЕ” маркировка;

нанесен партиден/ сериен номер върху опаковките, когато е приложимо;

нанесен идентификационен номер на нотифицирания орган, когато такъв се
изисква от действащото законодателство;


нанесени наименование и адрес на управление на производителя и/или
упълномощения представител и вносител;

инструкции за употреба, с изключение на изделията, за които не е предвидено в
закона.
3. Количеството на доставяните продукти се определя от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез
заявки, които се извършват писмено. Заявките се изпращат на адрес гр. София 1618, р-н
Красно село, ул. „Царица Елеонора“ № 9, офис 2, на e-mail адрес: omnimed@technolink.com, а тези по факс на тел.: 02 9555404.
ІІ. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА
1. Договорът има срок на действие от 01.01.2018г. до 31.12.2018г.
2. Място на изпълнение на поръчката е гр.Стара Загора, ул. „Д-р Тодор Стоянович“
15, до 13.30ч. на всеки работен ден.
ІІІ. ЦЕНИ, РЕД И СРОКОВЕ НА РАЗПЛАЩАНЕ
1. Цените са образувани съгласно действащото законодателство в България за
търговци на едро и включват всички начисления, данъци, такси, мита, транспорт и др. до
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без ДДС.
2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ДОСТАВЧИКА стойността на доставените
продукти по цени, посочени в Приложение № 1 към настоящия договор в съответствие с
доставените количества.
3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща уговорената цена по банков път с платежно
нареждане, разсрочено до 30 дни след представяне от ДОСТАВЧИКА на фактура,
подписана от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
4. Всички плащания между страните по договора ще се извършват по банковата
сметка на ДОСТАВЧИКА, посочена в издадената от него фактура.
5. Цените са фиксирани и неподлежат на промяна за срока на действие на
договора. Когато бъде намалена продажната цена на продукт от Списъка на
медицинските изделия, заплащани по реда на Наредбата за условията и реда за съставяне
на списък на медицинските изделия по чл.30 „а“ от Закона за медицинските изделия
/ЗМИ/ и за определяне на стойността, до която те се заплащат (приета с ПМС
№364/2011г., ДВ бр. 104/2011г. изм. и доп.) и в резултат на това цената на продукта стане
по-ниска от договорената, Възложителят го заплаща на по-ниската цена от датата на
отразяване на по-ниската продажна цена в Списъка на медицинските изделия, поддържан
от ИАЛ.
6. Когато ДОСТАВЧИКЪТ е сключил договор/договори за подизпълнение,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като бъдат
представени
доказателства,
че
ДОСТАВЧИКЪТ
е
заплатил
на
подизпълнителя/подизпълнителите за изпълнените от тях работи, които са приети по реда
на договора.
7. Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде
предадена като отделен обект на ДОСТАВЧИКА или на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя. Плащането
се осъществява въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до възложителя чрез
доставчика, който е длъжен да го предостави на възложителя в 15-дневен срок от
получаването му.
8. Към искането по предходната точка доставчикът представя становище, от което
да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.
9. Възложителят има право да откаже плащане по т.7 когато искането за плащане е
оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.
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ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да приеме доставените от ДОСТАВЧИКА
продукти, ако същите отговарят на посочените в този договор условия и изискванията
към тях предявени от действащото законодателство. Когато ДОСТАВЧИКА е сключил
договор/договори за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ДОСТАВЧИКА и подизпълнителя.
2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да плати цената съгласно уговорените срок и
начин на плащане.
3. Да изисква от ДОСТАВЧИКА да сключи и да му представи договори за
подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители.
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА
1. ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да достави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заявените
продукти в срок до 5 /пет/ работни дни от заявката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или в срок
уговорен при заявката му, а за радиофармацевтици - китове – в срок до ……………….
работни дни от заявката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Доставянето се осъществява в работни
дни, до 13.30 часа в съответното структурно звено на възложителя, посочено в заявката
му.
2. ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да поеме за своя сметка разходите за транспорт и
застраховка на доставката до склада на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
3. ДОСТАВЧИКЪТ отговаря за качеството на доставените продукти за целия им
срок на годност при условие, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ спазва условията за съхранение.
4. ДОСТАВЧИКЪТ декларира с подписа си по договора, че е в състояние да
изпълни качествено и в пълен обем задълженията си по него, както и че поддържа
наличност от договорените продукти.
5. Да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му
подизпълнители или на допълнително споразумение за тяхната замяна в срок от 3 /три/
дни от сключване на настоящия договор и да предостави копие от него/тях на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок от сключването им заедно с доказателство че са
изпълнени изискванията на чл.66, ал.2 и ал.11 ЗОП.
6. Да предоставя при поискване информация за плащанията си по договорите за
подизпълнение.
7. Да спазва стриктно чл.115 ЗОП.
VI. РЕД ЗА ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
1. Приемането на доставката се извършва от определени от страна на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ДОСТАВЧИКА лица.
2. Приемането на доставката се удостоверява с подписване от лицата по
предходната точка на двустранен предавателно-приемателен протокол и фактура за
нейното извършване.
3. Когато ДОСТАВЧИКА е сключил договор/договори за подизпълнение,
работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на
ДОСТАВЧИКА и подизпълнителя.
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VІI. ОТГОВОРНОСТИ И НЕУСТОЙКИ
1. За неизпълнение на задълженията си по настоящия договор неизправната страна
дължи на изправната страна обезщетение в размер на мораторната лихва за срока на
забавата или неизпълнението върху стойността на забавяното или неизпълненото.
2. При неизпълнение на сроковете за доставка, самоволно коригиране на цените от
страна на ДОСТАВЧИКА, определянето им в отклонение от действащото
законодателство или когато надвишават посочените цени в Списъка на медицинските
изделия, заплащани по реда на Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на
медицинските изделия по чл.30 „а“ от Закона за медицинските изделия /ЗМИ/ и за
определяне на стойността, до която те се заплащат, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да
извършва доставка на продуктите от други търговци/ производители, както и да
прекрати едностранно договора, без да дължи каквито и да било обезщетения (за
претърпени вреди, за неизпълнен договор, пропуснати ползи и други).
3. В случай на доставка на медицинско изделие с по-кратък от договорения срок на
годност ДОСТАВЧИКЪТ дължи неустойка както следва:
- срок на годност от 59.99 % до 50 % - 2,0 % върху стойността на доставката;
- срок на годност от 49.99 % до 40 % - 3,0 % върху стойността на доставката;
- срок на годност от 39.99 % до 30 % - 6,0 % върху стойността на доставката;
- срок на годност от 29.99 % до 20 % - 7,5 % върху стойността на доставката;
- срок на годност до 20 % - 9,0 % върху стойността на доставката.
4. При неспазване на сроковете за доставка ДОСТАВЧИКЪТ дължи на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 1% на ден върху стойността на заявените
продукти/радиофармацевтици-китове за всеки ден забава, но не повече от 30% от
стойността им.
VІІI. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
1. Доставчикът осигурява в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за добро
изпълнение на договора в размер на 456.12лв. в допустимата от ЗОП форма,
представляваща 2 % от стойността му без ДДС.
2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи тази гаранция и да се разпореди с
нея, като се удовлетвори от пълния й размер при неизпълнение на което и да е от
задълженията на ДОСТАВЧИКА, произтичащи от договора и/или относимата към него
нормативна уредба. Ако това е недостатъчно за възмездяването му, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
предявява иск за разликата над този размер.
3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията след 31.01.2019г., въз основа на
писмено искане на Доставчика, без да дължи лихва или обезщетение за времето до това
освобождаване.
IX. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прави рекламации за явни недостатъци в 15 дневен срок от
доставката на медицински изделия и в 5 дневен срок от доставката на радиофармацевтици
- китове, а за скрити недостатъци - през целия срок на годност на доставените продукти.
В този случай ДОСТАВЧИКЪТ подменя рекламираните продукти с нови, качествени
такива в срок, съгласно раздел V, т.1 на настоящия договор.
2. В случай, че ДОСТАВЧИКЪТ не изпълни задължението си по предходната
точка ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже плащането, а ако плащането е вече
извършено да прихване стойността на рекламираните продукти от следващи доставки.
3. Договорът се прекратява:
а) с изтичане срока на договора;
б) по взаимно писмено споразумение на страните;
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в) с развалянето му по реда на чл.87 от ЗЗД;
г) с временното или окончателното отнемане, обезсилване или прекратяване
на разрешението или удостоверението за търговия на едро на ДОСТАВЧИКА;
д) при условията на раздел VII т.2 от този договор;
е) от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с едноседмично предизвестие, ако не е в състояние да
изпълнява своите задължения поради непредвидени обстоятелства. В този случай се
уреждат финансовите взаимоотношения между страните за извършените от Доставчика и
одобрени от Възложителя дейности по изпълнение на договора;
ж) поради невъзможност на ДОСТАВЧИКА за изпълнението му;
з) от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без предизвестие при възникване на обстоятелствата
по чл.118 ЗОП или по чл.119, ал.2 ЗОП;
и) от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без предизвестие, когато въз основа на неверни данни
от ДОСТАВЧИКА е приложено изключение по чл.4 от Закона за икономическите и
финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален
данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици и е
сключен договор с него. В този случай не се връща гаранцията за изпълнението му, не се
заплащат извършените дейности, а получените плащания от ДОСТАВЧИКА подлежат
на незабавно възстановяване ведно със законната лихва. Във всички случай
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи компенсации и обезщетения.
4. Възникналите спорове между страните се уреждат чрез взаимни преговори
между тях. При непостигане на споразумение, те решават спора по съдебен ред.
5. За всички неуредени в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на
действащото законодателство.
Договорът се състави в два еднообразни екземпляра, по един за всяка страна.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ДОСТАВЧИК:

“КОЦ - СТАРА ЗАГОРА” ЕООД

„ОМНИМЕД“ ООД

Управител: / п / съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД

Управител: / п / съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД

/д-р П. Чилингиров/

/ Елисавета Младенова/
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
към Договор № 13 от 12.02.2018г.

"ОМНИМЕД " ООД

МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ И КОНСУМАТИВИ - за Отделение "Клинична патология"
№ по
ред

Обособена
позиция №

1

124

1.1

1.2

1.3
1.4

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10

Наименование

Изисквания към изделието

Мерна единица

Количества
за една
година до

опаковка

5

Единична
цена в лева
без ДДС

Обща
Съдържание на предложената от
стойност / лева участника опаковка за обособена позиция

Производител

ИХХ - продукти

Универсална декстранова
визуализираща система с включен буфер
13 шишета по 13 мл. в опаковка
за антигенно възстановяване,
/фабрична опаковка/
депарафиниране, рехидратация и буфер
за промиване
1. стабилност над 6 месеца на
Разредител за антитела
разреденото антитяло
2. 50 мл. в опаковка
Моноклонален заешки анти човешки
1. готов за употреба разтвор
естроген рецептор алфа, клон EP1
2. 12 мл. в опаковка
Моноклонален миши античовешки
1. готов за употреба разтвор
прогестерон рецептор, клон PgR 636
2. 12 мл. в опаковка
Моноклонален миши анти човешкиTTF1. готов за употреба разтвор
1(тироид -транскрибиращ фактор) клон 8
2. 12 мл. в опаковка
G7G3/1
Монокл.миши анти цитокератин, клон
1. готов за употреба разтвор
АЕ1/АЕ3
2. 12 мл. в опаковка
Моноклонален миши анти човешки p63, 1. готов за употреба разтвор
клон DAK-p63
2. 12 мл. в опаковка
Моноклонален миши анти човешки
1. готов за употреба разтвор
Синаптофизин,клон DAK-SYNAP
2. 12 мл. в опаковка
Поликлонален заешки античовешки
1. концентрат
HER-2
2. количество по 0.2 мл. в опаковка
Моноклонален миши античовешки KI-67 1. готов за употреба разтвор
рецептор
2. 12 мл. в опаковка

опаковка

1345.00

6725.00

130.00

650.00
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Дако Аджилент

50мл

Дако Аджилент

опаковка

5

485.00

2425.00 12мл

опаковка

5

485.00

2425.00 12мл

опаковка

3

363.00

1089.00 12мл

опаковка

3

363.00

1089.00 12мл

опаковка

3

363.00

1089.00 12мл

опаковка

3

363.00

1089.00 12мл

опаковка

5

882.00

4410.00 0.2мл

опаковка

5

363.00

1815.00 12мл

Обща ст-ст без ДДС :

22806.00 лв.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ДОСТАВЧИК:

“КОЦ - Стара Загора” ЕООД

„ОМНИМЕД“ ООД

Управител: / п / съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД

Управител:

/д-р П. Чилингиров/

13 шишета по 13 мл. в опаковка
/фабрична опаковка/

/ п / съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД
/ Елисавета Младенова/

Дако Аджилент
Дако Аджилент
Дако Аджилент
Дако Аджилент
Дако Аджилент
Дако Аджилент
Дако Аджилент
Дако Аджилент

ДОГОВОР № 14
ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ
“ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ПРЕЗ 2018Г.”
Днес, 12.02.2018год. в гр.Стара Загора, между:
„КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - СТАРА ЗАГОРА” ЕООД, със
седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул.”Д-р Т.Стоянович” №15, вписано в
ТР на АВ с ЕИК: 000812197, Ид. № ЗДДС: BG 000812197 представлявано от д-р Петьо
Вълчев Чилингиров - управител, наричано за краткост в договора ВЪЗЛОЖИТЕЛ от
една страна
и
„ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София
1309, р-н Възраждане, ул. Цар Симеон, блок 20, ет.1, ап.3, тел.: 02 920 0456, факс: 02 417
4298, вписано в ТР на АВ с ЕИК: 130477290, ИД.№ по ЗДДС: BG 130477290,
представлявано от Валентин Христов Кръстев - Управител, наричано за краткост в
договора ДОСТАВЧИК от друга страна,
въз основа на класиране на ДОСТАВЧИКА в открита процедура за възлагане на
обществена поръчка с уникален номер в регистъра на обществените поръчки 00731-20170006, извършено с Решение № 23/24.01.2018г. на Управителя на „КОЦ - Стара Загора”
ЕООД се сключи настоящия договор за обществена поръчка за доставка на медицински
изделия в т.ч. китове (наричани общо и поотделно „продукти”) за нуждите на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при следните условия:
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ДОСТАВЧИКЪТ приема да доставя на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ продукти, по цени и количества съгласно Приложение №1, което е
неразделна част от настоящия договор, а ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да му заплаща
цената, съгласно условията на настоящия договор. Така записаните количества са
ориентировъчни и не задължават ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да ги заяви, получи и заплати, тъй
като те зависят от осигуреното финансиране, броя на пациентите, медицинската терапия и
др.
2. Продуктите, следва да отговарят на действащите стандартизационни документи
(международни стандарти, европейски стандарти, БДС, ОН и др.), с остатъчен срок на
годност не по-малко от 60 % от отбелязания на опаковката.
Те следва да са пуснати на пазара и/или в действие съобразно изискванията на
Закона за медицинските изделия /ЗМИ/, да са включени в списъка на медицинските
изделия, заплащани по реда на Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на
медицинските изделия по чл.30 „а“ от Закона за медицинските изделия /ЗМИ/ и за
определяне на стойността, до която те се заплащат (приета с ПМС №364/2011г., ДВ бр.
104/2011г. изм. и доп.), поддържан от Изпълнителна агенция по лекарствата /ИАЛ/ и
трябва да притежават:

нанесена “СЕ” маркировка;

нанесен партиден/ сериен номер върху опаковките, когато е приложимо;

нанесен идентификационен номер на нотифицирания орган, когато такъв се
изисква от действащото законодателство;


нанесени наименование и адрес на управление на производителя и/или
упълномощения представител и вносител;

инструкции за употреба, с изключение на изделията, за които не е предвидено в
закона.
3. Количеството на доставяните продукти се определя от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез
заявки, които се извършват писмено. Заявките се изпращат на адрес гр. София, бул.
„Тодор Александров“ 179, блок №79, на e-mail адрес: helmedsf@yahoo.com, а тези по факс
на тел.: 02 417 4298.
ІІ. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА
1. Договорът има срок на действие от 01.01.2018г. до 31.12.2018г.
2. Място на изпълнение на поръчката е гр.Стара Загора, ул. „Д-р Тодор Стоянович“
15, до 13.30ч. на всеки работен ден.
ІІІ. ЦЕНИ, РЕД И СРОКОВЕ НА РАЗПЛАЩАНЕ
1. Цените са образувани съгласно действащото законодателство в България за
търговци на едро и включват всички начисления, данъци, такси, мита, транспорт и др. до
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без ДДС.
2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ДОСТАВЧИКА стойността на доставените
продукти по цени, посочени в Приложение № 1 към настоящия договор в съответствие с
доставените количества.
3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща уговорената цена по банков път с платежно
нареждане, разсрочено до 30 дни след представяне от ДОСТАВЧИКА на фактура,
подписана от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
4. Всички плащания между страните по договора ще се извършват по банковата
сметка на ДОСТАВЧИКА, посочена в издадената от него фактура.
5. Цените са фиксирани и неподлежат на промяна за срока на действие на
договора. Когато бъде намалена продажната цена на продукт от Списъка на
медицинските изделия, заплащани по реда на Наредбата за условията и реда за съставяне
на списък на медицинските изделия по чл.30 „а“ от Закона за медицинските изделия
/ЗМИ/ и за определяне на стойността, до която те се заплащат (приета с ПМС
№364/2011г., ДВ бр. 104/2011г. изм. и доп.) и в резултат на това цената на продукта стане
по-ниска от договорената, Възложителят го заплаща на по-ниската цена от датата на
отразяване на по-ниската продажна цена в Списъка на медицинските изделия, поддържан
от ИАЛ.
6. Когато ДОСТАВЧИКЪТ е сключил договор/договори за подизпълнение,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като бъдат
представени
доказателства,
че
ДОСТАВЧИКЪТ
е
заплатил
на
подизпълнителя/подизпълнителите за изпълнените от тях работи, които са приети по реда
на договора.
7. Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде
предадена като отделен обект на ДОСТАВЧИКА или на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя. Плащането
се осъществява въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до възложителя чрез
доставчика, който е длъжен да го предостави на възложителя в 15-дневен срок от
получаването му.
8. Към искането по предходната точка доставчикът представя становище, от което
да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.
9. Възложителят има право да откаже плащане по т.7 когато искането за плащане е
оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.
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ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да приеме доставените от ДОСТАВЧИКА
продукти, ако същите отговарят на посочените в този договор условия и изискванията
към тях предявени от действащото законодателство. Когато ДОСТАВЧИКА е сключил
договор/договори за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ДОСТАВЧИКА и подизпълнителя.
2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да плати цената съгласно уговорените срок и
начин на плащане.
3. Да изисква от ДОСТАВЧИКА да сключи и да му представи договори за
подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители.
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА
1. ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да достави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заявените
продукти в срок до 4 /четири/ работни дни от заявката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или в срок
уговорен при заявката му, а за радиофармацевтици - китове – в срок до ……………….
работни дни от заявката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Доставянето се осъществява в работни
дни, до 13.30 часа в съответното структурно звено на възложителя, посочено в заявката
му.
2. ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да поеме за своя сметка разходите за транспорт и
застраховка на доставката до склада на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
3. ДОСТАВЧИКЪТ отговаря за качеството на доставените продукти за целия им
срок на годност при условие, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ спазва условията за съхранение.
4. ДОСТАВЧИКЪТ декларира с подписа си по договора, че е в състояние да
изпълни качествено и в пълен обем задълженията си по него, както и че поддържа
наличност от договорените продукти.
5. Да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му
подизпълнители или на допълнително споразумение за тяхната замяна в срок от 3 /три/
дни от сключване на настоящия договор и да предостави копие от него/тях на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок от сключването им заедно с доказателство че са
изпълнени изискванията на чл.66, ал.2 и ал.11 ЗОП.
6. Да предоставя при поискване информация за плащанията си по договорите за
подизпълнение.
7. Да спазва стриктно чл.115 ЗОП.
VI. РЕД ЗА ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
1. Приемането на доставката се извършва от определени от страна на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ДОСТАВЧИКА лица.
2. Приемането на доставката се удостоверява с подписване от лицата по
предходната точка на двустранен предавателно-приемателен протокол и фактура за
нейното извършване.
3. Когато ДОСТАВЧИКА е сключил договор/договори за подизпълнение,
работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на
ДОСТАВЧИКА и подизпълнителя.
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VІI. ОТГОВОРНОСТИ И НЕУСТОЙКИ
1. За неизпълнение на задълженията си по настоящия договор неизправната страна
дължи на изправната страна обезщетение в размер на мораторната лихва за срока на
забавата или неизпълнението върху стойността на забавяното или неизпълненото.
2. При неизпълнение на сроковете за доставка, самоволно коригиране на цените от
страна на ДОСТАВЧИКА, определянето им в отклонение от действащото
законодателство или когато надвишават посочените цени в Списъка на медицинските
изделия, заплащани по реда на Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на
медицинските изделия по чл.30 „а“ от Закона за медицинските изделия /ЗМИ/ и за
определяне на стойността, до която те се заплащат, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да
извършва доставка на продуктите от други търговци/ производители, както и да
прекрати едностранно договора, без да дължи каквито и да било обезщетения (за
претърпени вреди, за неизпълнен договор, пропуснати ползи и други).
3. В случай на доставка на медицинско изделие с по-кратък от договорения срок на
годност ДОСТАВЧИКЪТ дължи неустойка както следва:
- срок на годност от 59.99 % до 50 % - 2,0 % върху стойността на доставката;
- срок на годност от 49.99 % до 40 % - 3,0 % върху стойността на доставката;
- срок на годност от 39.99 % до 30 % - 6,0 % върху стойността на доставката;
- срок на годност от 29.99 % до 20 % - 7,5 % върху стойността на доставката;
- срок на годност до 20 % - 9,0 % върху стойността на доставката.
4. При неспазване на сроковете за доставка ДОСТАВЧИКЪТ дължи на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 1% на ден върху стойността на заявените
продукти/радиофармацевтици-китове за всеки ден забава, но не повече от 30% от
стойността им.
VІІI. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
1. Доставчикът осигурява в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за добро
изпълнение на договора в размер на 536.50лв. в допустимата от ЗОП форма,
представляваща 2 % от стойността му без ДДС.
2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи тази гаранция и да се разпореди с
нея, като се удовлетвори от пълния й размер при неизпълнение на което и да е от
задълженията на ДОСТАВЧИКА, произтичащи от договора и/или относимата към него
нормативна уредба. Ако това е недостатъчно за възмездяването му, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
предявява иск за разликата над този размер.
3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията след 31.01.2019г., въз основа на
писмено искане на Доставчика, без да дължи лихва или обезщетение за времето до това
освобождаване.
IX. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прави рекламации за явни недостатъци в 15 дневен срок от
доставката на медицински изделия и в 5 дневен срок от доставката на радиофармацевтици
- китове, а за скрити недостатъци - през целия срок на годност на доставените продукти.
В този случай ДОСТАВЧИКЪТ подменя рекламираните продукти с нови, качествени
такива в срок, съгласно раздел V, т.1 на настоящия договор.
2. В случай, че ДОСТАВЧИКЪТ не изпълни задължението си по предходната
точка ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже плащането, а ако плащането е вече
извършено да прихване стойността на рекламираните продукти от следващи доставки.
3. Договорът се прекратява:
а) с изтичане срока на договора;
б) по взаимно писмено споразумение на страните;
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в) с развалянето му по реда на чл.87 от ЗЗД;
г) с временното или окончателното отнемане, обезсилване или прекратяване
на разрешението или удостоверението за търговия на едро на ДОСТАВЧИКА;
д) при условията на раздел VII т.2 от този договор;
е) от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с едноседмично предизвестие, ако не е в състояние да
изпълнява своите задължения поради непредвидени обстоятелства. В този случай се
уреждат финансовите взаимоотношения между страните за извършените от Доставчика и
одобрени от Възложителя дейности по изпълнение на договора;
ж) поради невъзможност на ДОСТАВЧИКА за изпълнението му;
з) от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без предизвестие при възникване на обстоятелствата
по чл.118 ЗОП или по чл.119, ал.2 ЗОП;
и) от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без предизвестие, когато въз основа на неверни данни
от ДОСТАВЧИКА е приложено изключение по чл.4 от Закона за икономическите и
финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален
данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици и е
сключен договор с него. В този случай не се връща гаранцията за изпълнението му, не се
заплащат извършените дейности, а получените плащания от ДОСТАВЧИКА подлежат
на незабавно възстановяване ведно със законната лихва. Във всички случай
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи компенсации и обезщетения.
4. Възникналите спорове между страните се уреждат чрез взаимни преговори
между тях. При непостигане на споразумение, те решават спора по съдебен ред.
5. За всички неуредени в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на
действащото законодателство.
Договорът се състави в два еднообразни екземпляра, по един за всяка страна.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ДОСТАВЧИК:

“КОЦ - Стара Загора” ЕООД

„ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД

Управител: / п / съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД

Управител: / п / съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД

/д-р П. Чилингиров/

/Валентин Кръстев/
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

І.1 МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ И КОНСУМАТИВИ - за стационар

№ по
ред

1

2

3

Обособе
на
позиция
№

3

5

7

към Договор № 14 от 12.02.2018г.

"ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ" ЕООД
Количеств Единична
а за една цена в лева
година до
без ДДС

Обща
стойност /
лева

Съдържание на
предложената
от участника
опаковка за
обособената
позиция

Изисквания към изделието

Мерна
единица

Трипътници

1.Стерилни, за еднократна употреба;
2.Прозрачна средна част;
3.6% стеснение на
отверстието,съвместимо с всички
международни продукти.Устойчива на
липиди.
4.Налягане до 3 bar,
5.Въртене 360 градуса,
6.Цветно маркирани стрелки за указване
посоката на вливане,
7.Въртящ
мъжки и два женски луер лок конектора.

брой

1000

0.22

220.00

50

ХАРСОРИЯ

СИСТЕМИ Инфузионни - С
пластмасова игла

1.Приложима за твърди и
деформируеми контейнери;
2.С пластмасова игла
3.Твърда прозрачна капкова камера, с
еластичен пълнещ сегмент;
4.Отвори на филтъра: от 10 до 15
микрона.

брой

15 000

0.20

3000.00

500

АТМ

СИСТЕМИ Трансфузионни

1.С пластмасова банкова игла,
предназначен за преливане на кръв и
нейните компоненти от сакове.
2.Прозрачна капкова камера и
капкообразувател;
3.Отвори на филтъра: от 170 до 200
микрона;
4.Произвежда се и с държач на
филтъра,
5. Инжекционен порт без латекс,
6.
С хиподермична игла 18G.

брой

5 000

0.29

1450.00

25

АТМ

Наименование на изделието

Производител
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4

13

5

14

6

29

7

40

8

42

9

10

49

51

1.Катетър изработена от
политетрафлуоретилен /РTFF/ или
полиуретан /PUR/ с полирана
Периферна венозна канюла повърхност и атравматичен профил;
брой
2.Остър ъгъл на наклон за минимална
АБОКАТ 2-пътен размери: 14,
травма на пробиване.
16, 18, 20, 22, 24G
3. инжекционен порт с крилца,
4. стерилни
5. с рентгеноконтрастни линии
1.Катетър изработена от
политетрафлуоретилен /РTFF/ или
полиуретан /PUR/ с полирана
Периферна венозна канюла повърхност и атравматичен профил;
АБОКАТ 2-пътен с предпазен
2. инжекционен порт с крилца,
брой
механизъм, размери: 14, 16, 18,
3. стерилни
20, 22, 24G
4. с рентгеноконтрастни линии
5.Самоактивиращ се метален
предпазен механизъм
1.Изработени от PVC;
Полиетиленови нестерилни
опаковка
2.Опаковани по 100бр;
от 100 бр.
ръкавици - в опаковка от 100 бр.
3.Размери S,M,L, XL.
1.Пластир, равномерно промазан с
каучукова цинк-оксидна лепяща маса,
брой
Санпласт ролка 5см / 5м
съдържаща естествен каучук, парафин,
ланолин, цинков окис .
1.Пластир,покрит с хипоалергично
акрилно лепило;
2.Вътрешен тампон-силно абсорбиращ и
слабо залепващ, обработен с
1 опаковка
Цитопласт - 100см /6см
антисептик.
3. 1 брой в опаковка /индивидуално
пакетиран/
1. Да съдържа целулозна пулпа, натриев
полиакрилат, полиетилен и
Чаршаф тип памперс 60см х 90см
полипропилен;
2.Тип "памперс" за еднократна употреба

Стерилна операционна
престилка усилена

1.Стерилна операционна престилка
възпрепятстваща преминаването на
течности и бактерии двойно опакована
SMS и CSR, с 2 бр. кърпи в опаковката,
2.Размер M, L, XL
3.
индивидуално опакована по 1бр.

25 000

0.21

5250.00

100

ХАРСОРИЯ

5 000

0.66

3300.00

100

ХАРСОРИЯ

500

0.45

225.00

100

ЛЕБУ

5000

0.94

4700.00

180

АНДЖИ СПЕНК

1000

0.49

490.00

1

АНДЖИ СПЕНК

брой

1000

0.30

300.00

100

АНДЖИ СПЕНК

брой

1200

2.80

3360.00

25

ЛЕБУ
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11

53

Нестерилна посетителска
престилка

12

54

Маска трипластова

12.1

Маска трипластова с връзки

12.2

Маска трипластова с ластик

12

77

Уринаторни торби с клапан

1.Нестерилна посетителска престилка
2.От нетъкан материал с колан на
кръста, ластик на ръкавите и връзка
около врата.

брой

2000

0.60

1200.00

100

ЛЕБУ

330.00
1.Изработени от хипоалергичен нетъкан
материал; Подходящ за хора с
чувствителна кожа.
2.Трипластови;
3.За еднократна употреба.
4.С интегриран бактериален филтър с
висока бактериална ефективност.
5.Носен фиксатор.
1.Изработени от хипоалергичен нетъкан
материал; Подходящ за хора с
чувствителна кожа.
2.Трипластови;
3.За еднократна употреба.
4.С интегриран бактериален филтър с
висока бактериална ефективност.
5.Носен фиксатор.
1. Индивидуално пакетирани
2.Обем на торбата 2 л,
3. Изработена от РVС,
4.
Градуирана в мл,
5. Удължител 150 см устойчив на
прегъване,
6. Коничен конектор с капаче
7. Кранче за долно оттичане

брой

6500

0.03

195.00

50

ЛЕБУ

брой

4500

0.03

135.00

50

ЛЕБУ

брой

10 000

0.30

3000.00

250

ФБМ

Обща стойност без ДДС:

26825.00 лв.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ДОСТАВЧИК:

“КОЦ - Стара Загора” ЕООД

„ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД

Управител:

Управител:

/ п / съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД

/д-р П. Чилингиров/

/ п / съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД

/Валентин Кръстев/
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ДОГОВОР № 15
ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ
“ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ПРЕЗ 2018Г.”
Днес, 12.02.2018год. в гр.Стара Загора, между:
„КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - СТАРА ЗАГОРА” ЕООД, със
седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул.”Д-р Т.Стоянович” №15, вписано в
ТР на АВ с ЕИК: 000812197, Ид. № ЗДДС: BG 000812197 представлявано от д-р Петьо
Вълчев Чилингиров - управител, наричано за краткост в договора ВЪЗЛОЖИТЕЛ от
една страна
и
„МЕДИСОФТИС“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Сливен 8800,
кв. Младост, бл.2, ап.81, тел.: 0877906004, факс: 044684139, вписано в ТР на АВ с ЕИК:
201217980, ИД.№ по ЗДДС: BG 201217980, представлявано от Иванка Калева Василева
- Управител, наричано за краткост в договора ДОСТАВЧИК от друга страна,
въз основа на класиране на ДОСТАВЧИКА в открита процедура за възлагане на
обществена поръчка с уникален номер в регистъра на обществените поръчки 00731-20170006, извършено с Решение № 23/24.01.2018г. на Управителя на „КОЦ - Стара Загора”
ЕООД се сключи настоящия договор за обществена поръчка за доставка на медицински
изделия в т.ч. китове (наричани общо и поотделно „продукти”) за нуждите на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при следните условия:
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ДОСТАВЧИКЪТ приема да доставя на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ продукти, по цени и количества съгласно Приложение №1, което е
неразделна част от настоящия договор, а ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да му заплаща
цената, съгласно условията на настоящия договор. Така записаните количества са
ориентировъчни и не задължават ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да ги заяви, получи и заплати, тъй
като те зависят от осигуреното финансиране, броя на пациентите, медицинската терапия и
др.
2. Продуктите, следва да отговарят на действащите стандартизационни документи
(международни стандарти, европейски стандарти, БДС, ОН и др.), с остатъчен срок на
годност не по-малко от 60 % от отбелязания на опаковката.
Те следва да са пуснати на пазара и/или в действие съобразно изискванията на
Закона за медицинските изделия /ЗМИ/, да са включени в списъка на медицинските
изделия, заплащани по реда на Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на
медицинските изделия по чл.30 „а“ от Закона за медицинските изделия /ЗМИ/ и за
определяне на стойността, до която те се заплащат (приета с ПМС №364/2011г., ДВ бр.
104/2011г. изм. и доп.), поддържан от Изпълнителна агенция по лекарствата /ИАЛ/ и
трябва да притежават:

нанесена “СЕ” маркировка;

нанесен партиден/ сериен номер върху опаковките, когато е приложимо;

нанесен идентификационен номер на нотифицирания орган, когато такъв се
изисква от действащото законодателство;

нанесени наименование и адрес на управление на производителя и/или
упълномощения представител и вносител;


инструкции за употреба, с изключение на изделията, за които не е предвидено в
закона.
3. Количеството на доставяните продукти се определя от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез
заявки, които се извършват писмено. Заявките се изпращат на адрес гр. Сливен 8800, кв.
Младост, бл.2, ап.81, на e-mail адрес: i.vasileva@medisoftis.com, а тези по факс на тел.:
044684139.
ІІ. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА
1. Договорът има срок на действие от 01.01.2018г. до 31.12.2018г.
2. Място на изпълнение на поръчката е гр.Стара Загора, ул. „Д-р Тодор Стоянович“
15, до 13.30ч. на всеки работен ден.
ІІІ. ЦЕНИ, РЕД И СРОКОВЕ НА РАЗПЛАЩАНЕ
1. Цените са образувани съгласно действащото законодателство в България за
търговци на едро и включват всички начисления, данъци, такси, мита, транспорт и др. до
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без ДДС.
2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ДОСТАВЧИКА стойността на доставените
продукти по цени, посочени в Приложение № 1 към настоящия договор в съответствие с
доставените количества.
3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща уговорената цена по банков път с платежно
нареждане, разсрочено до 30 дни след представяне от ДОСТАВЧИКА на фактура,
подписана от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
4. Всички плащания между страните по договора ще се извършват по банковата
сметка на ДОСТАВЧИКА, посочена в издадената от него фактура.
5. Цените са фиксирани и неподлежат на промяна за срока на действие на
договора. Когато бъде намалена продажната цена на продукт от Списъка на
медицинските изделия, заплащани по реда на Наредбата за условията и реда за съставяне
на списък на медицинските изделия по чл.30 „а“ от Закона за медицинските изделия
/ЗМИ/ и за определяне на стойността, до която те се заплащат (приета с ПМС
№364/2011г., ДВ бр. 104/2011г. изм. и доп.) и в резултат на това цената на продукта стане
по-ниска от договорената, Възложителят го заплаща на по-ниската цена от датата на
отразяване на по-ниската продажна цена в Списъка на медицинските изделия, поддържан
от ИАЛ.
6. Когато ДОСТАВЧИКЪТ е сключил договор/договори за подизпълнение,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като бъдат
представени
доказателства,
че
ДОСТАВЧИКЪТ
е
заплатил
на
подизпълнителя/подизпълнителите за изпълнените от тях работи, които са приети по реда
на договора.
7. Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде
предадена като отделен обект на ДОСТАВЧИКА или на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя. Плащането
се осъществява въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до възложителя чрез
доставчика, който е длъжен да го предостави на възложителя в 15-дневен срок от
получаването му.
8. Към искането по предходната точка доставчикът представя становище, от което
да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.
9. Възложителят има право да откаже плащане по т.7 когато искането за плащане е
оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.
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ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да приеме доставените от ДОСТАВЧИКА
продукти, ако същите отговарят на посочените в този договор условия и изискванията
към тях предявени от действащото законодателство. Когато ДОСТАВЧИКА е сключил
договор/договори за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ДОСТАВЧИКА и подизпълнителя.
2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да плати цената съгласно уговорените срок и
начин на плащане.
3. Да изисква от ДОСТАВЧИКА да сключи и да му представи договори за
подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители.
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА
1. ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да достави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заявените
продукти в срок до 5 /пет/ работни дни от заявката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или в срок
уговорен при заявката му, а за радиофармацевтици - китове – в срок до ……………….
работни дни от заявката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Доставянето се осъществява в работни
дни, до 13.30 часа в съответното структурно звено на възложителя, посочено в заявката
му.
2. ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да поеме за своя сметка разходите за транспорт и
застраховка на доставката до склада на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
3. ДОСТАВЧИКЪТ отговаря за качеството на доставените продукти за целия им
срок на годност при условие, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ спазва условията за съхранение.
4. ДОСТАВЧИКЪТ декларира с подписа си по договора, че е в състояние да
изпълни качествено и в пълен обем задълженията си по него, както и че поддържа
наличност от договорените продукти.
5. Да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му
подизпълнители или на допълнително споразумение за тяхната замяна в срок от 3 /три/
дни от сключване на настоящия договор и да предостави копие от него/тях на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок от сключването им заедно с доказателство че са
изпълнени изискванията на чл.66, ал.2 и ал.11 ЗОП.
6. Да предоставя при поискване информация за плащанията си по договорите за
подизпълнение.
7. Да спазва стриктно чл.115 ЗОП.
VI. РЕД ЗА ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
1. Приемането на доставката се извършва от определени от страна на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ДОСТАВЧИКА лица.
2. Приемането на доставката се удостоверява с подписване от лицата по
предходната точка на двустранен предавателно-приемателен протокол и фактура за
нейното извършване.
3. Когато ДОСТАВЧИКА е сключил договор/договори за подизпълнение,
работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на
ДОСТАВЧИКА и подизпълнителя.
VІI. ОТГОВОРНОСТИ И НЕУСТОЙКИ
1. За неизпълнение на задълженията си по настоящия договор неизправната страна
дължи на изправната страна обезщетение в размер на мораторната лихва за срока на
забавата или неизпълнението върху стойността на забавяното или неизпълненото.
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2. При неизпълнение на сроковете за доставка, самоволно коригиране на цените от
страна на ДОСТАВЧИКА, определянето им в отклонение от действащото
законодателство или когато надвишават посочените цени в Списъка на медицинските
изделия, заплащани по реда на Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на
медицинските изделия по чл.30 „а“ от Закона за медицинските изделия /ЗМИ/ и за
определяне на стойността, до която те се заплащат, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да
извършва доставка на продуктите от други търговци/ производители, както и да
прекрати едностранно договора, без да дължи каквито и да било обезщетения (за
претърпени вреди, за неизпълнен договор, пропуснати ползи и други).
3. В случай на доставка на медицинско изделие с по-кратък от договорения срок на
годност ДОСТАВЧИКЪТ дължи неустойка както следва:
- срок на годност от 59.99 % до 50 % - 2,0 % върху стойността на доставката;
- срок на годност от 49.99 % до 40 % - 3,0 % върху стойността на доставката;
- срок на годност от 39.99 % до 30 % - 6,0 % върху стойността на доставката;
- срок на годност от 29.99 % до 20 % - 7,5 % върху стойността на доставката;
- срок на годност до 20 % - 9,0 % върху стойността на доставката.
4. При неспазване на сроковете за доставка ДОСТАВЧИКЪТ дължи на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 1% на ден върху стойността на заявените
продукти/радиофармацевтици-китове за всеки ден забава, но не повече от 30% от
стойността им.
VІІI. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
1. Доставчикът осигурява в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за добро
изпълнение на договора в размер на 319.00лв. в допустимата от ЗОП форма,
представляваща 2 % от стойността му без ДДС.
2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи тази гаранция и да се разпореди с
нея, като се удовлетвори от пълния й размер при неизпълнение на което и да е от
задълженията на ДОСТАВЧИКА, произтичащи от договора и/или относимата към него
нормативна уредба. Ако това е недостатъчно за възмездяването му, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
предявява иск за разликата над този размер.
3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията след 31.01.2019г., въз основа на
писмено искане на Доставчика, без да дължи лихва или обезщетение за времето до това
освобождаване.
IX. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прави рекламации за явни недостатъци в 15 дневен срок от
доставката на медицински изделия и в 5 дневен срок от доставката на радиофармацевтици
- китове, а за скрити недостатъци - през целия срок на годност на доставените продукти.
В този случай ДОСТАВЧИКЪТ подменя рекламираните продукти с нови, качествени
такива в срок, съгласно раздел V, т.1 на настоящия договор.
2. В случай, че ДОСТАВЧИКЪТ не изпълни задължението си по предходната
точка ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже плащането, а ако плащането е вече
извършено да прихване стойността на рекламираните продукти от следващи доставки.
3. Договорът се прекратява:
а) с изтичане срока на договора;
б) по взаимно писмено споразумение на страните;
в) с развалянето му по реда на чл.87 от ЗЗД;
г) с временното или окончателното отнемане, обезсилване или прекратяване
на разрешението или удостоверението за търговия на едро на ДОСТАВЧИКА;
д) при условията на раздел VII т.2 от този договор;
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е) от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с едноседмично предизвестие, ако не е в състояние да
изпълнява своите задължения поради непредвидени обстоятелства. В този случай се
уреждат финансовите взаимоотношения между страните за извършените от Доставчика и
одобрени от Възложителя дейности по изпълнение на договора;
ж) поради невъзможност на ДОСТАВЧИКА за изпълнението му;
з) от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без предизвестие при възникване на обстоятелствата
по чл.118 ЗОП или по чл.119, ал.2 ЗОП;
и) от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без предизвестие, когато въз основа на неверни данни
от ДОСТАВЧИКА е приложено изключение по чл.4 от Закона за икономическите и
финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален
данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици и е
сключен договор с него. В този случай не се връща гаранцията за изпълнението му, не се
заплащат извършените дейности, а получените плащания от ДОСТАВЧИКА подлежат
на незабавно възстановяване ведно със законната лихва. Във всички случай
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи компенсации и обезщетения.
4. Възникналите спорове между страните се уреждат чрез взаимни преговори
между тях. При непостигане на споразумение, те решават спора по съдебен ред.
5. За всички неуредени в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на
действащото законодателство.
Договорът се състави в два еднообразни екземпляра, по един за всяка страна.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ДОСТАВЧИК:

“КОЦ - Стара Загора” ЕООД

„МЕДИСОФТИС“ ЕООД

Управител: / п / съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД
/д-р П. Чилингиров/

Управител: / п / съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД
/Иванка Василева/
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
към Договор № 15 от 12.02.2018г.

"МЕДИСОФТИС" ЕООД
І.1 МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ И КОНСУМАТИВИ - за стационар
№ по Обособена
ред позиция №

1

90

Наименование

Изисквания към изделието

Мерна единица

Количества
за една
година до

Единична
цена в лева
без ДДС

Обща
Съдържание на предложената от
стойност / лева участника опаковка за обособена позиция

Консумативи за инжектор "ACIST" medical
systems empower CTA

Производител

15950.00

1.1

Спринцовки 200мл

1.Стерилни, за еднократна употреба;
2.Единично опаковани;

брой

600

17.00

1.2

Конектор за спринцовките

1.Стерилни, за еднократна употреба;
2.Единично опаковани;

брой

500

11.50

Обща стойност без ДДС:

р
g
Pressure Syringe/ 200 мл за инжекторна
Shenzhen Ant Medical
система EMPOWER CTA P/N 400101
10200.00
Devices Co.
Стерилни, за еднократна употреба,
Ltd./AнтМед/
единично опаковани
Свързващ шлаух /Pressure Connecting
Shenzhen Ant Medical
Tube/ за инжекторна система EMPOWER
5750.00
Devices Co.
CTA P/N 600133 Стерилни, за еднократна
Ltd./AнтМед/
употреба, единично опаковани

15950.00 лв.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ДОСТАВЧИК:

“КОЦ - Стара Загора” ЕООД

„МЕДИСОФТИС“ ЕООД

Управител: / п / съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД
/д-р П. Чилингиров/

Управител: / п / съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД
/Иванка Василева/

ДОГОВОР № 16
ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ
“ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ПРЕЗ 2018Г.”
Днес, 12.02.2018год. в гр.Стара Загора, между:
„КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - СТАРА ЗАГОРА” ЕООД, със
седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул.”Д-р Т.Стоянович” №15, вписано в
ТР на АВ с ЕИК: 000812197, Ид. № ЗДДС: BG 000812197 представлявано от д-р Петьо
Вълчев Чилингиров - управител, наричано за краткост в договора ВЪЗЛОЖИТЕЛ от
една страна
и
„ЕЛПАК ЛИЗИНГ“ ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Варна 9002,
р-н Приморски, ул. Иван Богоров №12, ет.2, тел.: 052 602360, факс: 052699060, вписано в
ТР на АВ с ЕИК: 103506445, ИД.№ по ЗДДС: BG 103506445, представлявано от Пламен
Антонов Калайджиев - Управител, наричано за краткост в договора ДОСТАВЧИК от
друга страна,
въз основа на класиране на ДОСТАВЧИКА в открита процедура за възлагане на
обществена поръчка с уникален номер в регистъра на обществените поръчки 00731-20170006, извършено с Решение № 23/24.01.2018г. на Управителя на „КОЦ - Стара Загора”
ЕООД се сключи настоящия договор за обществена поръчка за доставка на медицински
изделия в т.ч. китове (наричани общо и поотделно „продукти”) за нуждите на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при следните условия:
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ДОСТАВЧИКЪТ приема да доставя на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ продукти, по цени и количества съгласно Приложение №1, което е
неразделна част от настоящия договор, а ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да му заплаща
цената, съгласно условията на настоящия договор. Така записаните количества са
ориентировъчни и не задължават ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да ги заяви, получи и заплати, тъй
като те зависят от осигуреното финансиране, броя на пациентите, медицинската терапия и
др.
2. Продуктите, следва да отговарят на действащите стандартизационни документи
(международни стандарти, европейски стандарти, БДС, ОН и др.), с остатъчен срок на
годност не по-малко от 60 % от отбелязания на опаковката.
Те следва да са пуснати на пазара и/или в действие съобразно изискванията на
Закона за медицинските изделия /ЗМИ/, да са включени в списъка на медицинските
изделия, заплащани по реда на Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на
медицинските изделия по чл.30 „а“ от Закона за медицинските изделия /ЗМИ/ и за
определяне на стойността, до която те се заплащат (приета с ПМС №364/2011г., ДВ бр.
104/2011г. изм. и доп.), поддържан от Изпълнителна агенция по лекарствата /ИАЛ/ и
трябва да притежават:

нанесена “СЕ” маркировка;

нанесен партиден/ сериен номер върху опаковките, когато е приложимо;

нанесен идентификационен номер на нотифицирания орган, когато такъв се
изисква от действащото законодателство;


нанесени наименование и адрес на управление на производителя и/или
упълномощения представител и вносител;

инструкции за употреба, с изключение на изделията, за които не е предвидено в
закона.
3. Количеството на доставяните продукти се определя от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез
заявки, които се извършват писмено. Заявките се изпращат на адрес гр. Варна 9002, р-н
Приморски, ул. Иван Богоров №12, ет.2, на e-mail адрес: elpak@elpak.bg, а тези по факс
на тел.: 052 699060.
ІІ. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА
1. Договорът има срок на действие от 01.01.2018г. до 31.12.2018г.
2. Място на изпълнение на поръчката е гр.Стара Загора, ул. „Д-р Тодор Стоянович“
15, до 13.30ч. на всеки работен ден.
ІІІ. ЦЕНИ, РЕД И СРОКОВЕ НА РАЗПЛАЩАНЕ
1. Цените са образувани съгласно действащото законодателство в България за
търговци на едро и включват всички начисления, данъци, такси, мита, транспорт и др. до
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без ДДС.
2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ДОСТАВЧИКА стойността на доставените
продукти по цени, посочени в Приложение № 1 към настоящия договор в съответствие с
доставените количества.
3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща уговорената цена по банков път с платежно
нареждане, разсрочено до 30 дни след представяне от ДОСТАВЧИКА на фактура,
подписана от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
4. Всички плащания между страните по договора ще се извършват по банковата
сметка на ДОСТАВЧИКА, посочена в издадената от него фактура.
5. Цените са фиксирани и неподлежат на промяна за срока на действие на
договора. Когато бъде намалена продажната цена на продукт от Списъка на
медицинските изделия, заплащани по реда на Наредбата за условията и реда за съставяне
на списък на медицинските изделия по чл.30 „а“ от Закона за медицинските изделия
/ЗМИ/ и за определяне на стойността, до която те се заплащат (приета с ПМС
№364/2011г., ДВ бр. 104/2011г. изм. и доп.) и в резултат на това цената на продукта стане
по-ниска от договорената, Възложителят го заплаща на по-ниската цена от датата на
отразяване на по-ниската продажна цена в Списъка на медицинските изделия, поддържан
от ИАЛ.
6. Когато ДОСТАВЧИКЪТ е сключил договор/договори за подизпълнение,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като бъдат
представени
доказателства,
че
ДОСТАВЧИКЪТ
е
заплатил
на
подизпълнителя/подизпълнителите за изпълнените от тях работи, които са приети по реда
на договора.
7. Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде
предадена като отделен обект на ДОСТАВЧИКА или на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя. Плащането
се осъществява въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до възложителя чрез
доставчика, който е длъжен да го предостави на възложителя в 15-дневен срок от
получаването му.
8. Към искането по предходната точка доставчикът представя становище, от което
да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.
9. Възложителят има право да откаже плащане по т.7 когато искането за плащане е
оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.
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ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да приеме доставените от ДОСТАВЧИКА
продукти, ако същите отговарят на посочените в този договор условия и изискванията
към тях предявени от действащото законодателство. Когато ДОСТАВЧИКА е сключил
договор/договори за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ДОСТАВЧИКА и подизпълнителя.
2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да плати цената съгласно уговорените срок и
начин на плащане.
3. Да изисква от ДОСТАВЧИКА да сключи и да му представи договори за
подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители.
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА
1. ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да достави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заявените
продукти в срок до 5 /пет/ работни дни от заявката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или в срок
уговорен при заявката му, а за радиофармацевтици - китове – в срок до ……………….
работни дни от заявката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Доставянето се осъществява в работни
дни, до 13.30 часа в съответното структурно звено на възложителя, посочено в заявката
му.
2. ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да поеме за своя сметка разходите за транспорт и
застраховка на доставката до склада на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
3. ДОСТАВЧИКЪТ отговаря за качеството на доставените продукти за целия им
срок на годност при условие, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ спазва условията за съхранение.
4. ДОСТАВЧИКЪТ декларира с подписа си по договора, че е в състояние да
изпълни качествено и в пълен обем задълженията си по него, както и че поддържа
наличност от договорените продукти.
5. Да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му
подизпълнители или на допълнително споразумение за тяхната замяна в срок от 3 /три/
дни от сключване на настоящия договор и да предостави копие от него/тях на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок от сключването им заедно с доказателство че са
изпълнени изискванията на чл.66, ал.2 и ал.11 ЗОП.
6. Да предоставя при поискване информация за плащанията си по договорите за
подизпълнение.
7. Да спазва стриктно чл.115 ЗОП.
VI. РЕД ЗА ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
1. Приемането на доставката се извършва от определени от страна на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ДОСТАВЧИКА лица.
2. Приемането на доставката се удостоверява с подписване от лицата по
предходната точка на двустранен предавателно-приемателен протокол и фактура за
нейното извършване.
3. Когато ДОСТАВЧИКА е сключил договор/договори за подизпълнение,
работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на
ДОСТАВЧИКА и подизпълнителя.
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VІI. ОТГОВОРНОСТИ И НЕУСТОЙКИ
1. За неизпълнение на задълженията си по настоящия договор неизправната страна
дължи на изправната страна обезщетение в размер на мораторната лихва за срока на
забавата или неизпълнението върху стойността на забавяното или неизпълненото.
2. При неизпълнение на сроковете за доставка, самоволно коригиране на цените от
страна на ДОСТАВЧИКА, определянето им в отклонение от действащото
законодателство или когато надвишават посочените цени в Списъка на медицинските
изделия, заплащани по реда на Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на
медицинските изделия по чл.30 „а“ от Закона за медицинските изделия /ЗМИ/ и за
определяне на стойността, до която те се заплащат, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да
извършва доставка на продуктите от други търговци/ производители, както и да
прекрати едностранно договора, без да дължи каквито и да било обезщетения (за
претърпени вреди, за неизпълнен договор, пропуснати ползи и други).
3. В случай на доставка на медицинско изделие с по-кратък от договорения срок на
годност ДОСТАВЧИКЪТ дължи неустойка както следва:
- срок на годност от 59.99 % до 50 % - 2,0 % върху стойността на доставката;
- срок на годност от 49.99 % до 40 % - 3,0 % върху стойността на доставката;
- срок на годност от 39.99 % до 30 % - 6,0 % върху стойността на доставката;
- срок на годност от 29.99 % до 20 % - 7,5 % върху стойността на доставката;
- срок на годност до 20 % - 9,0 % върху стойността на доставката.
4. При неспазване на сроковете за доставка ДОСТАВЧИКЪТ дължи на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 1% на ден върху стойността на заявените
продукти/радиофармацевтици-китове за всеки ден забава, но не повече от 30% от
стойността им.
VІІI. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
1. Доставчикът осигурява в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за добро
изпълнение на договора в размер на 826.48лв. в допустимата от ЗОП форма,
представляваща 2 % от стойността му без ДДС.
2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи тази гаранция и да се разпореди с
нея, като се удовлетвори от пълния й размер при неизпълнение на което и да е от
задълженията на ДОСТАВЧИКА, произтичащи от договора и/или относимата към него
нормативна уредба. Ако това е недостатъчно за възмездяването му, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
предявява иск за разликата над този размер.
3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията след 31.01.2019г., въз основа на
писмено искане на Доставчика, без да дължи лихва или обезщетение за времето до това
освобождаване.
IX. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прави рекламации за явни недостатъци в 15 дневен срок от
доставката на медицински изделия и в 5 дневен срок от доставката на радиофармацевтици
- китове, а за скрити недостатъци - през целия срок на годност на доставените продукти.
В този случай ДОСТАВЧИКЪТ подменя рекламираните продукти с нови, качествени
такива в срок, съгласно раздел V, т.1 на настоящия договор.
2. В случай, че ДОСТАВЧИКЪТ не изпълни задължението си по предходната
точка ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже плащането, а ако плащането е вече
извършено да прихване стойността на рекламираните продукти от следващи доставки.
3. Договорът се прекратява:
а) с изтичане срока на договора;
б) по взаимно писмено споразумение на страните;
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в) с развалянето му по реда на чл.87 от ЗЗД;
г) с временното или окончателното отнемане, обезсилване или прекратяване
на разрешението или удостоверението за търговия на едро на ДОСТАВЧИКА;
д) при условията на раздел VII т.2 от този договор;
е) от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с едноседмично предизвестие, ако не е в състояние да
изпълнява своите задължения поради непредвидени обстоятелства. В този случай се
уреждат финансовите взаимоотношения между страните за извършените от Доставчика и
одобрени от Възложителя дейности по изпълнение на договора;
ж) поради невъзможност на ДОСТАВЧИКА за изпълнението му;
з) от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без предизвестие при възникване на обстоятелствата
по чл.118 ЗОП или по чл.119, ал.2 ЗОП;
и) от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без предизвестие, когато въз основа на неверни данни
от ДОСТАВЧИКА е приложено изключение по чл.4 от Закона за икономическите и
финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален
данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици и е
сключен договор с него. В този случай не се връща гаранцията за изпълнението му, не се
заплащат извършените дейности, а получените плащания от ДОСТАВЧИКА подлежат
на незабавно възстановяване ведно със законната лихва. Във всички случай
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи компенсации и обезщетения.
4. Възникналите спорове между страните се уреждат чрез взаимни преговори
между тях. При непостигане на споразумение, те решават спора по съдебен ред.
5. За всички неуредени в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на
действащото законодателство.
Договорът се състави в два еднообразни екземпляра, по един за всяка страна.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ДОСТАВЧИК:

“КОЦ - Стара Загора” ЕООД

„ЕЛПАК ЛИЗИНГ“ ЕООД

Управител: / п / съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД

Управител:

/д-р П. Чилингиров/

/ п / съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД

/Пламен Калайджиев/
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
към Договор № 16 от 12.02.2018г.

"ЕЛПАК ЛИЗИНГ" ЕООД
МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ
№ по
ред

Обособена
позиция №

1

57

Шпатули за цитонамазка

2

60

Дръжка за скалпел

3

83

Пънч за биопсия

4

86

ХИРУРГИЧЕН ШЕВЕН МАТЕРИАЛ

Наименование на изделието

Изисквания към изделието

1.Стерилни пластмасови
шпатули за вземане на
цитонамазка
2. Индивидуално опаковани.
1.Метални дръжки за скалпели,
нестерилни за многократна
употреба;
2.№3 и №4
Пънч за биопсия , стерилен, за
еднократна употреба, размери 5, 6
и 8.

Количества
Мерна единица
за една
година до

Единична
цена в лева
без ДДС

Съдържание на
предложената от
Обща стойност
участника опаковка
/ лева
за обособената
позиция

Производител

брой

2500

0.08

200.00 Пакет 200бр.

брой

50

2.25

112.50

1 бр.

FAZZINI S.R.L. Италия

брой

50

3.75

187.50

1 бр.

GIMA S.P.A. Италия

FL Medical S.r.L. Италия

28600.60

4.1

ЛИГАТУРНИ-плетени със средна резорбция - 2,
5 х 70 см

1. РЕЗОРБИРУЕМ, ПЛЕТЕН С
ПОКРИТИЕ, Полигликолова
киселина, крайна резорбция до 90
дни
2.стерилни

4.2

ЛИГАТУРНИ-плетени със средна резорбция - 0,
12 х 45 см

1. РЕЗОРБИРУЕМ, ПЛЕТЕН С
ПОКРИТИЕ, Полигликолова
киселина, крайна резорбция до 90
дни
2.стерилни

4.3

ЛИГАТУРНИ-плетени със средна резорбция - 2,
12 х 45 см

4.4

МОНОФИЛАМЕНТЕН, РЕЗОРБИРУЕМ 3/0, 70см,
22мм, 1/2 обла игла

4.5

МОНОФИЛАМЕНТЕН, РЕЗОРБИРУЕМ 6/0, 70см,
17мм, 1/2 обла игла

4.6

МОНОФИЛАМЕНТЕН, РЕЗОРБИРУЕМ 5/0, 70см,
17мм, 1/2 обла игла

4.7

МОНОФИЛАМЕНТЕН, РЕЗОРБИРУЕМ 2/0, 70см,
22мм, 1/2 обла игла

1. РЕЗОРБИРУЕМ, ПЛЕТЕН С
ПОКРИТИЕ, Полигликолова
киселина, крайна резорбция до 90
дни
2.стерилни
1. МОНОФИЛАМЕНТЕН,
РЕЗОРБИРУЕМ Полидиоксанон с
дълга резорбция 180-210 дни
2.стерилни
1. МОНОФИЛАМЕНТЕН,
РЕЗОРБИРУЕМ Полидиоксанон с
дълга резорбция 180-210 дни
2.стерилни
1. МОНОФИЛАМЕНТЕН,
РЕЗОРБИРУЕМ Полидиоксанон с
дълга резорбция 180-210 дни
2.стерилни
1. МОНОФИЛАМЕНТЕН,
РЕЗОРБИРУЕМ Полидиоксанон с
дълга резорбция 180-210 дни
2.стерилни

1 бр. стер.
опак.

500

10.90

5450.00

12бр.

YAVO Sp.z.o.o Полша

1 бр. стер.
опак.

230

8.50

1955.00

12бр.

YAVO Sp.z.o.o Полша

1 бр. стер.
опак.

300

9.90

2970.00

12бр.

YAVO Sp.z.o.o Полша

1 бр. стер.
опак.

500

5.09

2545.00

12бр.

YAVO Sp.z.o.o Полша

1 бр. стер.
опак.

40

5.10

204.00

12бр.

YAVO Sp.z.o.o Полша

1 бр. стер.
опак.

40

5.00

200.00

12бр.

YAVO Sp.z.o.o Полша

1 бр. стер.
опак.

100

4.20

420.00

12бр.

YAVO Sp.z.o.o Полша
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4.8

МОНОФИЛАМЕНТЕН, РЕЗОРБИРУЕМ 4/0, 70см,
22мм, 1/2 обла игла

4.9

МОНОФИЛАМЕНТЕН, РЕЗОРБИРУЕМ 3/0, 70см,
19мм, 3/8 режеща игла

4.10

НЕРЕЗОРБИРУЕМ, МОНОФИЛАМЕНТЕН, БЕЗ
ПОКРИТИЕ 1, 90 см, 1 игла 37 мм, обла 1/2,
усилена

4.11

НЕРЕЗОРБИРУЕМ, МОНОФИЛАМЕНТЕН, БЕЗ
ПОКРИТИЕ от кополиамид 6/66 с гладка
повърхност 3/0, 45см, 1 игла -24 мм, 3/8 режеща

4.12

Плетен, бързо резорбируем: 4/0, 70см , 1 обла
игла, 22 мм, 1/2

4.13

Плетен, бързо резорбируем: 3/0, 70см , 1 обла
игла, 22 мм, 1/2

4.14

Плетен, бързо резорбируем: 2/0, 70см , 1 обла
игла, 22 мм, 1/2

4.15

Плетен, бързо резорбируем: 2/0, 70см , 1 обла
игла, 26 мм, 1/2

4.16

Плетен, бързо резорбируем: 2/0, 70см , 1 обла
игла, 27 мм, 1/2, усилена

4.17

Плетен, бързо резорбируем: 0, 70см , 1 обла
игла, 27 мм, 1/2, усилена

4.18

Плетен, бързо резорбируем: 1, 70см , 1 обла
игла, 27 мм, 1/2, усилена

1. МОНОФИЛАМЕНТЕН,
РЕЗОРБИРУЕМ Полидиоксанон с
дълга резорбция 180-210 дни
2.стерилни
1. МОНОФИЛАМЕНТЕН,
РЕЗОРБИРУЕМ Полидиоксанон с
дълга резорбция 180-210 дни
2.стерилни
1. НЕРЕЗОРБИРУЕМ,
МОНОФИЛАМЕНТЕН
ПОЛИВИНИЛИДЕНФЛУОРИД, БЕЗ
ПОКРИТИЕ
2.стерилни
1. НЕРЕЗОРБИРУЕМ,
МОНОФИЛАМЕНТЕН
ПОЛИВИНИЛИДЕНФЛУОРИД, БЕЗ
ПОКРИТИЕ
2.стерилни
1. БЪРЗО
РЕЗОРБИРУЕМИ,Плетени с
покритие. Полигликолова
киселина, крайна резорбция до 42
дни
2.стерилни
1. БЪРЗО
РЕЗОРБИРУЕМИ,Плетени с
покритие. Полигликолова
киселина, крайна резорбция до 42
дни
2.стерилни
1. БЪРЗО
РЕЗОРБИРУЕМИ,Плетени с
покритие. Полигликолова
киселина, крайна резорбция до 42
дни
2.стерилни
1. БЪРЗО
РЕЗОРБИРУЕМИ,Плетени с
покритие. Полигликолова
киселина, крайна резорбция до 42
дни
2.стерилни
1. БЪРЗО
РЕЗОРБИРУЕМИ,Плетени с
покритие. Полигликолова
киселина, крайна резорбция до 42
дни
2.стерилни
1. БЪРЗО
РЕЗОРБИРУЕМИ,Плетени с
покритие. Полигликолова
киселина, крайна резорбция до 42
дни
2.стерилни
1. БЪРЗО
РЕЗОРБИРУЕМИ,Плетени с
покритие. Полигликолова
киселина, крайна резорбция до 42
дни
2.стерилни

1 бр. стер.
опак.

50

4.60

230.00

12бр.

YAVO Sp.z.o.o Полша

1 бр. стер.
опак.

300

4.40

1320.00

12бр.

YAVO Sp.z.o.o Полша

1 бр. стер.
опак.

100

4.10

410.00

12бр.

YAVO Sp.z.o.o Полша

1 бр. стер.
опак.

100

3.50

350.00

12бр.

YAVO Sp.z.o.o Полша

1 бр. стер.
опак.

30

4.20

126.00

12бр.

YAVO Sp.z.o.o Полша

1 бр. стер.
опак.

30

4.22

126.60

12бр.

YAVO Sp.z.o.o Полша

1 бр. стер.
опак.

30

4.10

123.00

12бр.

YAVO Sp.z.o.o Полша

1 бр. стер.
опак.

30

4.20

126.00

12бр.

YAVO Sp.z.o.o Полша

1 бр. стер.
опак.

30

5.10

153.00

12бр.

YAVO Sp.z.o.o Полша

1 бр. стер.
опак.

30

5.50

165.00

12бр.

YAVO Sp.z.o.o Полша

1 бр. стер.
опак.

30

5.50

165.00

12бр.

YAVO Sp.z.o.o Полша
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4.19

Плетен, бързо резорбируем: 2, 70см , 1 обла
игла, 27 мм, 1/2, усилена

4.20

Хирургичен шевен материал нестерилен
88

5

Хартия за ЕКГ 923 А
Хартия за ЕКГ Шилер АТ - 101
Хартия за ЕКГ - Шилер АТ1
Хартия за ЕКГ - Кардиокеър 2000
Хартия за ЕКГ - 903 А
Хартия за ЕКГ - СМ 600

5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7

Гел за ултразвукова диагностика

5.8

89

6

1 бр. стер.
опак.

30

5.40

опаковка

6000

1.90

Регистрираща хартия и Ултразвуков гел

Високочувствителна хартия за принтер с висока
плътност - ролка

5.1

1. БЪРЗО
РЕЗОРБИРУЕМИ,Плетени с
покритие. Полигликолова
киселина, крайна резорбция до 42
дни
2.стерилни
1.Полиамидни нерезорбируеми
конци. 2.По 10метра в опаковка
3.нестерилни

162.00

12бр.

11400.00 1опаковка

YAVO Sp.z.o.o Полша

YAVO Sp.z.o.o Полша

1366.60
1.Високочувствителна
термохартия с висока плътност (
ролка )
2.За
принтер "Mitsubishi P 93"
3.чернобяла
4.110мм x 20м
R112 х 25
Z 70 х 80 х 400
Z 90 х 90 х 400
R 210 х 30
R 63 х 30
Z 110 х 140 x 150
1.Син гел - 5 кг. туба
2.Без сол.
3.Биосъвместим с кожа.
4.Висока скорост на проводимост.

ролка

30

23.90

717.00

1бр.

LUMED SRL Италия

ролка
z блокче
z блокче
ролка
ролка
z блокче

50
100
20
10
50
50

1.89
1.44
2.43
3.69
1.26
1.50

94.50
144.00
48.60
36.90
63.00
75.00

1бр.
1бр.
1бр.
1бр.
1бр.
1бр.

LUMED SRL Италия
LUMED SRL Италия
LUMED SRL Италия
LUMED SRL Италия
LUMED SRL Италия
LUMED SRL Италия

брой

20

9.38

187.60

1бр.

Ultragel Hungary 2000 Kfl
Унгария

Рентгенови консумативи

9515.00

6.1

Рентгенов филм 35/35

Опаковка по 100бр.-сини

брой

5000

0.99

4950.00

100бр.

6.2

Рентгенов филм 30/40

Опаковка по 100бр.-сини

брой

500

0.94

470.00

100бр.

6.3

Рентгенов филм 24/30

Опаковка по 100бр.-сини

брой

400

0.54

216.00

100бр.

6.4

Рентгенов филм 18/24

Опаковка по 100бр.-сини

брой

300

0.33

99.00

100бр.

6.5

Рентгенов филм 13/18

Опаковка по 100бр.-сини

брой

200

0.18

36.00

100бр.

6.6

Мамографски филм 18/24

Опаковка по 100бр.-сини

брой

4000

0.68

2720.00

100бр.

6.7

проявител 5л туби

5 литра Туби

туба

20

35.00

700.00

2 х 5 литра

6.8

фиксаж 5л туби

5 литра Туби

туба

20

16.20

324.00

2 х 5 литра

COLENTA Labortechnik
Gmbh & Co. KG,
Австрия
COLENTA Labortechnik
Gmbh & Co. KG,
Австрия
COLENTA Labortechnik
Gmbh & Co. KG,
Австрия
COLENTA Labortechnik
Gmbh & Co. KG,
Австрия
COLENTA Labortechnik
Gmbh & Co. KG,
Австрия
COLENTA Labortechnik
Gmbh & Co. KG,
Австрия
COLENTA Labortechnik
Gmbh & Co. KG,
Австрия
COLENTA Labortechnik
Gmbh & Co. KG,
Австрия
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157

Епруветки

820.00

7.1

Епруветки тип Епендорф

с вместимост 1.5мл и конично
дъно

7.2

Епруветки 4 ml

ф 12/75mm

брой

12000

0.02

240.00

1000 бр/пак.

FL Medical S.r.L. Италия

7.3

Епруветки РИМ 3мл

ф 12/55mm

брой

10000

0.02

200.00

1001 бр/пак.

FL Medical S.r.L. Италия

брой

500

20.00

1 бр.

FL Medical S.r.L. Италия

280.00

1 бр.

FL Medical S.r.L. Италия
Accumax Lab
Technology/ Индия
Accumax Lab
Technology/ Индия

Епруветки 10 ml

7.4

Контейнер за урина

7.5
8

161

1. ф 16х100 mm
2. Да са прозрачни
3. Да са конични
4. Да са пластмасови.
Стерилен, 60мл, с винтова
капачка, прозрачен

брой

4000

0.02

80.00

500 бр./пакет

FL Medical S.r.L. Италия

0.04
брой

2000

0.14

Автоматични пипети

522.00

8.1

Автоматична пипета с фиксиран обем 1ml

брой

4

8.2

Автоматична пипета с вариабилен обем 100-1000
µl

брой

4

46.60

186.40

1бр.

83.90

335.60

1бр.

Обща стойност без ДДС:

41324.20 лв.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ДОСТАВЧИК:

“КОЦ - Стара Загора” ЕООД

„ЕЛПАК ЛИЗИНГ“ ЕООД

Управител:

Управител: / п / съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД

/ п / съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД

/д-р П. Чилингиров/

/Пламен Калайджиев/
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ДОГОВОР № 17
ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ
“ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ПРЕЗ 2018Г.”
Днес, 12.02.2018год. в гр.Стара Загора, между:
„КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - СТАРА ЗАГОРА” ЕООД, със
седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул.”Д-р Т.Стоянович” №15, вписано в
ТР на АВ с ЕИК: 000812197, Ид. № ЗДДС: BG 000812197 представлявано от д-р Петьо
Вълчев Чилингиров - управител, наричано за краткост в договора ВЪЗЛОЖИТЕЛ от
една страна
и
„ГАМИДОР БЪЛГАРИЯ“ ООД, със седалище и адрес на управление гр.София
1142, р-н Средец, ул.13-ти март №11, ет.1, тел.: 02 9814737, факс: 02 9633087, вписано в
ТР на АВ с ЕИК: 831426123, ИД.№ по ЗДДС: BG831426123, представлявано от Якоб
Офер - Управител , чрез Пълномощник Петко Луков Кръстев, съгласно пълномощно
Рег.№167 от 2018г. на Нотариус Татяна Малеева рег.№ 199 на НК в район на Районен Съд
София, наричано за краткост в договора ДОСТАВЧИК от друга страна,
въз основа на класиране на ДОСТАВЧИКА в открита процедура за възлагане на
обществена поръчка с уникален номер в регистъра на обществените поръчки 00731-20170006, извършено с Решение № 23/24.01.2018г. на Управителя на „КОЦ - Стара Загора”
ЕООД се сключи настоящия договор за обществена поръчка за доставка на медицински
изделия в т.ч. китове (наричани общо и поотделно „продукти”) за нуждите на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при следните условия:
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ДОСТАВЧИКЪТ приема да доставя на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ продукти, по цени и количества съгласно Приложение №1, което е
неразделна част от настоящия договор, а ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да му заплаща
цената, съгласно условията на настоящия договор. Така записаните количества са
ориентировъчни и не задължават ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да ги заяви, получи и заплати, тъй
като те зависят от осигуреното финансиране, броя на пациентите, медицинската терапия и
др.
2. Продуктите, следва да отговарят на действащите стандартизационни документи
(международни стандарти, европейски стандарти, БДС, ОН и др.), с остатъчен срок на
годност не по-малко от 60 % от отбелязания на опаковката.
Те следва да са пуснати на пазара и/или в действие съобразно изискванията на
Закона за медицинските изделия /ЗМИ/, да са включени в списъка на медицинските
изделия, заплащани по реда на Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на
медицинските изделия по чл.30 „а“ от Закона за медицинските изделия /ЗМИ/ и за
определяне на стойността, до която те се заплащат (приета с ПМС №364/2011г., ДВ бр.
104/2011г. изм. и доп.), поддържан от Изпълнителна агенция по лекарствата /ИАЛ/ и
трябва да притежават:

нанесена “СЕ” маркировка;

нанесен партиден/ сериен номер върху опаковките, когато е приложимо;

нанесен идентификационен номер на нотифицирания орган, когато такъв се
изисква от действащото законодателство;


нанесени наименование и адрес на управление на производителя и/или
упълномощения представител и вносител;

инструкции за употреба, с изключение на изделията, за които не е предвидено в
закона.
3. Количеството на доставяните продукти се определя от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез
заявки, които се извършват писмено. Заявките се изпращат на адрес гр. София, бул.
Витоша №152, ет.2, ап.6, на e-mail адрес: office@gamidor.bg, а тези по факс на тел.: 02 963
30 87.
ІІ. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА
1. Договорът има срок на действие от 01.01.2018г. до 31.12.2018г.
2. Място на изпълнение на поръчката е гр.Стара Загора, ул. „Д-р Тодор Стоянович“
15, до 13.30ч. на всеки работен ден.
ІІІ. ЦЕНИ, РЕД И СРОКОВЕ НА РАЗПЛАЩАНЕ
1. Цените са образувани съгласно действащото законодателство в България за
търговци на едро и включват всички начисления, данъци, такси, мита, транспорт и др. до
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без ДДС.
2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ДОСТАВЧИКА стойността на доставените
продукти по цени, посочени в Приложение № 1 към настоящия договор в съответствие с
доставените количества.
3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща уговорената цена по банков път с платежно
нареждане, разсрочено до 30 дни след представяне от ДОСТАВЧИКА на фактура,
подписана от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
4. Всички плащания между страните по договора ще се извършват по банковата
сметка на ДОСТАВЧИКА, посочена в издадената от него фактура.
5. Цените са фиксирани и неподлежат на промяна за срока на действие на
договора. Когато бъде намалена продажната цена на продукт от Списъка на
медицинските изделия, заплащани по реда на Наредбата за условията и реда за съставяне
на списък на медицинските изделия по чл.30 „а“ от Закона за медицинските изделия
/ЗМИ/ и за определяне на стойността, до която те се заплащат (приета с ПМС
№364/2011г., ДВ бр. 104/2011г. изм. и доп.) и в резултат на това цената на продукта стане
по-ниска от договорената, Възложителят го заплаща на по-ниската цена от датата на
отразяване на по-ниската продажна цена в Списъка на медицинските изделия, поддържан
от ИАЛ.
6. Когато ДОСТАВЧИКЪТ е сключил договор/договори за подизпълнение,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като бъдат
представени
доказателства,
че
ДОСТАВЧИКЪТ
е
заплатил
на
подизпълнителя/подизпълнителите за изпълнените от тях работи, които са приети по реда
на договора.
7. Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде
предадена като отделен обект на ДОСТАВЧИКА или на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя. Плащането
се осъществява въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до възложителя чрез
доставчика, който е длъжен да го предостави на възложителя в 15-дневен срок от
получаването му.
8. Към искането по предходната точка доставчикът представя становище, от което
да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.
9. Възложителят има право да откаже плащане по т.7 когато искането за плащане е
оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.
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ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да приеме доставените от ДОСТАВЧИКА
продукти, ако същите отговарят на посочените в този договор условия и изискванията
към тях предявени от действащото законодателство. Когато ДОСТАВЧИКА е сключил
договор/договори за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ДОСТАВЧИКА и подизпълнителя.
2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да плати цената съгласно уговорените срок и
начин на плащане.
3. Да изисква от ДОСТАВЧИКА да сключи и да му представи договори за
подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители.
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА
1. ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да достави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заявените
продукти в срок до 3 /три/ работни дни от заявката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или в срок
уговорен при заявката му, а за радиофармацевтици - китове – в срок до ……………….
работни дни от заявката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Доставянето се осъществява в работни
дни, до 13.30 часа в съответното структурно звено на възложителя, посочено в заявката
му.
2. ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да поеме за своя сметка разходите за транспорт и
застраховка на доставката до склада на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
3. ДОСТАВЧИКЪТ отговаря за качеството на доставените продукти за целия им
срок на годност при условие, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ спазва условията за съхранение.
4. ДОСТАВЧИКЪТ декларира с подписа си по договора, че е в състояние да
изпълни качествено и в пълен обем задълженията си по него, както и че поддържа
наличност от договорените продукти.
5. Да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му
подизпълнители или на допълнително споразумение за тяхната замяна в срок от 3 /три/
дни от сключване на настоящия договор и да предостави копие от него/тях на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок от сключването им заедно с доказателство че са
изпълнени изискванията на чл.66, ал.2 и ал.11 ЗОП.
6. Да предоставя при поискване информация за плащанията си по договорите за
подизпълнение.
7. Да спазва стриктно чл.115 ЗОП.
VI. РЕД ЗА ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
1. Приемането на доставката се извършва от определени от страна на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ДОСТАВЧИКА лица.
2. Приемането на доставката се удостоверява с подписване от лицата по
предходната точка на двустранен предавателно-приемателен протокол и фактура за
нейното извършване.
3. Когато ДОСТАВЧИКА е сключил договор/договори за подизпълнение,
работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на
ДОСТАВЧИКА и подизпълнителя.
VІI. ОТГОВОРНОСТИ И НЕУСТОЙКИ
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1. За неизпълнение на задълженията си по настоящия договор неизправната страна
дължи на изправната страна обезщетение в размер на мораторната лихва за срока на
забавата или неизпълнението върху стойността на забавяното или неизпълненото.
2. При неизпълнение на сроковете за доставка, самоволно коригиране на цените от
страна на ДОСТАВЧИКА, определянето им в отклонение от действащото
законодателство или когато надвишават посочените цени в Списъка на медицинските
изделия, заплащани по реда на Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на
медицинските изделия по чл.30 „а“ от Закона за медицинските изделия /ЗМИ/ и за
определяне на стойността, до която те се заплащат, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да
извършва доставка на продуктите от други търговци/ производители, както и да
прекрати едностранно договора, без да дължи каквито и да било обезщетения (за
претърпени вреди, за неизпълнен договор, пропуснати ползи и други).
3. В случай на доставка на медицинско изделие с по-кратък от договорения срок на
годност ДОСТАВЧИКЪТ дължи неустойка както следва:
- срок на годност от 59.99 % до 50 % - 2,0 % върху стойността на доставката;
- срок на годност от 49.99 % до 40 % - 3,0 % върху стойността на доставката;
- срок на годност от 39.99 % до 30 % - 6,0 % върху стойността на доставката;
- срок на годност от 29.99 % до 20 % - 7,5 % върху стойността на доставката;
- срок на годност до 20 % - 9,0 % върху стойността на доставката.
4. При неспазване на сроковете за доставка ДОСТАВЧИКЪТ дължи на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 1% на ден върху стойността на заявените
продукти/радиофармацевтици-китове за всеки ден забава, но не повече от 30% от
стойността им.
VІІI. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
1. Доставчикът осигурява в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за добро
изпълнение на договора в размер на 92.40лв. в допустимата от ЗОП форма,
представляваща 2 % от стойността му без ДДС.
2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи тази гаранция и да се разпореди с
нея, като се удовлетвори от пълния й размер при неизпълнение на което и да е от
задълженията на ДОСТАВЧИКА, произтичащи от договора и/или относимата към него
нормативна уредба. Ако това е недостатъчно за възмездяването му, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
предявява иск за разликата над този размер.
3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията след 31.01.2019г., въз основа на
писмено искане на Доставчика, без да дължи лихва или обезщетение за времето до това
освобождаване.
IX. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прави рекламации за явни недостатъци в 15 дневен срок от
доставката на медицински изделия и в 5 дневен срок от доставката на радиофармацевтици
- китове, а за скрити недостатъци - през целия срок на годност на доставените продукти.
В този случай ДОСТАВЧИКЪТ подменя рекламираните продукти с нови, качествени
такива в срок, съгласно раздел V, т.1 на настоящия договор.
2. В случай, че ДОСТАВЧИКЪТ не изпълни задължението си по предходната
точка ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже плащането, а ако плащането е вече
извършено да прихване стойността на рекламираните продукти от следващи доставки.
3. Договорът се прекратява:
а) с изтичане срока на договора;
б) по взаимно писмено споразумение на страните;
в) с развалянето му по реда на чл.87 от ЗЗД;
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г) с временното или окончателното отнемане, обезсилване или прекратяване
на разрешението или удостоверението за търговия на едро на ДОСТАВЧИКА;
д) при условията на раздел VII т.2 от този договор;
е) от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с едноседмично предизвестие, ако не е в състояние да
изпълнява своите задължения поради непредвидени обстоятелства. В този случай се
уреждат финансовите взаимоотношения между страните за извършените от Доставчика и
одобрени от Възложителя дейности по изпълнение на договора;
ж) поради невъзможност на ДОСТАВЧИКА за изпълнението му;
з) от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без предизвестие при възникване на обстоятелствата
по чл.118 ЗОП или по чл.119, ал.2 ЗОП;
и) от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без предизвестие, когато въз основа на неверни данни
от ДОСТАВЧИКА е приложено изключение по чл.4 от Закона за икономическите и
финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален
данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици и е
сключен договор с него. В този случай не се връща гаранцията за изпълнението му, не се
заплащат извършените дейности, а получените плащания от ДОСТАВЧИКА подлежат
на незабавно възстановяване ведно със законната лихва. Във всички случай
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи компенсации и обезщетения.
4. Възникналите спорове между страните се уреждат чрез взаимни преговори
между тях. При непостигане на споразумение, те решават спора по съдебен ред.
5. За всички неуредени в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на
действащото законодателство.
Договорът се състави в два еднообразни екземпляра, по един за всяка страна.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ДОСТАВЧИК:

“КОЦ - Стара Загора” ЕООД

„ГАМИДОР БЪЛГАРИЯ“ ООД

Управител: / п / съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД

Управител:

/д-р П. Чилингиров/

/ п / съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД
/Якоб Офер, чрез Пълномощник
Петко Кръстев/
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
към Договор № 17 от 12.02.2018г.

"ГАМИДОР БЪЛГАРИЯ " ООД

МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ И КОНСУМАТИВИ - за Клинична лаборатория
№ по
ред

Обособена
позиция №

Наименование

Изисквания към изделието

Мерна единица

Количества
за една
година до

Единична
цена в
лева без
ДДС

Обща
стойност /
лева

Съдържание на предложената от
участника опаковка за обособена
позиция

Производител

Бързи ( експресни ) тестове за качествено
изследване

1.Материалът за изследване да е серум или
плазма
2. Отчитането на резултата да е на 20-та
минута след накапването.
3. Всеки тест да е индивидуално пакетиран

Бърз тест за Хепатит В

50 броя в опаковка

брой

1000

1.15

1150.00

1.2

Бърз тест за Хепатит С

50 броя в опаковка

брой

1000

50 бр.,кат.№THC01

Turklab

1.3

50 броя в опаковка

брой

1000

1.30
1.35

1300.00

Бърз тест за HIV

1350.00

50 бр.,кат.№THIV01

Turklab

1.4

Бърз тест анти Сифилис

50 броя в опаковка

брой

1000

0.82

820.00

50 бр.,кат.№TTP01

Turklab

1

1.1

165

Обща ст-ст без ДДС:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ДОСТАВЧИК:

“КОЦ - Стара Загора” ЕООД

„ГАМИДОР БЪЛГАРИЯ“ ООД

Управител:

Управител:

/ п / съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД

/д-р П. Чилингиров/

4620.00 лв.

/ п / съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД

/Якоб Офер, чрез Пълномощник Петко Кръстев/

50 бр.,кат.№THB03

Turklab

ДОГОВОР № 18
ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ
“ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ПРЕЗ 2018Г.”
Днес, 12.02.2018год. в гр.Стара Загора, между:
„КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - СТАРА ЗАГОРА” ЕООД, със
седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул.”Д-р Т.Стоянович” №15, вписано в
ТР на АВ с ЕИК: 000812197, Ид. № ЗДДС: BG 000812197 представлявано от д-р Петьо
Вълчев Чилингиров - управител, наричано за краткост в договора ВЪЗЛОЖИТЕЛ от
една страна
и
„ЕЛТА 90М“ ООД, със седалище и адрес на управление гр. София 1000,
ул.“Дунав“№19А, ет.1, ап.2, тел.: 02 9839649, факс: 02 9832211, вписано в ТР на АВ с
ЕИК: 130469816, ИД.№ по ЗДДС: BG 130469816, представлявано от д-р Теодор Иванов
Замфиров - Управител, наричано за краткост в договора ДОСТАВЧИК от друга страна,
въз основа на класиране на ДОСТАВЧИКА в открита процедура за възлагане на
обществена поръчка с уникален номер в регистъра на обществените поръчки 00731-20170006, извършено с Решение № 23/24.01.2018г. на Управителя на „КОЦ - Стара Загора”
ЕООД се сключи настоящия договор за обществена поръчка за доставка на медицински
изделия в т.ч. китове (наричани общо и поотделно „продукти”) за нуждите на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при следните условия:
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ДОСТАВЧИКЪТ приема да доставя на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ продукти, по цени и количества съгласно Приложение №1, което е
неразделна част от настоящия договор, а ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да му заплаща
цената, съгласно условията на настоящия договор. Така записаните количества са
ориентировъчни и не задължават ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да ги заяви, получи и заплати, тъй
като те зависят от осигуреното финансиране, броя на пациентите, медицинската терапия и
др.
2. Продуктите, следва да отговарят на действащите стандартизационни документи
(международни стандарти, европейски стандарти, БДС, ОН и др.), с остатъчен срок на
годност не по-малко от 60 % от отбелязания на опаковката.
Те следва да са пуснати на пазара и/или в действие съобразно изискванията на
Закона за медицинските изделия /ЗМИ/, да са включени в списъка на медицинските
изделия, заплащани по реда на Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на
медицинските изделия по чл.30 „а“ от Закона за медицинските изделия /ЗМИ/ и за
определяне на стойността, до която те се заплащат (приета с ПМС №364/2011г., ДВ бр.
104/2011г. изм. и доп.), поддържан от Изпълнителна агенция по лекарствата /ИАЛ/ и
трябва да притежават:

нанесена “СЕ” маркировка;

нанесен партиден/ сериен номер върху опаковките, когато е приложимо;

нанесен идентификационен номер на нотифицирания орган, когато такъв се
изисква от действащото законодателство;

нанесени наименование и адрес на управление на производителя и/или
упълномощения представител и вносител;


инструкции за употреба, с изключение на изделията, за които не е предвидено в
закона.
3. Количеството на доставяните продукти се определя от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез
заявки, които се извършват писмено. Заявките се изпращат на адрес гр. София,
ул.“Враня“ №82, на e-mail адрес: office@elta90.eu, а тези по факс на тел.: 02/ 983 22 11.
ІІ. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА
1. Договорът има срок на действие от 01.01.2018г. до 31.12.2018г.
2. Място на изпълнение на поръчката е гр.Стара Загора, ул. „Д-р Тодор Стоянович“
15, до 13.30ч. на всеки работен ден.
ІІІ. ЦЕНИ, РЕД И СРОКОВЕ НА РАЗПЛАЩАНЕ
1. Цените са образувани съгласно действащото законодателство в България за
търговци на едро и включват всички начисления, данъци, такси, мита, транспорт и др. до
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без ДДС.
2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ДОСТАВЧИКА стойността на доставените
продукти по цени, посочени в Приложение № 1 към настоящия договор в съответствие с
доставените количества.
3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща уговорената цена по банков път с платежно
нареждане, разсрочено до 30 дни след представяне от ДОСТАВЧИКА на фактура,
подписана от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
4. Всички плащания между страните по договора ще се извършват по банковата
сметка на ДОСТАВЧИКА, посочена в издадената от него фактура.
5. Цените са фиксирани и неподлежат на промяна за срока на действие на
договора. Когато бъде намалена продажната цена на продукт от Списъка на
медицинските изделия, заплащани по реда на Наредбата за условията и реда за съставяне
на списък на медицинските изделия по чл.30 „а“ от Закона за медицинските изделия
/ЗМИ/ и за определяне на стойността, до която те се заплащат (приета с ПМС
№364/2011г., ДВ бр. 104/2011г. изм. и доп.) и в резултат на това цената на продукта стане
по-ниска от договорената, Възложителят го заплаща на по-ниската цена от датата на
отразяване на по-ниската продажна цена в Списъка на медицинските изделия, поддържан
от ИАЛ.
6. Когато ДОСТАВЧИКЪТ е сключил договор/договори за подизпълнение,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като бъдат
представени
доказателства,
че
ДОСТАВЧИКЪТ
е
заплатил
на
подизпълнителя/подизпълнителите за изпълнените от тях работи, които са приети по реда
на договора.
7. Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде
предадена като отделен обект на ДОСТАВЧИКА или на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя. Плащането
се осъществява въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до възложителя чрез
доставчика, който е длъжен да го предостави на възложителя в 15-дневен срок от
получаването му.
8. Към искането по предходната точка доставчикът представя становище, от което
да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.
9. Възложителят има право да откаже плащане по т.7 когато искането за плащане е
оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.
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ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да приеме доставените от ДОСТАВЧИКА
продукти, ако същите отговарят на посочените в този договор условия и изискванията
към тях предявени от действащото законодателство. Когато ДОСТАВЧИКА е сключил
договор/договори за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ДОСТАВЧИКА и подизпълнителя.
2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да плати цената съгласно уговорените срок и
начин на плащане.
3. Да изисква от ДОСТАВЧИКА да сключи и да му представи договори за
подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители.
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА
1. ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да достави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заявените
продукти в срок до 5 /пет/ работни дни от заявката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или в срок
уговорен при заявката му, а за радиофармацевтици - китове – в срок до ……………….
работни дни от заявката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Доставянето се осъществява в работни
дни, до 13.30 часа в съответното структурно звено на възложителя, посочено в заявката
му.
2. ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да поеме за своя сметка разходите за транспорт и
застраховка на доставката до склада на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
3. ДОСТАВЧИКЪТ отговаря за качеството на доставените продукти за целия им
срок на годност при условие, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ спазва условията за съхранение.
4. ДОСТАВЧИКЪТ декларира с подписа си по договора, че е в състояние да
изпълни качествено и в пълен обем задълженията си по него, както и че поддържа
наличност от договорените продукти.
5. Да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му
подизпълнители или на допълнително споразумение за тяхната замяна в срок от 3 /три/
дни от сключване на настоящия договор и да предостави копие от него/тях на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок от сключването им заедно с доказателство че са
изпълнени изискванията на чл.66, ал.2 и ал.11 ЗОП.
6. Да предоставя при поискване информация за плащанията си по договорите за
подизпълнение.
7. Да спазва стриктно чл.115 ЗОП.
VI. РЕД ЗА ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
1. Приемането на доставката се извършва от определени от страна на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ДОСТАВЧИКА лица.
2. Приемането на доставката се удостоверява с подписване от лицата по
предходната точка на двустранен предавателно-приемателен протокол и фактура за
нейното извършване.
3. Когато ДОСТАВЧИКА е сключил договор/договори за подизпълнение,
работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на
ДОСТАВЧИКА и подизпълнителя.
VІI. ОТГОВОРНОСТИ И НЕУСТОЙКИ
1. За неизпълнение на задълженията си по настоящия договор неизправната страна
дължи на изправната страна обезщетение в размер на мораторната лихва за срока на
забавата или неизпълнението върху стойността на забавяното или неизпълненото.
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2. При неизпълнение на сроковете за доставка, самоволно коригиране на цените от
страна на ДОСТАВЧИКА, определянето им в отклонение от действащото
законодателство или когато надвишават посочените цени в Списъка на медицинските
изделия, заплащани по реда на Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на
медицинските изделия по чл.30 „а“ от Закона за медицинските изделия /ЗМИ/ и за
определяне на стойността, до която те се заплащат, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да
извършва доставка на продуктите от други търговци/ производители, както и да
прекрати едностранно договора, без да дължи каквито и да било обезщетения (за
претърпени вреди, за неизпълнен договор, пропуснати ползи и други).
3. В случай на доставка на медицинско изделие с по-кратък от договорения срок на
годност ДОСТАВЧИКЪТ дължи неустойка както следва:
- срок на годност от 59.99 % до 50 % - 2,0 % върху стойността на доставката;
- срок на годност от 49.99 % до 40 % - 3,0 % върху стойността на доставката;
- срок на годност от 39.99 % до 30 % - 6,0 % върху стойността на доставката;
- срок на годност от 29.99 % до 20 % - 7,5 % върху стойността на доставката;
- срок на годност до 20 % - 9,0 % върху стойността на доставката.
4. При неспазване на сроковете за доставка ДОСТАВЧИКЪТ дължи на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 1% на ден върху стойността на заявените
продукти/радиофармацевтици-китове за всеки ден забава, но не повече от 30% от
стойността им.
VІІI. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
1. Доставчикът осигурява в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за добро
изпълнение на договора в размер на 249.32лв. в допустимата от ЗОП форма,
представляваща 2 % от стойността му без ДДС.
2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи тази гаранция и да се разпореди с
нея, като се удовлетвори от пълния й размер при неизпълнение на което и да е от
задълженията на ДОСТАВЧИКА, произтичащи от договора и/или относимата към него
нормативна уредба. Ако това е недостатъчно за възмездяването му, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
предявява иск за разликата над този размер.
3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията след 31.01.2019г., въз основа на
писмено искане на Доставчика, без да дължи лихва или обезщетение за времето до това
освобождаване.
IX. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прави рекламации за явни недостатъци в 15 дневен срок от
доставката на медицински изделия и в 5 дневен срок от доставката на радиофармацевтици
- китове, а за скрити недостатъци - през целия срок на годност на доставените продукти.
В този случай ДОСТАВЧИКЪТ подменя рекламираните продукти с нови, качествени
такива в срок, съгласно раздел V, т.1 на настоящия договор.
2. В случай, че ДОСТАВЧИКЪТ не изпълни задължението си по предходната
точка ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже плащането, а ако плащането е вече
извършено да прихване стойността на рекламираните продукти от следващи доставки.
3. Договорът се прекратява:
а) с изтичане срока на договора;
б) по взаимно писмено споразумение на страните;
в) с развалянето му по реда на чл.87 от ЗЗД;
г) с временното или окончателното отнемане, обезсилване или прекратяване
на разрешението или удостоверението за търговия на едро на ДОСТАВЧИКА;
д) при условията на раздел VII т.2 от този договор;
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е) от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с едноседмично предизвестие, ако не е в състояние да
изпълнява своите задължения поради непредвидени обстоятелства. В този случай се
уреждат финансовите взаимоотношения между страните за извършените от Доставчика и
одобрени от Възложителя дейности по изпълнение на договора;
ж) поради невъзможност на ДОСТАВЧИКА за изпълнението му;
з) от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без предизвестие при възникване на обстоятелствата
по чл.118 ЗОП или по чл.119, ал.2 ЗОП;
и) от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без предизвестие, когато въз основа на неверни данни
от ДОСТАВЧИКА е приложено изключение по чл.4 от Закона за икономическите и
финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален
данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици и е
сключен договор с него. В този случай не се връща гаранцията за изпълнението му, не се
заплащат извършените дейности, а получените плащания от ДОСТАВЧИКА подлежат
на незабавно възстановяване ведно със законната лихва. Във всички случай
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи компенсации и обезщетения.
4. Възникналите спорове между страните се уреждат чрез взаимни преговори
между тях. При непостигане на споразумение, те решават спора по съдебен ред.
5. За всички неуредени в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на
действащото законодателство.
Договорът се състави в два еднообразни екземпляра, по един за всяка страна.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ДОСТАВЧИК:

“КОЦ - СТАРА ЗАГОРА” ЕООД

„ЕЛТА 90М“ ООД

Управител:

Управител: / п / съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД
/д-р Теодор Замфиров/

/ п / съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД
/д-р П. Чилингиров/
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
към Договор № 18 от 12.02.2018г.

"ЕЛТА 90М " ООД
МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ И КОНСУМАТИВИ - за Отделение "Клинична патология" и Клинична лаборатория
№ по
ред

Обособена
позиция №

1

116

1.1

1.2

2

163

Изисквания към изделието

Мерна единица

Количества
за една
година до

Микротомни ножчета S35

1.За рязане на всички парафинови
блокчета в обичайната практика, както и
за по-големи биопсии - S35;
2.Опаковка от 50 броя

брой

800

Микротомни ножчета R35

1.За рязане на всички парафинови
блокчета в обичайната практика, както и
за по-големи биопсии - R35;
2.Опаковка от 50 броя

брой

Наименование

Обща
стойност / лева

Съдържание на предложената от
участника опаковка за обособена
позиция

Производител

Микротомни ножчета

Реактиви за хематологичен анализатор
Sysmex XP-300

2.77

2.90

дилуент

20 l

опаковка

48

2.2

лизант

0.5l

опаковка

54

2.3

почистващ разтвор

50ml

опаковка

6

контролна кръв 3 нива

1.5ml

опаковка

36

50.00
95.65
92.50
35.00

Обща ст-ст без ДДС :

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ДОСТАВЧИК:

“КОЦ - Стара Загора” ЕООД

„ЕЛТА 90М" ООД

Управител:/ п / съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД
/д-р П. Чилингиров/

Управител: / п / съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД
/д-р Теодор Замфиров/

50 бр.

ThermoFisher
Scientifik, USA

50 бр.

ThermoFisher
Scientifik, USA

2216.00

300

2.1

2.4

Единична
цена в лева
без ДДС

870.00

2400.00 Cellpack, 20l

Sysmex Europe Gmbh

5165.10 Stromatolyser,WH, 500ml

Sysmex Europe Gmbh

555.00 Cellclean, 50ml
Eithcheck 3WP, Normal, Low, High
1260.00 level

Sysmex Europe Gmbh

12466.10 лв.

Sysmex Europe Gmbh

ДОГОВОР № 19
ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ
“ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ПРЕЗ 2018Г.”
Днес, 12.02.2018год. в гр.Стара Загора, между:
„КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - СТАРА ЗАГОРА” ЕООД, със
седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул.”Д-р Т.Стоянович” №15, вписано в
ТР на АВ с ЕИК: 000812197, Ид. № ЗДДС: BG 000812197 представлявано от д-р Петьо
Вълчев Чилингиров - управител, наричано за краткост в договора ВЪЗЛОЖИТЕЛ от
една страна
и
„ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ“ ООД, със седалище и адрес на управление гр.
Пловдив 4000, р-н Централен, ул. Йордан Йовков №9, тел.: 032 644588, факс: 032642706,
вписано в ТР на АВ с ЕИК: 115573932, ИД.№ по ЗДДС: BG 115573932, представлявано
от
Кръстьо Веселинов Белев - Управител, наричано за краткост в договора
ДОСТАВЧИК от друга страна,
въз основа на класиране на ДОСТАВЧИКА в открита процедура за възлагане на
обществена поръчка с уникален номер в регистъра на обществените поръчки 00731-20170006, извършено с Решение № 23/24.01.2018г. на Управителя на „КОЦ - Стара Загора”
ЕООД се сключи настоящия договор за обществена поръчка за доставка на медицински
изделия в т.ч. китове (наричани общо и поотделно „продукти”) за нуждите на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при следните условия:
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ДОСТАВЧИКЪТ приема да доставя на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ продукти, по цени и количества съгласно Приложение №1, което е
неразделна част от настоящия договор, а ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да му заплаща
цената, съгласно условията на настоящия договор. Така записаните количества са
ориентировъчни и не задължават ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да ги заяви, получи и заплати, тъй
като те зависят от осигуреното финансиране, броя на пациентите, медицинската терапия и
др.
2. Продуктите, следва да отговарят на действащите стандартизационни документи
(международни стандарти, европейски стандарти, БДС, ОН и др.), с остатъчен срок на
годност не по-малко от 60 % от отбелязания на опаковката.
Те следва да са пуснати на пазара и/или в действие съобразно изискванията на
Закона за медицинските изделия /ЗМИ/, да са включени в списъка на медицинските
изделия, заплащани по реда на Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на
медицинските изделия по чл.30 „а“ от Закона за медицинските изделия /ЗМИ/ и за
определяне на стойността, до която те се заплащат (приета с ПМС №364/2011г., ДВ бр.
104/2011г. изм. и доп.), поддържан от Изпълнителна агенция по лекарствата /ИАЛ/ и
трябва да притежават:

нанесена “СЕ” маркировка;

нанесен партиден/ сериен номер върху опаковките, когато е приложимо;

нанесен идентификационен номер на нотифицирания орган, когато такъв се
изисква от действащото законодателство;


нанесени наименование и адрес на управление на производителя и/или
упълномощения представител и вносител;

инструкции за употреба, с изключение на изделията, за които не е предвидено в
закона.
3. Количеството на доставяните продукти се определя от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез
заявки, които се извършват писмено. Заявките се изпращат на адрес гр. Пловдив, бул.
Шести септември“ №87, на e-mail адрес: eastlink_pv@mail.orbitel.bg , а тези по факс на
тел.: 032 642706.
ІІ. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА
1. Договорът има срок на действие от 01.01.2018г. до 31.12.2018г.
2. Място на изпълнение на поръчката е гр.Стара Загора, ул. „Д-р Тодор Стоянович“
15, до 13.30ч. на всеки работен ден.
ІІІ. ЦЕНИ, РЕД И СРОКОВЕ НА РАЗПЛАЩАНЕ
1. Цените са образувани съгласно действащото законодателство в България за
търговци на едро и включват всички начисления, данъци, такси, мита, транспорт и др. до
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без ДДС.
2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ДОСТАВЧИКА стойността на доставените
продукти по цени, посочени в Приложение № 1 към настоящия договор в съответствие с
доставените количества.
3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща уговорената цена по банков път с платежно
нареждане, разсрочено до 30 дни след представяне от ДОСТАВЧИКА на фактура,
подписана от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
4. Всички плащания между страните по договора ще се извършват по банковата
сметка на ДОСТАВЧИКА, посочена в издадената от него фактура.
5. Цените са фиксирани и неподлежат на промяна за срока на действие на
договора. Когато бъде намалена продажната цена на продукт от Списъка на
медицинските изделия, заплащани по реда на Наредбата за условията и реда за съставяне
на списък на медицинските изделия по чл.30 „а“ от Закона за медицинските изделия
/ЗМИ/ и за определяне на стойността, до която те се заплащат (приета с ПМС
№364/2011г., ДВ бр. 104/2011г. изм. и доп.) и в резултат на това цената на продукта стане
по-ниска от договорената, Възложителят го заплаща на по-ниската цена от датата на
отразяване на по-ниската продажна цена в Списъка на медицинските изделия, поддържан
от ИАЛ.
6. Когато ДОСТАВЧИКЪТ е сключил договор/договори за подизпълнение,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като бъдат
представени
доказателства,
че
ДОСТАВЧИКЪТ
е
заплатил
на
подизпълнителя/подизпълнителите за изпълнените от тях работи, които са приети по реда
на договора.
7. Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде
предадена като отделен обект на ДОСТАВЧИКА или на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя. Плащането
се осъществява въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до възложителя чрез
доставчика, който е длъжен да го предостави на възложителя в 15-дневен срок от
получаването му.
8. Към искането по предходната точка доставчикът представя становище, от което
да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.
9. Възложителят има право да откаже плащане по т.7 когато искането за плащане е
оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.
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ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да приеме доставените от ДОСТАВЧИКА
продукти, ако същите отговарят на посочените в този договор условия и изискванията
към тях предявени от действащото законодателство. Когато ДОСТАВЧИКА е сключил
договор/договори за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ДОСТАВЧИКА и подизпълнителя.
2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да плати цената съгласно уговорените срок и
начин на плащане.
3. Да изисква от ДОСТАВЧИКА да сключи и да му представи договори за
подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители.
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА
1. ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да достави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заявените
продукти в срок до 5 /пет/ работни дни от заявката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или в срок
уговорен при заявката му, а за радиофармацевтици - китове – в срок до ……………….
работни дни от заявката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Доставянето се осъществява в работни
дни, до 13.30 часа в съответното структурно звено на възложителя, посочено в заявката
му.
2. ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да поеме за своя сметка разходите за транспорт и
застраховка на доставката до склада на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
3. ДОСТАВЧИКЪТ отговаря за качеството на доставените продукти за целия им
срок на годност при условие, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ спазва условията за съхранение.
4. ДОСТАВЧИКЪТ декларира с подписа си по договора, че е в състояние да
изпълни качествено и в пълен обем задълженията си по него, както и че поддържа
наличност от договорените продукти.
5. Да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му
подизпълнители или на допълнително споразумение за тяхната замяна в срок от 3 /три/
дни от сключване на настоящия договор и да предостави копие от него/тях на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок от сключването им заедно с доказателство че са
изпълнени изискванията на чл.66, ал.2 и ал.11 ЗОП.
6. Да предоставя при поискване информация за плащанията си по договорите за
подизпълнение.
7. Да спазва стриктно чл.115 ЗОП.
VI. РЕД ЗА ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
1. Приемането на доставката се извършва от определени от страна на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ДОСТАВЧИКА лица.
2. Приемането на доставката се удостоверява с подписване от лицата по
предходната точка на двустранен предавателно-приемателен протокол и фактура за
нейното извършване.
3. Когато ДОСТАВЧИКА е сключил договор/договори за подизпълнение,
работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на
ДОСТАВЧИКА и подизпълнителя.
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VІI. ОТГОВОРНОСТИ И НЕУСТОЙКИ
1. За неизпълнение на задълженията си по настоящия договор неизправната страна
дължи на изправната страна обезщетение в размер на мораторната лихва за срока на
забавата или неизпълнението върху стойността на забавяното или неизпълненото.
2. При неизпълнение на сроковете за доставка, самоволно коригиране на цените от
страна на ДОСТАВЧИКА, определянето им в отклонение от действащото
законодателство или когато надвишават посочените цени в Списъка на медицинските
изделия, заплащани по реда на Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на
медицинските изделия по чл.30 „а“ от Закона за медицинските изделия /ЗМИ/ и за
определяне на стойността, до която те се заплащат, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да
извършва доставка на продуктите от други търговци/ производители, както и да
прекрати едностранно договора, без да дължи каквито и да било обезщетения (за
претърпени вреди, за неизпълнен договор, пропуснати ползи и други).
3. В случай на доставка на медицинско изделие с по-кратък от договорения срок на
годност ДОСТАВЧИКЪТ дължи неустойка както следва:
- срок на годност от 59.99 % до 50 % - 2,0 % върху стойността на доставката;
- срок на годност от 49.99 % до 40 % - 3,0 % върху стойността на доставката;
- срок на годност от 39.99 % до 30 % - 6,0 % върху стойността на доставката;
- срок на годност от 29.99 % до 20 % - 7,5 % върху стойността на доставката;
- срок на годност до 20 % - 9,0 % върху стойността на доставката.
4. При неспазване на сроковете за доставка ДОСТАВЧИКЪТ дължи на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 1% на ден върху стойността на заявените
продукти/радиофармацевтици-китове за всеки ден забава, но не повече от 30% от
стойността им.
VІІI. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
1. Доставчикът осигурява в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за добро
изпълнение на договора в размер на 1239.20лв. в допустимата от ЗОП форма,
представляваща 2 % от стойността му без ДДС.
2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи тази гаранция и да се разпореди с
нея, като се удовлетвори от пълния й размер при неизпълнение на което и да е от
задълженията на ДОСТАВЧИКА, произтичащи от договора и/или относимата към него
нормативна уредба. Ако това е недостатъчно за възмездяването му, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
предявява иск за разликата над този размер.
3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията след 31.01.2019г., въз основа на
писмено искане на Доставчика, без да дължи лихва или обезщетение за времето до това
освобождаване.
IX. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прави рекламации за явни недостатъци в 15 дневен срок от
доставката на медицински изделия и в 5 дневен срок от доставката на радиофармацевтици
- китове, а за скрити недостатъци - през целия срок на годност на доставените продукти.
В този случай ДОСТАВЧИКЪТ подменя рекламираните продукти с нови, качествени
такива в срок, съгласно раздел V, т.1 на настоящия договор.
2. В случай, че ДОСТАВЧИКЪТ не изпълни задължението си по предходната
точка ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже плащането, а ако плащането е вече
извършено да прихване стойността на рекламираните продукти от следващи доставки.
3. Договорът се прекратява:
а) с изтичане срока на договора;
б) по взаимно писмено споразумение на страните;
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в) с развалянето му по реда на чл.87 от ЗЗД;
г) с временното или окончателното отнемане, обезсилване или прекратяване
на разрешението или удостоверението за търговия на едро на ДОСТАВЧИКА;
д) при условията на раздел VII т.2 от този договор;
е) от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с едноседмично предизвестие, ако не е в състояние да
изпълнява своите задължения поради непредвидени обстоятелства. В този случай се
уреждат финансовите взаимоотношения между страните за извършените от Доставчика и
одобрени от Възложителя дейности по изпълнение на договора;
ж) поради невъзможност на ДОСТАВЧИКА за изпълнението му;
з) от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без предизвестие при възникване на обстоятелствата
по чл.118 ЗОП или по чл.119, ал.2 ЗОП;
и) от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без предизвестие, когато въз основа на неверни данни
от ДОСТАВЧИКА е приложено изключение по чл.4 от Закона за икономическите и
финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален
данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици и е
сключен договор с него. В този случай не се връща гаранцията за изпълнението му, не се
заплащат извършените дейности, а получените плащания от ДОСТАВЧИКА подлежат
на незабавно възстановяване ведно със законната лихва. Във всички случай
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи компенсации и обезщетения.
4. Възникналите спорове между страните се уреждат чрез взаимни преговори
между тях. При непостигане на споразумение, те решават спора по съдебен ред.
5. За всички неуредени в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на
действащото законодателство.
Договорът се състави в два еднообразни екземпляра, по един за всяка страна.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ДОСТАВЧИК:

“КОЦ - Стара Загора” ЕООД

„ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ“ ООД

Управител:

Управител: / п / съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД

/ п / съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД

/д-р П. Чилингиров/

/Кръстьо Белев/
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
към Договор № 19 от 12.02.2018г.

"ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ" ООД
МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ И КОНСУМАТИВИ - за стационар; Клинична патология и Клинична лаборатория,
Мерна
единица

Количества
за една
година до

Единична
цена в лева
без ДДС

Обща
стойност / лева

Съдържание на предложената
от участника опаковка за
обособена позиция

брой

100 000

0.02

2000.00

100

съгл. чл.102 ал.1 от ЗОП

СИСТЕМИ Инфузионни с
прецизен регулатор

1.Приложима за твърди и
деформируеми контейнери;
2.С клапан за подаване на въздух,
снабден с 0.2 μm филтър и капаче;
3.Капкова камера за 20 капки.=1мл;
4.Прецизен регулатор с точна
градуировка в мл/час,обезпечаващ
постоянна скорост на вливането.

брой

3 000

1.05

3150.00

25

съгл. чл.102 ал.1 от ЗОП

Капачки (тапи) за абокати
(бр.) -/ бяло, червено, синьо/

1.Да имат СЕ маркировка на
опаковката, съгласно изискванията
на Европейската директива 93/42
2.Универсално с мъжко и женско
затваряне.

брой

30 000

0.05

1500.00

1000

съгл. чл.102 ал.1 от ЗОП

22

Хирургически стерилни
ръкавици - чифт
/индивидуално пакетиран/

1.Изработени от натурален гумен
латекс;
2.С анатомична форма;
3.Удобна за хващане повърхност и
грапав маншон;
4.Стерилизирани с гама-лъчи.
5.Чифт - индивидуално пакетиран

чифт

5000

0.27

1350.00

50

съгл. чл.102 ал.1 от ЗОП

5

23

Хирургически стерилни
латексови ненапудрени
ръкавици - чифт
/индивидуално пакетиран/

1.Изработени от латекс;
2.Без пудра;
3.Със специален хипоалергичен
слой.
4. Чифт - индивидуално пакетиран

чифт

5000

0.30

1500.00

50

съгл. чл.102 ал.1 от ЗОП

6

24

Хирургически стерилни
синтетични антиалергични
ръкавици- чифт
/индивидуално пакетиран/

1.Изработени от синтетичен
материал;
2.С антиалергично покритие.
3.Чифт - индивидуално пакетиран

чифт

2500

1.60

4000.00

50

съгл. чл.102 ал.1 от ЗОП

№ по
ред

1

2

3

4

Обособена
позиция №

2

6

15

Наименование

Изисквания към изделието

1.Стерилни за еднократно
използване
Инжекционни игли за
еднократно използване G 18, 2.Размери по стандарт;
3.Апирогенни;
20, 22, 25, 26, 27
4.Хиподермални.

Производител

стр.1 от 4

7

28

Хирургически нестерилни
ръкавици - брой

1.Изработени от натурален латекс;
2.Леко грапави,с пудра;
3.Дължина на ръкавицата не покъса от 240мм.
4.Размери S,M,L,XL.

брой

80 000

0.04

3200.00

100

съгл. чл.102 ал.1 от ЗОП

кв.м.

50 000

0.24

12000.00

1

съгл. чл.102 ал.1 от ЗОП

8

30

Марля - топ- /размери
ширина 1м. дължина 200м./

1.Изработена от 100% памучна
прежд 2.Мека и силно
хигроскопична.
3.Апретурно обработена.
4.Tex 17/17 нишки; минимална маса
25гр. на кв. м.
5.Опакована с размери ширина 1м.
и дължина 200м.

9

36

Памук естествен - оп.х 80гр.

1.100% естествен памук хигроскопичен;
2.Опаковка от 80гр.

опаковка

6000

0.43

2580.00

1

съгл. чл.102 ал.1 от ЗОП

38

Бинт марлен 10см/10м-1брой
в опаковка

1.Изработен от 100% памучна
прежда. 2.Tex 17/17 нишки;
минимална маса 25гр. на кв.
3. Индивидуално пакетиран

опаковка

5000

0.33

1650.00

1

съгл. чл.102 ал.1 от ЗОП

1 брой
пластир

5000

0.99

4950.00

10

съгл. чл.102 ал.1 от ЗОП

10

11

41

Копринен пластир - 5см / 5м

1.Самофиксиращ се копринен
пластир от нетъкан текстил с
хипоалергичен адхезив;
2.Силно пропусклив за въздух и
водни пари, мек и еластичен на
ширина, отстранява се
безболезнено,не предизвиква
мацерация на кожата.

12

43

Лигнин

мярка "Б"

1 кг

2500

1.41

3525.00

1

съгл. чл.102 ал.1 от ЗОП

13

44

Превръзка
водонепропусклива за
фиксиране на канюла с
прорез /индивидуално
пакетирана/

1.Водонепропусклива;
2.Бактерионепропусклива;
3.С подсилени ръбове за
подсигуряване на интравенозните
канюли;
4.Хипоалергична и с абсорбираща
подложка в размер 2см / 2см.

брой

25 000

0.09

2250.00

50

съгл. чл.102 ал.1 от ЗОП

14

48

Шапка хирургическа

1.Тип "барета", на ластик;
2.Изработени от нетъкан текстил;
3.Проветрива повърхност.
4.Размери М, L и XL

брой

5000

0.03

150.00

100

съгл. чл.102 ал.1 от ЗОП

Електроди за ЕКГ

1.Еднократни;
2.Контактен елемент - Ag/AgCl;
3.Свързващ елемент - хидрогел;
4.Лепяща част.

брой

6000

0.09

540.00

50

съгл. чл.102 ал.1 от ЗОП

15

55

стр.2 от 4

16

17

18

19

56

Четки за цитонамазка

1.Стерилна
2. Защитен връх с топче;
3.Косми с меки върхове и висока
гъстота;
4.Да отговаря на ISO и Директива
93-42-ЕЕС.

58

Вагинални спекулуми за
еднократна употреба

1. От висококачествена пластмаса
със заоблени ръбове на валвите
2.Стерилни, еднократни
3.С централно разположен винт
4.Размер М, L и XL.

брой

1000

0.42

420.00

100

съгл. чл.102 ал.1 от ЗОП

62

Ендотрахеални тръби

1. Стерилни, нетоксични,
аперогенни;
2. Маншет с висок
обем и ниско налягане
3. размери № 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5

брой

1500

0.73

1095.00

10

съгл. чл.102 ал.1 от ЗОП

66

Сет еднократни дихателни
шлангове,180 см, с У
конектор

1.Въздуховод за анестезия;
2.Единично опаковани;
3.Шлангове с Y-конектор и отвор за
газова проба (Luer -Lock).
4. Дължина 1.8 м.

брой

1500

5.50

8250.00

1

съгл. чл.102 ал.1 от ЗОП

брой

100

18.00

1800.00

1

съгл. чл.102 ал.1 от ЗОП

брой

500

0.92

460.00

1

съгл. чл.102 ал.1 от ЗОП

брой

100

4.45

445.00

10

съгл. чл.102 ал.1 от ЗОП

20

67

Сет за централна венозна
катетризация по Селдингер

1.Катетър еднолуменен, от
полиуретан, непрозрачен; с
маркировка за дължина; 16G или
18G; с мек връх и фиксаторен
клипс;
2.Рентгенопозитивен;
3.Клампа;
4.Пункционна игла;
5.Водач с подвижен J връх;
6.Дилататор и фиксиращи
компоненти;
7.Спринцовка 5сс;
8.Стерилен скалпел;

21

68

Спинална игла 23G- 25G

1.Стерилни, за спинална анестезия
2.Единично опаковани;
3.Непирогенна за еднократна
употреба;

22

71

Катетър "Пецер"

1.Със силиконово покритие;
2.Обем на балона 30-45мл;
3. с № от 24 до 32

брой

2500

0.23

575.00

100

съгл. чл.102 ал.1 от ЗОП

стр. 3 от 4

23

74

Трахеостомни канюли с
балон

1. Трахеостомни канюли с балон с
размери №№ 8; 9 и 10
2.Ъгъл на извиване на канюлата по голям или равен на 100 градуса.
3.В комплекта на трахиостомната
канюла трябва да се предлага
превръзка и обтуратор с клипс.
4. Изработена е от пластмаса,
термочувствителна, непрозрачна,
рентгено контрастна с ясна
маркировка за пилотния балон.

брой

30

5.00

150.00

1

съгл. чл.102 ал.1 от ЗОП

Нисковакуумна редон
система бутилка - 500мл

1.Засмукваща бутилка тип
хармоника 500мл;
2.Съединителен шлаух- свързваща
тръба, клампа и закрепващ
механизъм

брой

500

5.00

2500.00

1

съгл. чл.102 ал.1 от ЗОП

брой

1000

0.38

380.00

10

съгл. чл.102 ал.1 от ЗОП

24

75

25

76

Сонда назодуоденална

1. Размери ch 10, 12, 14, 16, 18, 20,
22 2.Мек материал;
3.Глух канал;
4.Станични отвори от 4 до 6 броя;

26

110

Предметни стъкла с матиран
край

опаковка 50 броя

брой

30 000

0.03

900.00

50

съгл. чл.102 ал.1 от ЗОП

27

111

Покривни стъкла 24/50 mm

опаковка 100броя

брой

25000

0.02

500.00

100

съгл. чл.102 ал.1 от ЗОП

28

112

Покривни стъкла 20/20 mm

опаковка от 100 броя

брой

2500

0.02

50.00

100

съгл. чл.102 ал.1 от ЗОП

29

113

Покривни стъкла 24/32 mm

опаковка от 100 броя

брой

2500

0.02

50.00

100

съгл. чл.102 ал.1 от ЗОП

30

160

Предметни стъкла с
нематиран край

76mm x 26mm (1mm - 1.2mm),с
нематиран край

брой

1000

0.04

40.00

50

съгл. чл.102 ал.1 от ЗОП

Обща стойност без ДДС:

61960.00 лв.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ДОСТАВЧИК:

“КОЦ - Стара Загора” ЕООД

„ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ“ ООД

Управител:

Управител: / п / съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД

/ п / съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД

/д-р П. Чилингиров/

/Кръстьо Белев/
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ДОГОВОР № 20
ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ
“ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ПРЕЗ 2018Г.”
Днес, 12.02.2018год. в гр.Стара Загора, между:
„КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - СТАРА ЗАГОРА” ЕООД, със
седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул.”Д-р Т.Стоянович” №15, вписано в
ТР на АВ с ЕИК: 000812197, Ид. № ЗДДС: BG 000812197 представлявано от д-р Петьо
Вълчев Чилингиров - управител, наричано за краткост в договора ВЪЗЛОЖИТЕЛ от
една страна
и
„ПЕРФЕКТ МЕДИКА“ ООД, със седалище и адрес на управление гр. Стара
Загора 6000, ул. Новозагорско шосе, блок 1, тел.: 042 610 230, 0700 18 003, факс: 042 601
585, вписано в ТР на АВ с ЕИК: 833101609, ИД.№ по ЗДДС: BG 833101609,
представлявано от Александър Стефанов Недялков – Управител, чрез Пълномощник
Бенчо Йорданов Деков, съгласно пълномощно Рег.№1800 от 26.01.2018г. на Нотариус
рег.№617 на НК в район СРС, наричано за краткост в договора ДОСТАВЧИК от друга
страна,
въз основа на класиране на ДОСТАВЧИКА в открита процедура за възлагане на
обществена поръчка с уникален номер в регистъра на обществените поръчки 00731-20170006, извършено с Решение № 23/24.01.2018г. на Управителя на „КОЦ - Стара Загора”
ЕООД се сключи настоящия договор за обществена поръчка за доставка на медицински
изделия в т.ч. китове (наричани общо и поотделно „продукти”) за нуждите на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при следните условия:
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ДОСТАВЧИКЪТ приема да доставя на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ продукти, по цени и количества съгласно Приложение №1, което е
неразделна част от настоящия договор, а ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да му заплаща
цената, съгласно условията на настоящия договор. Така записаните количества са
ориентировъчни и не задължават ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да ги заяви, получи и заплати, тъй
като те зависят от осигуреното финансиране, броя на пациентите, медицинската терапия и
др.
2. Продуктите, следва да отговарят на действащите стандартизационни документи
(международни стандарти, европейски стандарти, БДС, ОН и др.), с остатъчен срок на
годност не по-малко от 60 % от отбелязания на опаковката.
Те следва да са пуснати на пазара и/или в действие съобразно изискванията на
Закона за медицинските изделия /ЗМИ/, да са включени в списъка на медицинските
изделия, заплащани по реда на Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на
медицинските изделия по чл.30 „а“ от Закона за медицинските изделия /ЗМИ/ и за
определяне на стойността, до която те се заплащат (приета с ПМС №364/2011г., ДВ бр.
104/2011г. изм. и доп.), поддържан от Изпълнителна агенция по лекарствата /ИАЛ/ и
трябва да притежават:

нанесена “СЕ” маркировка;

нанесен партиден/ сериен номер върху опаковките, когато е приложимо;


нанесен идентификационен номер на нотифицирания орган, когато такъв се
изисква от действащото законодателство;

нанесени наименование и адрес на управление на производителя и/или
упълномощения представител и вносител;

инструкции за употреба, с изключение на изделията, за които не е предвидено в
закона.
3. Количеството на доставяните продукти се определя от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез
заявки, които се извършват писмено. Заявките се изпращат на адрес гр. Стара Загора
6000, ул. Новозагорско шосе, блок 1 , пк 441, на e-mail адрес: officesz@perfect-medica.com,
а тези по факс на тел.: 042 601 585.
ІІ. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА
1. Договорът има срок на действие от 01.01.2018г. до 31.12.2018г.
2. Място на изпълнение на поръчката е гр.Стара Загора, ул. „Д-р Тодор Стоянович“
15, до 13.30ч. на всеки работен ден.
ІІІ. ЦЕНИ, РЕД И СРОКОВЕ НА РАЗПЛАЩАНЕ
1. Цените са образувани съгласно действащото законодателство в България за
търговци на едро и включват всички начисления, данъци, такси, мита, транспорт и др. до
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без ДДС.
2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ДОСТАВЧИКА стойността на доставените
продукти по цени, посочени в Приложение № 1 към настоящия договор в съответствие с
доставените количества.
3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща уговорената цена по банков път с платежно
нареждане, разсрочено до 30 дни след представяне от ДОСТАВЧИКА на фактура,
подписана от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
4. Всички плащания между страните по договора ще се извършват по банковата
сметка на ДОСТАВЧИКА, посочена в издадената от него фактура.
5. Цените са фиксирани и неподлежат на промяна за срока на действие на
договора. Когато бъде намалена продажната цена на продукт от Списъка на
медицинските изделия, заплащани по реда на Наредбата за условията и реда за съставяне
на списък на медицинските изделия по чл.30 „а“ от Закона за медицинските изделия
/ЗМИ/ и за определяне на стойността, до която те се заплащат (приета с ПМС
№364/2011г., ДВ бр. 104/2011г. изм. и доп.) и в резултат на това цената на продукта стане
по-ниска от договорената, Възложителят го заплаща на по-ниската цена от датата на
отразяване на по-ниската продажна цена в Списъка на медицинските изделия, поддържан
от ИАЛ.
6. Когато ДОСТАВЧИКЪТ е сключил договор/договори за подизпълнение,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като бъдат
представени
доказателства,
че
ДОСТАВЧИКЪТ
е
заплатил
на
подизпълнителя/подизпълнителите за изпълнените от тях работи, които са приети по реда
на договора.
7. Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде
предадена като отделен обект на ДОСТАВЧИКА или на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя. Плащането
се осъществява въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до възложителя чрез
доставчика, който е длъжен да го предостави на възложителя в 15-дневен срок от
получаването му.
8. Към искането по предходната точка доставчикът представя становище, от което
да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.
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9. Възложителят има право да откаже плащане по т.7 когато искането за плащане е
оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.
ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да приеме доставените от ДОСТАВЧИКА
продукти, ако същите отговарят на посочените в този договор условия и изискванията
към тях предявени от действащото законодателство. Когато ДОСТАВЧИКА е сключил
договор/договори за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ДОСТАВЧИКА и подизпълнителя.
2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да плати цената съгласно уговорените срок и
начин на плащане.
3. Да изисква от ДОСТАВЧИКА да сключи и да му представи договори за
подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители.
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА
1. ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да достави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заявените
продукти в срок до 2 /два/ работни дни от заявката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или в срок
уговорен при заявката му, а за радиофармацевтици - китове – в срок до ……………….
работни дни от заявката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Доставянето се осъществява в работни
дни, до 13.30 часа в съответното структурно звено на възложителя, посочено в заявката
му.
2. ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да поеме за своя сметка разходите за транспорт и
застраховка на доставката до склада на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
3. ДОСТАВЧИКЪТ отговаря за качеството на доставените продукти за целия им
срок на годност при условие, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ спазва условията за съхранение.
4. ДОСТАВЧИКЪТ декларира с подписа си по договора, че е в състояние да
изпълни качествено и в пълен обем задълженията си по него, както и че поддържа
наличност от договорените продукти.
5. Да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му
подизпълнители или на допълнително споразумение за тяхната замяна в срок от 3 /три/
дни от сключване на настоящия договор и да предостави копие от него/тях на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок от сключването им заедно с доказателство че са
изпълнени изискванията на чл.66, ал.2 и ал.11 ЗОП.
6. Да предоставя при поискване информация за плащанията си по договорите за
подизпълнение.
7. Да спазва стриктно чл.115 ЗОП.
VI. РЕД ЗА ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
1. Приемането на доставката се извършва от определени от страна на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ДОСТАВЧИКА лица.
2. Приемането на доставката се удостоверява с подписване от лицата по
предходната точка на двустранен предавателно-приемателен протокол и фактура за
нейното извършване.
3. Когато ДОСТАВЧИКА е сключил договор/договори за подизпълнение,
работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на
ДОСТАВЧИКА и подизпълнителя.
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VІI. ОТГОВОРНОСТИ И НЕУСТОЙКИ
1. За неизпълнение на задълженията си по настоящия договор неизправната страна
дължи на изправната страна обезщетение в размер на мораторната лихва за срока на
забавата или неизпълнението върху стойността на забавяното или неизпълненото.
2. При неизпълнение на сроковете за доставка, самоволно коригиране на цените от
страна на ДОСТАВЧИКА, определянето им в отклонение от действащото
законодателство или когато надвишават посочените цени в Списъка на медицинските
изделия, заплащани по реда на Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на
медицинските изделия по чл.30 „а“ от Закона за медицинските изделия /ЗМИ/ и за
определяне на стойността, до която те се заплащат, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да
извършва доставка на продуктите от други търговци/ производители, както и да
прекрати едностранно договора, без да дължи каквито и да било обезщетения (за
претърпени вреди, за неизпълнен договор, пропуснати ползи и други).
3. В случай на доставка на медицинско изделие с по-кратък от договорения срок на
годност ДОСТАВЧИКЪТ дължи неустойка както следва:
- срок на годност от 59.99 % до 50 % - 2,0 % върху стойността на доставката;
- срок на годност от 49.99 % до 40 % - 3,0 % върху стойността на доставката;
- срок на годност от 39.99 % до 30 % - 6,0 % върху стойността на доставката;
- срок на годност от 29.99 % до 20 % - 7,5 % върху стойността на доставката;
- срок на годност до 20 % - 9,0 % върху стойността на доставката.
4. При неспазване на сроковете за доставка ДОСТАВЧИКЪТ дължи на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 1% на ден върху стойността на заявените
продукти/радиофармацевтици-китове за всеки ден забава, но не повече от 30% от
стойността им.
VІІI. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
1. Доставчикът осигурява в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за добро
изпълнение на договора в размер на 635.40лв. в допустимата от ЗОП форма,
представляваща 2 % от стойността му без ДДС.
2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи тази гаранция и да се разпореди с
нея, като се удовлетвори от пълния й размер при неизпълнение на което и да е от
задълженията на ДОСТАВЧИКА, произтичащи от договора и/или относимата към него
нормативна уредба. Ако това е недостатъчно за възмездяването му, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
предявява иск за разликата над този размер.
3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията след 31.01.2019г., въз основа на
писмено искане на Доставчика, без да дължи лихва или обезщетение за времето до това
освобождаване.
IX. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прави рекламации за явни недостатъци в 15 дневен срок от
доставката на медицински изделия и в 5 дневен срок от доставката на радиофармацевтици
- китове, а за скрити недостатъци - през целия срок на годност на доставените продукти.
В този случай ДОСТАВЧИКЪТ подменя рекламираните продукти с нови, качествени
такива в срок, съгласно раздел V, т.1 на настоящия договор.
2. В случай, че ДОСТАВЧИКЪТ не изпълни задължението си по предходната
точка ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже плащането, а ако плащането е вече
извършено да прихване стойността на рекламираните продукти от следващи доставки.
3. Договорът се прекратява:
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а) с изтичане срока на договора;
б) по взаимно писмено споразумение на страните;
в) с развалянето му по реда на чл.87 от ЗЗД;
г) с временното или окончателното отнемане, обезсилване или прекратяване
на разрешението или удостоверението за търговия на едро на ДОСТАВЧИКА;
д) при условията на раздел VII т.2 от този договор;
е) от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с едноседмично предизвестие, ако не е в състояние да
изпълнява своите задължения поради непредвидени обстоятелства. В този случай се
уреждат финансовите взаимоотношения между страните за извършените от Доставчика и
одобрени от Възложителя дейности по изпълнение на договора;
ж) поради невъзможност на ДОСТАВЧИКА за изпълнението му;
з) от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без предизвестие при възникване на обстоятелствата
по чл.118 ЗОП или по чл.119, ал.2 ЗОП;
и) от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без предизвестие, когато въз основа на неверни данни
от ДОСТАВЧИКА е приложено изключение по чл.4 от Закона за икономическите и
финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален
данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици и е
сключен договор с него. В този случай не се връща гаранцията за изпълнението му, не се
заплащат извършените дейности, а получените плащания от ДОСТАВЧИКА подлежат
на незабавно възстановяване ведно със законната лихва. Във всички случай
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи компенсации и обезщетения.
4. Възникналите спорове между страните се уреждат чрез взаимни преговори
между тях. При непостигане на споразумение, те решават спора по съдебен ред.
5. За всички неуредени в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на
действащото законодателство.
Договорът се състави в два еднообразни екземпляра, по един за всяка страна.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ДОСТАВЧИК:

“КОЦ - Стара Загора” ЕООД

„ПЕРФЕКТ МЕДИКА“ ООД

Управител: / п / съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД

Управител:

/д-р П. Чилингиров/

/ п / съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД

/Александър
Недялков,
Пълномощник Бенчо Деков/

чрез
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
към Договор № 20 от 12.02.2018г.

"ПЕРФЕКТ МЕДИКА " ООД
МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ И КОНСУМАТИВИ - за Клинична лаборатория
№ по
ред

Обособена
позиция №

1

139

2

140

141
142
143

5.1
5.2
6
6.1

Кювети за BS 300

Реагентни шишета за BS 300

145

146

9
9.1

Количества
за една
година до

комплект

2000

Единична
цена в
лева без
ДДС

Обща
стойност /
лева

Съдържание на предложената от
участника опаковка за обособена
позиция

Производител

100бр.

Shen Zhen Mindray

1 бр.

Shen Zhen Mindray

1 бр.
1 бр.

Shen Zhen Mindray
Shen Zhen Mindray
Shen Zhen Mindray
Shen Zhen Mindray

5.90

11800.00

0.85
0.85
0.85
0.05
102.40

34.00
17.00
17.00
300.00
2048.00

500 мл
2 бр.

да са пластмасови

брой

40

брой

20

Реагентно шише, външен кръг, 40 ml

брой

20

Почистващ разтвор за шлаухи за BS 300

Приблизително количество - 500ml в опаковка

филтри за BS 300

комплект от 2 броя в опаковка

ml

6000

брой

20

Промиващи разтвори за BS 300
промиващ разтвор(алкален) за BS 300

Приблизително количество - 500ml / в опаковка

ml

1500

0.05

75.00

500 мл

Shen Zhen Mindray

промиващ разтвор(киселинен) за BS 300

Приблизително количество - 500ml / в опаковка

ml

1500

0.05

75.00

500 мл

Shen Zhen Mindray

пакет

4

235.00

940.00

800мл

Diamant Diagnostics

комплект

3

70.00

210.00

1 шише разредител 100мл и 6
флакона суха субст.

Diamant Diagnostics

1.71
1.71
0.39
0.92
1.70
1777.30
1777.30
64.25

1675.80
1675.80
1591.20
184.00
170.00
1777.30
1777.30
128.50

140ml
140ml
340ml
100ml
100ml
бутилка 2.5л
бутилка 2.5л
85 бр.

52.40
27.23

52.40
27.23

250 бр.
1 бр.

Radiometer ApS

0.32

128.00

100мл

Benk Elektronik

14.28

4284.00

3х4мл реактив, 3х7 мл буфер,
2х1мл стд. и 2х7мл дилуент

Реактиви за EasyLytePlus
Реагентен пакет за EasylytePlus

пакет 800 ml

миещ р-р за EasyLytePlus

Комплект, съдържащ 6 шишета суха
субстанция и 1 брой разтворител в опаковка

Реактиви и консумативи за кръвно-газов
анализатор ABL-5
Калибриращ разтвор 1, рн 7.3

ml

980

Калибриращ разтвор 2, рн 6.8

ml

980

Промиващ разтвор

ml

4080

Почистващ разтвор- алкален

ml

200

Депротеинизиращ разтвор

ml

100

Калибриращ газ 1

бр.

1

Калибриращ газ 2

бр.

1

опаковка

2

опаковка

1

бр.

1

Приблизително количество - 100ml в опаковка

ml

400

1. Наличие на адаптирана програма за BS 300
2. Приблизително количество 150 ml. в опак.

ml

300

Адаптор за капилярки
Хепаринизирани капилярки

7.9
7.10
8

100 броя кювети в комплект ( 1 комплект да
съдържа 10 сегмента с по 10 кювети)

Мерна единица

Реагентно шише, външен кръг, 20 ml

6.2
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8

Изисквания към изделието

Реагентно шише, вътрешен кръг, 40 ml

2.1
2.2
2.3
3
4
5

Наименование

85 броя в опаковка
Приблизително количество в опаковка - 200
бр.

Еднократен контейнер за отпадъци

148

Kaolin 0.5 g/l

150

D-Dimer (турбидиметричен количествен
метод)
D-Dimer реактив

Radiometer ApS
Radiometer ApS
Radiometer ApS
Radiometer ApS
Radiometer ApS
Radiometer ApS
Radiometer ApS
Radiometer ApS
Vitrex Medical A/S

Biolabo SAS
стр.1 от 2

9.2
9.3
10
10.1
10.2
10.3
10.4
11

151

D-Dimer калибратор

1. 4х 1 ml. в опак

ml

4

D-Dimer контроли

1. 2х 0.5 ml. Нормален
2. 2x 0.5 ml. Патологичен

ml

4

кювети за Compaсt X в касети

за 2320 проби в опаковка

опаковка

4

Clean solution за Compact X

Приблизително количество - 500ml в опаковка

опаковка

4

почистващи стикове

1 брой в опаковка

брой

24

брой

500

ml

162

57.12

вкл. в реактива

Biolabo SAS

11.20

44.80

12 х 6 мл

Biolabo SAS

511.95
28.45
4.75
0.02

2047.80
113.80
114.00
10.00

за 2320 проби
500 ml
1 бр.
500 бр.

Benk Elektronik

2.44

395.28

30 амп х1.8мл

Diamant Diagnostics

Консумативи за Compact X

Benk Elektronik

Sample cups

153

14.28

Контрол за КГА и електролити

Приблизително количество - 54ml в опаковка,
нормално ниво

Общо лв. без ДДС :
ДОСТАВЧИК:

“КОЦ - Стара Загора” ЕООД

„ПЕРФЕКТ МЕДИКА“ ООД

Управител:

Управител:

/д-р П. Чилингиров/

Benk Elektronik
Toson Corp.

31770.33 лв.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

/ п / съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД

Benk Elektronik

/ п / съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД

/Александър Недялков, чрез
Пълномощник Бенчо Деков/
стр.2 от 2

ДОГОВОР № 21
ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ
“ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ПРЕЗ 2018Г.”
Днес, 13.02.2018год. в гр.Стара Загора, между:
„КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - СТАРА ЗАГОРА” ЕООД, със
седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул.”Д-р Т.Стоянович” №15, вписано в
ТР на АВ с ЕИК: 000812197, Ид. № ЗДДС: BG 000812197 представлявано от д-р Петьо
Вълчев Чилингиров - управител, наричано за краткост в договора ВЪЗЛОЖИТЕЛ от
една страна
и
„АКВАХИМ“ АД, със седалище и адрес на управление ГР.София 1582, р-н Искър,
бул. Проф. Цветан Лазаров №83, тел.: 02 8075000, факс: 028075050, вписано в ТР на АВ с
ЕИК: 200984964, ИД.№ по ЗДДС: BG 200984964, представлявано от Любомир Станков
Праматаров – Прокурист и Елица Петрова Рускова - Прокурист, наричано за краткост в
договора ДОСТАВЧИК от друга страна,
въз основа на класиране на ДОСТАВЧИКА в открита процедура за възлагане на
обществена поръчка с уникален номер в регистъра на обществените поръчки 00731-20170006, извършено с Решение № 23/24.01.2018г. на Управителя на „КОЦ - Стара Загора”
ЕООД се сключи настоящия договор за обществена поръчка за доставка на медицински
изделия в т.ч. китове (наричани общо и поотделно „продукти”) за нуждите на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при следните условия:
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ДОСТАВЧИКЪТ приема да доставя на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ продукти, по цени и количества съгласно Приложение №1, което е
неразделна част от настоящия договор, а ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да му заплаща
цената, съгласно условията на настоящия договор. Така записаните количества са
ориентировъчни и не задължават ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да ги заяви, получи и заплати, тъй
като те зависят от осигуреното финансиране, броя на пациентите, медицинската терапия и
др.
2. Продуктите, следва да отговарят на действащите стандартизационни документи
(международни стандарти, европейски стандарти, БДС, ОН и др.), с остатъчен срок на
годност не по-малко от 60 % от отбелязания на опаковката.
Те следва да са пуснати на пазара и/или в действие съобразно изискванията на
Закона за медицинските изделия /ЗМИ/, да са включени в списъка на медицинските
изделия, заплащани по реда на Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на
медицинските изделия по чл.30 „а“ от Закона за медицинските изделия /ЗМИ/ и за
определяне на стойността, до която те се заплащат (приета с ПМС №364/2011г., ДВ бр.
104/2011г. изм. и доп.), поддържан от Изпълнителна агенция по лекарствата /ИАЛ/ и
трябва да притежават:

нанесена “СЕ” маркировка;

нанесен партиден/ сериен номер върху опаковките, когато е приложимо;

нанесен идентификационен номер на нотифицирания орган, когато такъв се
изисква от действащото законодателство;


нанесени наименование и адрес на управление на производителя и/или
упълномощения представител и вносител;

инструкции за употреба, с изключение на изделията, за които не е предвидено в
закона.
3. Количеството на доставяните продукти се определя от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез
заявки, които се извършват писмено. Заявките се изпращат на адрес гр. София 1582, ж.к.
Дружба 2, бул. Проф. Цветан Лазаров №83, на e-mail адрес: aquachim@aquachim.bg, а
тези по факс на тел.:02 807 5050.
ІІ. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА
1. Договорът има срок на действие от 01.01.2018г. до 31.12.2018г.
2. Място на изпълнение на поръчката е гр.Стара Загора, ул. „Д-р Тодор Стоянович“
15, до 13.30ч. на всеки работен ден.
ІІІ. ЦЕНИ, РЕД И СРОКОВЕ НА РАЗПЛАЩАНЕ
1. Цените са образувани съгласно действащото законодателство в България за
търговци на едро и включват всички начисления, данъци, такси, мита, транспорт и др. до
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без ДДС.
2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ДОСТАВЧИКА стойността на доставените
продукти по цени, посочени в Приложение № 1 към настоящия договор в съответствие с
доставените количества.
3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща уговорената цена по банков път с платежно
нареждане, разсрочено до 30 дни след представяне от ДОСТАВЧИКА на фактура,
подписана от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
4. Всички плащания между страните по договора ще се извършват по банковата
сметка на ДОСТАВЧИКА, посочена в издадената от него фактура.
5. Цените са фиксирани и неподлежат на промяна за срока на действие на
договора. Когато бъде намалена продажната цена на продукт от Списъка на
медицинските изделия, заплащани по реда на Наредбата за условията и реда за съставяне
на списък на медицинските изделия по чл.30 „а“ от Закона за медицинските изделия
/ЗМИ/ и за определяне на стойността, до която те се заплащат (приета с ПМС
№364/2011г., ДВ бр. 104/2011г. изм. и доп.) и в резултат на това цената на продукта стане
по-ниска от договорената, Възложителят го заплаща на по-ниската цена от датата на
отразяване на по-ниската продажна цена в Списъка на медицинските изделия, поддържан
от ИАЛ.
6. Когато ДОСТАВЧИКЪТ е сключил договор/договори за подизпълнение,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като бъдат
представени
доказателства,
че
ДОСТАВЧИКЪТ
е
заплатил
на
подизпълнителя/подизпълнителите за изпълнените от тях работи, които са приети по реда
на договора.
7. Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде
предадена като отделен обект на ДОСТАВЧИКА или на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя. Плащането
се осъществява въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до възложителя чрез
доставчика, който е длъжен да го предостави на възложителя в 15-дневен срок от
получаването му.
8. Към искането по предходната точка доставчикът представя становище, от което
да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.
9. Възложителят има право да откаже плащане по т.7 когато искането за плащане е
оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.
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ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да приеме доставените от ДОСТАВЧИКА
продукти, ако същите отговарят на посочените в този договор условия и изискванията
към тях предявени от действащото законодателство. Когато ДОСТАВЧИКА е сключил
договор/договори за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ДОСТАВЧИКА и подизпълнителя.
2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да плати цената съгласно уговорените срок и
начин на плащане.
3. Да изисква от ДОСТАВЧИКА да сключи и да му представи договори за
подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители.
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА
1. ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да достави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заявените
продукти в срок до 5 /пет/ работни дни от заявката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или в срок
уговорен при заявката му, а за радиофармацевтици - китове – в срок до ……………….
работни дни от заявката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Доставянето се осъществява в работни
дни, до 13.30 часа в съответното структурно звено на възложителя, посочено в заявката
му.
2. ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да поеме за своя сметка разходите за транспорт и
застраховка на доставката до склада на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
3. ДОСТАВЧИКЪТ отговаря за качеството на доставените продукти за целия им
срок на годност при условие, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ спазва условията за съхранение.
4. ДОСТАВЧИКЪТ декларира с подписа си по договора, че е в състояние да
изпълни качествено и в пълен обем задълженията си по него, както и че поддържа
наличност от договорените продукти.
5. Да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му
подизпълнители или на допълнително споразумение за тяхната замяна в срок от 3 /три/
дни от сключване на настоящия договор и да предостави копие от него/тях на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок от сключването им заедно с доказателство че са
изпълнени изискванията на чл.66, ал.2 и ал.11 ЗОП.
6. Да предоставя при поискване информация за плащанията си по договорите за
подизпълнение.
7. Да спазва стриктно чл.115 ЗОП.
VI. РЕД ЗА ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
1. Приемането на доставката се извършва от определени от страна на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ДОСТАВЧИКА лица.
2. Приемането на доставката се удостоверява с подписване от лицата по
предходната точка на двустранен предавателно-приемателен протокол и фактура за
нейното извършване.
3. Когато ДОСТАВЧИКА е сключил договор/договори за подизпълнение,
работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на
ДОСТАВЧИКА и подизпълнителя.
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VІI. ОТГОВОРНОСТИ И НЕУСТОЙКИ
1. За неизпълнение на задълженията си по настоящия договор неизправната страна
дължи на изправната страна обезщетение в размер на мораторната лихва за срока на
забавата или неизпълнението върху стойността на забавяното или неизпълненото.
2. При неизпълнение на сроковете за доставка, самоволно коригиране на цените от
страна на ДОСТАВЧИКА, определянето им в отклонение от действащото
законодателство или когато надвишават посочените цени в Списъка на медицинските
изделия, заплащани по реда на Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на
медицинските изделия по чл.30 „а“ от Закона за медицинските изделия /ЗМИ/ и за
определяне на стойността, до която те се заплащат, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да
извършва доставка на продуктите от други търговци/ производители, както и да
прекрати едностранно договора, без да дължи каквито и да било обезщетения (за
претърпени вреди, за неизпълнен договор, пропуснати ползи и други).
3. В случай на доставка на медицинско изделие с по-кратък от договорения срок на
годност ДОСТАВЧИКЪТ дължи неустойка както следва:
- срок на годност от 59.99 % до 50 % - 2,0 % върху стойността на доставката;
- срок на годност от 49.99 % до 40 % - 3,0 % върху стойността на доставката;
- срок на годност от 39.99 % до 30 % - 6,0 % върху стойността на доставката;
- срок на годност от 29.99 % до 20 % - 7,5 % върху стойността на доставката;
- срок на годност до 20 % - 9,0 % върху стойността на доставката.
4. При неспазване на сроковете за доставка ДОСТАВЧИКЪТ дължи на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 1% на ден върху стойността на заявените
продукти/радиофармацевтици-китове за всеки ден забава, но не повече от 30% от
стойността им.
VІІI. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
1. Доставчикът осигурява в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за добро
изпълнение на договора в размер на 1548.78лв. в допустимата от ЗОП форма,
представляваща 2 % от стойността му без ДДС.
2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи тази гаранция и да се разпореди с
нея, като се удовлетвори от пълния й размер при неизпълнение на което и да е от
задълженията на ДОСТАВЧИКА, произтичащи от договора и/или относимата към него
нормативна уредба. Ако това е недостатъчно за възмездяването му, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
предявява иск за разликата над този размер.
3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията след 31.01.2019г., въз основа на
писмено искане на Доставчика, без да дължи лихва или обезщетение за времето до това
освобождаване.
IX. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прави рекламации за явни недостатъци в 15 дневен срок от
доставката на медицински изделия и в 5 дневен срок от доставката на радиофармацевтици
- китове, а за скрити недостатъци - през целия срок на годност на доставените продукти.
В този случай ДОСТАВЧИКЪТ подменя рекламираните продукти с нови, качествени
такива в срок, съгласно раздел V, т.1 на настоящия договор.
2. В случай, че ДОСТАВЧИКЪТ не изпълни задължението си по предходната
точка ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже плащането, а ако плащането е вече
извършено да прихване стойността на рекламираните продукти от следващи доставки.
3. Договорът се прекратява:
а) с изтичане срока на договора;
б) по взаимно писмено споразумение на страните;
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в) с развалянето му по реда на чл.87 от ЗЗД;
г) с временното или окончателното отнемане, обезсилване или прекратяване
на разрешението или удостоверението за търговия на едро на ДОСТАВЧИКА;
д) при условията на раздел VII т.2 от този договор;
е) от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с едноседмично предизвестие, ако не е в състояние да
изпълнява своите задължения поради непредвидени обстоятелства. В този случай се
уреждат финансовите взаимоотношения между страните за извършените от Доставчика и
одобрени от Възложителя дейности по изпълнение на договора;
ж) поради невъзможност на ДОСТАВЧИКА за изпълнението му;
з) от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без предизвестие при възникване на обстоятелствата
по чл.118 ЗОП или по чл.119, ал.2 ЗОП;
и) от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без предизвестие, когато въз основа на неверни данни
от ДОСТАВЧИКА е приложено изключение по чл.4 от Закона за икономическите и
финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален
данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици и е
сключен договор с него. В този случай не се връща гаранцията за изпълнението му, не се
заплащат извършените дейности, а получените плащания от ДОСТАВЧИКА подлежат
на незабавно възстановяване ведно със законната лихва. Във всички случай
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи компенсации и обезщетения.
4. Възникналите спорове между страните се уреждат чрез взаимни преговори
между тях. При непостигане на споразумение, те решават спора по съдебен ред.
5. За всички неуредени в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на
действащото законодателство.
Договорът се състави в два еднообразни екземпляра, по един за всяка страна.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ДОСТАВЧИК:

“КОЦ - Стара Загора” ЕООД

„АКВАХИМ“ АД

Управител: / п / съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД
/д-р П. Чилингиров/

Прокурист: / п / съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД
/Любомир Праматаров/
Прокурист: / п / съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД
/Елица Рускова/
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
към Договор № 21 от 13.02.2018г.

"АКВАХИМ " АД
МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ И КОНСУМАТИВИ - за Отделение "Клинична патология" и Клинична лаборатория
№ по
ред

Обособена
позиция №

Наименование

1

17

Система за разтваряне и
прехвърляне на лекарства, с филтър

Изисквания към изделието

Мерна единица

Количества
за една
година до

Единична
цена в
лева без
ДДС

Обща
стойност /
лева

Съдържание на предложената от
участника опаковка за обособена
позиция

Производител

1.1

Адаптер за спринцовка тип Luer-Lock, 1.Стерилен.
2.Индивидуално опакован.
с филтър

брой

1000

8.40

8400.00

100 бр.

ICU Medical, USA

1.2

Адаптер за флакон 20мм, с филтър и 1.Стерилени.
2.Индивидуално опаковани.
конвертор за флакон 13мм

брой

3000

7.40

22200.00

100 бр.

ICU Medical, USA

1.3
2
3
4
5
6
7

115
118
121

Адаптер на входния отвор за
заострения край, с филтър
Формалин 10% неутрален
Ксилол
Майгрюнвалд

122

Парафин гранулиран

123
133

Ентелан
Ван Гизон -КИТ ЗА ОЦВЕТЯВАНЕ

1.Стерилен.
2.Индивидуално опакован.
туба от 1 до 10 литра
опаковка 1 литър
опаковка 0,500 литра
1. с точка на топене от 58Сº до 60Сº
2.опаковка 5 кг
опаковка 0,500 литра
50мл. за около 100 теста в опаковка

брой

3000

8.00

24000.00

50 бр.

литър
литър
литър

1400
210
1.5

2.32
6.42
24.90

3248.00
1348.20
37.35

10 литра
5 литра
1 литър

кг.

80

8.33

666.40

12 кг

литри
милилитър

2
50

55.00
1.18

110.00
59.00

500 мл
100 теста

брой

12

157.60

1891.20

1 бр. Микроблок,кат.№ DP040801
1 бр. микроглас, кат.№ DP045001

брой

12

168.00

2016.00

10
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
10.10
10.11
10.12
10.13

1. С 14 вертикални чекмеджета с
капацитет 910 блокчета
Архиватори за парафинови блокчета 2. С размери 485x480x91mm
1. С 14 вертикални чекмеджета с
капацитет 5600 стъклa
2. С размери 485x480x146mm
Архиватор за предметни стъкла
Реактиви и консумативи за
Имунологичен анализатор ACCSESS Затворена система с бар-кодиране
2
100 теста
tPSA- набор Реактив
6х2.5 ml
tPSA- набор Калибратор
100 теста
Тестостерон- набор Реактив
6х2.5 ml
Тестостерон- набор Калибратор
100 теста
СА- 19-9 тест- набор Реактив
6х2.5 ml
СА- 19-9 тест- набор Калибратор
100 теста
СА- 15-3 тест-набор Реактив
6х1.5ml
СА- 15-3 тест- набор Калибратор
100теста
СА 125 тест- набор Реактив
6х2.5 ml
СА 125 тест- набор Калибратор
100теста
AFP тест- набор Реактив
6х2.5 ml
AFP тест- набор Калибратор
100 теста
Тотал B-HCG тест- набор Реактив

тест
набор
тест
набор
тест
набор
тест
набор
тест
набор
тест
набор
тест

300
1
300
3
300
1
300
1
100
1
100
1
100

3.85
120.30
2.50
122.70
4.30
224.30
3.85
224.30
4.93
183.40
4.23
183.40
2.39

1155.00
120.30
750.00
368.10
1290.00
224.30
1155.00
224.30
493.00
183.40
423.00
183.40
239.00

10.14

Тотал B-HCG тест- набор Калибратор 6х4ml

набор

1

183.40

183.40

8

136

9

137
162

10.15
10.16
10.17
10.18
10.19
10.20

TSH - тест-набор Реактив

200 теста

TSH - тест-набор Калибратор

6х4ml

FT4 тест-набор Реактив
FT4 тест-набор Калибратор
CEA тест-набор Реактив
CEA тест-набор Калибратор

ICU Medical, USA
DiaPath
DiaPath
DDK, Italy
DiaPath
DDK, Italy
DiaPath
DiaPath

тест

400

набор

1

100 теста

тест

100

6х2.5 ml
100 теста
6х2.5 ml

набор
тест
набор

1
200
1

DiaPath

100 теста
6х2.5 ml
100 теста
6х2.5 ml
100 теста
6х2.5 ml
100 теста
6х1.5ml
100теста
6х2.5 ml
100теста
6х2.5 ml
100 теста

Бекман Култър
Бекман Култър
Бекман Култър
Бекман Култър
Бекман Култър
Бекман Култър
Бекман Култър
Бекман Култър
Бекман Култър
Бекман Култър
Бекман Култър
Бекман Култър
Бекман Култър

6х4ml

Бекман Култър

2.19
79.95

876.00 200 теста
79.95 6х4ml

2.19
79.95
5.00
120.00

100 теста
219.00
79.95 6х2.5 ml
1000.00 100 теста
120.00 6х2.5 ml

Бекман Култър
Бекман Култър
Бекман Култър
Бекман Култър
Бекман Култър
Бекман Култър
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10.21
10.22
10.23
10.24
10.25
10.26
10.27
10.28
10.29
10.30
10.31
10.32

Контролен материал за хормони- 3
нива
Контролен материал за туморни
маркери- 3 нива
Субстрат
Разтвор за контрол на системата
Контрад 70
Цитранокс
Купички за проби- 0.5 мл
Купички за проби- 2 мл
Отпадни торбички - 20 бр.
Миещ буфер за ACCESS 2
Реакционни кювети
Разтвор А за разреждане на проби

със стойности за тестостерон

опаковка

1

със стойности за t-PSA

опаковка

2

4x130ml
6х4 ml
1 бутилка
1 бутилка
1000х0.5ml
1000х2ml
20броя
4х2l
16х98 mm
1х4 ml

опаковка
опаковка
бутилка
бутилка
опаковка
опаковка
опаковка
опаковка
опаковка
опаковка

2
1
1
1
2
2
2
4
6
1

290.00

290.00

3х5ml

325.00
393.20
56.40
79.40
130.20
65.80
61.80
171.60
113.40
164.95
61.75

650.00
786.40
56.40
79.40
130.20
131.60
123.60
343.20
453.60
989.70
61.75

3x2ml

Бекман Култър

4x130ml
6х4 ml
1L
1 Galon
1000х0.5ml
1000х2ml
20броя
4х2l
16х98 mm
1х4 ml

Бекман Култър
Бекман Култър
Бекман Култър
Бекман Култър
Бекман Култър
Бекман Култър
Бекман Култър
Бекман Култър
Бекман Култър
Бекман Култър

Обща ст-ст без ДДС:

Бекман Култър

77439.10 лв.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ДОСТАВЧИК:

“КОЦ - Стара Загора” ЕООД

„АКВАХИМ“ АД

Управител: / п / съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД
/д-р П. Чилингиров/

Прокурист: / п / съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД
/Любомир Праматаров/
Прокурист: / п / съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД
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