ДОГОВОР № 2
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ДОСТАВКИ НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ И КОНСУМАТИВИ
Днес, 09.11.2015 г. в гр. Монтана на основание чл.41 от Закона за обществените поръчки и
Решение № Р-21/09.10.2015г. на Изпълнителния директор на МБАЛ „Д-р Ст.Илиев” АД гр.Монтана за
извършено класиране и определяне на изпълнител, се сключи настоящия договор между:
МБАЛ „Д-р Стамен Илиев"-АД, ЕИК: 111047073
с адрес: гр. Монтана, ул.„Сирма войвода” №4, тел.: 096 305150, факс: 096 307554, представлявано от
Д-р Тодор Тодоров – Изпълнителен директор, наричано по-долу за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ” от
една страна,
и
„Титаника 2008” ЕООД , ЕИК / БУЛСТАТ: 200000276
с адрес: гр. Пловдив 4000, ул. „Никола Алваджиев” 8, тел.: 032 577199 ; факс : 032 633697,
представлявано от Вичо Михайлов Вичев, наричано по - долу за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ” от
друга страна, за следното :
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
възлага, а
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ медицински изделия и/или консумативи, съгласно приложена Спецификация неразделна част от настоящия договор .
ІІ. ЦЕНИ И ОБЩА СТОЙНОСТ НА ДОСТАВКИТЕ ПО ДОГОВОРА
2.1. Единичната цена на стоките по т.1.1 е определена в лева, съгласно приложената Спецификация.
2.2. Общата стойност на доставката по договора е :
96 416.67 (деветдесет и шест хиляди четиристотин и шестнадесет 0.67) лева без ДДС,
115 700.00 (сто и петнадесет хиляди и седемстотин) лева с ДДС.
2.3. Цените са фиксирани и не подлежат на промяна през периода на изпълнение на договора, с
изключение при приложението на чл.43, ал.2 от ЗОП.
2.4. Количествата на стоките от поръчката, посочени в приложената спецификация, са прогнозни и
ориентировъчни и не пораждат задължение за Възложителя да ги закупи в пълен обем, както и
възможност да заяви доставка на по-големи количества, съобразно нуждите на лечебното заведение.
ІІІ. УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
3.1. Плащането по настоящия договор се осъществява в български лева чрез банков превод от страна
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по посочената в т.15 банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ- отложено в
срок до 60 дни след съответната доставка и представяне на необходимите документи .
3.2 Заплащането на стоките се извършва след представяне на следните документи :
а/доставна фактура - оригинал;
б/ приемо-предавателен протокол;
в/ партиден сертификат за качество.
г/ заявка
3.3.В случай, че посочените в чл.3.2. документи са нередовни или не са комплектовани, същите се
връщат на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с приемо-предавателен протокол за изправяне на нередностите.Срокът
по т.3.1. за плащане на доставката, започва да тече от датата на представянето на документите в
изискуемия вид.
ІV. СРОК НА ДОСТАВЯНЕ
4.1. Доставката на стоките, предмет на настоящият договор се извършва периодично и в срок до 24
часа след всяка обикновенна писмена заявка предадена по електронен път и в срок до 6 часа след
всяка спешна заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
4.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да уведоми писменно или чрез факс ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за
предстоящето доставяне на стоките преди експедицията им.
V. МЯСТО НА ДОСТАВЯНЕ
5.1. Място на доставяне на стоките по този договор е до краен получател: МБАЛ „Д-р Стамен Илиев
АД гр.Монтана , ул.„Сирма войвода” №4 - болнична аптека, съгласно указанията на възложителя.
5.2. Рискът от случайното погиване и повреждане на стоките преминава върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от
момента на приемането й на мястото на доставяне с приемателно-предавателен протокол.

VІ. ДАТА НА ДОСТАВЯНЕ
6.1. За дата на доставяне се счита датата, на която стоките са доставени в мястото на доставяне,
съгласно приемо-предавателен протокол.
VІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава :
7.1. Да достави стоките в договорения срок, придружени със сертификат за качество.
7.2. Да предаде стоките в съответния вид, количество и качество на мястото на доставяне.
7.3. След доставяне на стоките да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документите, изброени в т. 3.2. от
настоящия договор.
7.4. При подписването на договора да представи:
а/ документ за регистрация;
б/ документи, съгласно чл.47, ал.10 от ЗОП;
в/ гаранция за изпълнение в една от формите, определени в чл.60 от ЗОП, която се
освобождава до 30 дни след приключване на изпълнението на договора. Гаранцията е в размер на 3 %
от стойността на договора без ДДС и възлиза на
2 892.50 лв./словом : две хиляди осемстотин деветдесет и два 0.50 /
VІІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава :
8.1. Да приеме стоките, предмет на настоящия договор, в деня на доставката, съответстващи по вид,
количество и качество на описанието в настоящия договор.
8.2. Да заплати доставените стоки в уговорения срок.
8.3. След изтичане на срока за изпълнение на договора да освободи гаранцията за изпълнение на
договора без да дължи лихви за периода, през който средствата са престояли законно при него.
8.4. Да осигури присъствието на свой представител при приемането на стоките, разполагащ с
надлежно пълномощно за подписване на приемателно-предавателен протокол.
ІХ. ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА СТОКИТЕ
9.1. Приемането на стоките се осъществява в присъствието на упълномощен представител на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
9.2. При приемането на стоките се подписва приемо-предавателен протокол, удостоверяващ
получаването на стоките, едновременно с представянето на разрешение за продажба, издадено от
ИАЛ.
Х. КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИИ И СРОК НА ГОДНОСТ
10.1.Качеството на стоките, предмет на настоящия договор, следва да отговаря на техническите
стандарти на производителя, което се удостоверява със сертификат за качество и произход, издаден от
компетентен орган в страната-производител. При доставка на медицински изделия, същите трябва да
притежават "CE" маркировка.
10.2. Към датата на доставката срокът на годност на стоките, предмет на настоящия договор, следва да
бъде не по-малък от 60 % от срока на годност, обявен от производителя.
10.2.1. В случай на доставка на медицински изделия и/или консумативи и лабораторни реактиви с пократък от договорения срок на годност, изпълнителя заплаща неустойка, както следва:
от 69.99% до 60% - 5% върху стойността на доставката;
от 59.99% до 50% - 10% върху стойността на доставката;
от 49.99% до 40% - 20% върху стойността на доставката;
от 39.99% до 30% - 30% върху стойността на доставката;
от 29.99% до 20% - 60% върху стойността на доставката;
под 20 % - 90% върху стойността на доставката.
10.2.2. Доставката на медицинско изделие и/или консуматив с по-малък от 40% от обявения от
производителя се извършва само с мотивирано решение на възложителя за конкретното количество,
определено от него.
10.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да откаже приемането на стоките, ако в деня на пристигането и
приемането, те не отговарят на договореното с настоящия договор.
ХІ. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕТОЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ, РЕКЛАМАЦИИ
11.1.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да предяви рекламация пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за :
а/ количество и некомплектност на стоките или техническата документация / явни недостатъци /;
б/ качество / скрити недостатъци /:
- при доставяне на стока не от договорения вид, посочен в т.1.1;
- при констатиране на дефекти при употреба на стоката.

11.2. Рекламациите за явни недостатъци на стоките се правят в 14 дневен срок от датата на доставяне
със съответен протокол.
11.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е длъжен да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за установените дефекти
в 15-дневен срок от констатирането им.
11.4. В рекламациите се посочва номерът на договора, точното количество на получената стока,
основанието за рекламация и конкретното искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Към рекламацията се прилага
копие от сертификата за качество, получено заедно с другите дължими документи по договора.
11.5. В петдневен срок от получаване на рекламацията, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ следва да отговори на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено и конкретно дали приема рекламацията или я отхвърля.
11.6. При рекламации с явни недостатъци ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен в 5-дневен срок от получаване
на рекламацията за своя сметка и риск да достави на мястото на доставяне количеството липсващи в
доставката/некомплектни договорени стоки.
11.7. Изборът на посочените по-горе възможности да се върне съответната част от платеното или да
се доставят нови стоки принадлежи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ , като разходите и рисковете по новото
доставяне са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
11.8.Рекламираните стоки се съхраняват от съответния краен получател до уреждане на рекламациите.
XII. ОТГОВОРНОСТ ПРИ ЗАБАВА, НЕУСТОЙКИ
12.1. За неизпълнение на задълженията си по настоящия договор,
Изпълнителя дължи неустойка в размер на 0.7 на ден , върху стойността на неизпълненото в
договорените срокове задължение , но не повече от 10% /десет процента/ от стойността на
неизпълнението, както и обезщетение за претърпените вреди в случаите, когато те надхвърлят
договорената неустойка. Сумата на неустойката, дължима от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, се
осигурява от гаранцията за изпълнение на договора.
12.2 Когато при наличие на рекламация, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не изпълни задълженията си по раздел ХІ
от настоящия договор в срок,същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 2 % от цената
на стоката в частта на рекламацията.
12.3. При виновна забава на една от страните, продължила повече от половината от срока за
изпълнение на съответното задължение, другата страна има право да развали договора едностранно с
30-дневно предизвестие.
12.4. В случай, че по отношение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ настъпят обстоятелства по чл. 47 от ЗОП,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно настоящия договор,без писмено предизвестие
и без да дължи неустойки.
ХІІІ. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
13.1. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за понесени вреди и загуби, ако
последните са причинени в резултат на непреодолима сила.
13.2.Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора е била в забава, тя не
може да се позовава на непреодолима сила.
13.3. „Непреодолима сила“ по смисъла на договора е непредвидено и/или непредотвратимо събитие
от извънреден характер, възникнало след сключването на договора.
13.4. Страната, засегната от непреодолима сила е длъжна да предприеме всички действия с грижата
на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено
другата страна в двуседмичен срок от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се
дължи обещетение за настъпилите от това вреди.
13.5. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни
задължения се спира.
13.6. Не представлява „непреодолима сила” събитие, причинено по небрежност или чрез умишлено
действие на страните или на техни представители и/или служители, както и недостига на парични
средства на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
ХІV.СПОРОВЕ
14.3. Възникналите през времетраенето на договора спорове и разногласия между страните се
решават чрез преговори между тях. Постигнатите договорености се оформят в писмена форма и се
превръщат в неразделна част от договора.
14.4. В случай на непостигане на договореност по предходния член, всички спорове, породени от
този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени от или отнасящи се до
неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване ще бъдат разрешавани според
българските материални и процесуални закони от компетентния съд по реда на ГПК.

ХV.
СЪОБЩЕНИЯ
15.1. Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този договор са валидни, ако
са направени в писмена форма, подписани лично или от упълномощените представители .
15.2. За дата на съобщението се смята:
- датата на предаването – при ръчно предаване на съобщението;
- датата на пощенското клеймо на обр.разписка-при изпращане по пощата;
- датата на приемането – при изпращане по телефакс
15.3.За валидни адреси за приемане на съобщения, свързани с настоящия договор се смятат:
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ :
ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД
гр. Монтана 3400
ул. „Сирма войвода" № 4
ТБ: Интернешънъл Асет Банк АД
Сметка: BG71IABG74741001032600
BIC код на банката : IABGBGSF
http://mbalmontana.com
E-mail : mbalmont@net-surf.net
При промяна на адреса, съответната страна е длъжна да уведоми другата в тридневен срок от
промяната.
ХVІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ
16.1. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи от този
договор на трети лица.
16.2. За неуредените въпроси в настоящия договор се прилага действащото българско
законодателство.
ХVІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
17.1. Договорът влиза в сила от 09.11. 2015г. и важи до 09.11. 2016г.
При открита нова процедура със същия предмет към датата на изтичане на договора, срока на същия
се удължава до сключването на нов договор със същия предмет
17.2. Всяка от страните може да прекрати договора, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след
сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения, за което отправя писмено
уведомление до отсрещната страна.
17.3. При съставянето на настоящия договор се представиха следните документи :
1. Решение на Изпълнителния директор № Р - 21 от 09.10.2015г. ;
2. Удостоверение за актуално съдебно състояние на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ;
3. Документи по т.7.4. от настоящия договор.
Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и
се подписа, както следва:

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

…………П………
Д-Р Т. ТОДОРОВ
ИЗП.ДИРЕКТОР
…………П………..
ПЛ.ГЕОРГИЕВА
ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:

…………П…………

Спецификация
към договор № 2 за Доставки на медицински изделия и консумативи - 2015г.
възложител : МБАЛ "Д-р Стамен Илиев " АД - гр.Монтана
изпълнител : "Титаника 2008" ЕООД

№ по ном.
ед.
ред

4
5

15

16

Наименование / Характеристики

мярка

Обособена позиция № 1 - ОРТОПЕДИЯ
Т-плака за фрактура на проксимален хумерус, SSt за фиксация
с винтове ø 6.5 спонгиозни и ø 4.5 кортикални, 3-8 отв. в
комплект с винтове
Плака заключваща за проксимален хумерус
Заключваща плака за проксимална хумерална фрактура,
анатомично контурирана – тип „Филос” (комплект с ø 3.5мм.
заключващи винтове) с 3;5;8 комбинирани отвора в дисталната
част; Комплектът да е изработен от SSt
Широка заключваща плака
LC-LCP 4.5/5 широка от 10 до 18 отв. SSt. Плаките да са с
пълен комплект заключващи и кортикални самонарязващи
винтове.
Тясна заключваща плака

Прогнозно
Производител
количество

Ед. цена в лв.
Обща
с ДДС за
стойност в лв.
единица
с ДДС
мярка

5

Medin(ProsPo
n)

770.00

3 850.00

3

Asco,Hemc,
Auxein

980.00

2 940.00

бр

5

Asco,Hemc,
Auxein

1 370.00

6 850.00

бр

5

Asco,Hemc,
Auxein

1 370.00

6 850.00

бр

бр

LC-LCP 4.5/5 тясна от 8 до 12 отв. SSt. Плаките да са с пълен
комплект заключващи и кортикални самонарязващи винтове.
17

Реконструктивни плаки ø 3.5
Реконструктивна плака комплект с ø 3.5 мм самонарезни
кортикални винтове от 6 до 12 отв. SSt

бр

10

Medin(ProsPo
n)

750.00

7 500.00

23

DHS система 135о SSt
DHS плака с 2-8 отв., DHS винт, заключващ винт, съответен
брой кортикални самонарязващи винтове ø 4.5мм.
DСS система 95о SSt
DСS плака с 3-12 отв. с DHS винт, заключващ винт, съответен
брой кортикални самонарязващи винтове ø 4.5мм.
Заключваща плака за проксимална тибия лява и дясна SSt
Заключваща плака – проксимална тибия, анатомично
контурирана, лява и дясна, с ограничен контакт, за дистални
кортикални винтове 5.0мм и проксимални спонгиозни винтове
5.0мм и отвори за незаключващи компресивни винтове 4-14
отв със съответен брой винтове.
L-плака за проксимална тибия лява и дясна
Динамично компресивна L- бътрес-плака - лява и дясна, за
кортикални винтове 4.5мм и спонгиозни винтове 6.5 мм, 3-12
отв. в комплект с винтове
Заключваща плака за дистална медиална тибия SSt

бр

50

Asco,Hemc,
Auxein

1 050.00

52 500.00

бр

10

Asco,Hemc,
Auxein

1 050.00

10 500.00

бр

7

Asco,Hemc,
Auxein

1 390.00

9 730.00

бр

7

Medin(ProsPo
n)

750.00

5 250.00

бр

7

Asco,Hemc,
Auxein

1 390.00

9 730.00
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31

32

34

Заключваща плака за дистална медиална тибия лява и дясна
7 до 10 отв., заключващи винтове ø 5мм, кортикални и
спонгиозни, кортикални ø 4.5мм със съответен брой винтове

Обща сума :

За възложител : ..................П...................
Д-р Т. Тодоров

115 700.00 лв

с ДДС

96 416.67

без ДДС

За изпълнител :

................П..................

Изп. Директор

.................П................

Пл. Георгиева
Гл. Счетоводител
МИК 2015 - Договор № 2

Стр 1 oт 1

ДОГОВОР № 3
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ДОСТАВКИ НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ И КОНСУМАТИВИ
Днес, 25.11.2015 г. в гр. Монтана на основание чл.41 от Закона за обществените поръчки и
Решение № Р-21/09.10.2015г. на Изпълнителния директор на МБАЛ „Д-р Ст.Илиев” АД гр.Монтана за
извършено класиране и определяне на изпълнител, се сключи настоящия договор между:
МБАЛ „Д-р Стамен Илиев"-АД, ЕИК: 111047073
с адрес: гр. Монтана, ул.„Сирма войвода” №4, тел.: 096 305150, факс: 096 307554, представлявано от
Д-р Тодор Тодоров – Изпълнителен директор, наричано по-долу за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ” от
една страна,
и
„Тотал МЕД” ООД , ЕИК / БУЛСТАТ: 200350134
с адрес: гр.София 1113, район Слатина, ул.„Коста Лулчев” 10, тел.: 032 622004, факс: 032 622044 ,
представлявано от Леттерио Олива, наричано по - долу за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ” от друга
страна, за следното :
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
възлага, а
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ медицински изделия и/или консумативи, съгласно приложена Спецификация неразделна част от настоящия договор .
ІІ. ЦЕНИ И ОБЩА СТОЙНОСТ НА ДОСТАВКИТЕ ПО ДОГОВОРА
2.1. Единичната цена на стоките по т.1.1 е определена в лева, съгласно приложената Спецификация.
2.2. Общата стойност на доставката по договора е :
6 000.00 (шест хиляди) лева без ДДС,
7 200.00 (седем хиляди и двеста) лева с ДДС.
2.3. Цените са фиксирани и не подлежат на промяна през периода на изпълнение на договора, с
изключение при приложението на чл.43, ал.2 от ЗОП.
2.4. Количествата на стоките от поръчката, посочени в приложената спецификация, са прогнозни и
ориентировъчни и не пораждат задължение за Възложителя да ги закупи в пълен обем, както и
възможност да заяви доставка на по-големи количества, съобразно нуждите на лечебното заведение.
ІІІ. УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
3.1. Плащането по настоящия договор се осъществява в български лева чрез банков превод от страна
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по посочената в т.15 банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ- отложено в
срок до 60 дни след съответната доставка и представяне на необходимите документи .
3.2 Заплащането на стоките се извършва след представяне на следните документи :
а/доставна фактура - оригинал;
б/ приемо-предавателен протокол;
в/ партиден сертификат за качество.
г/ заявка
3.3.В случай, че посочените в чл.3.2. документи са нередовни или не са комплектовани, същите се
връщат на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с приемо-предавателен протокол за изправяне на нередностите.Срокът
по т.3.1. за плащане на доставката, започва да тече от датата на представянето на документите в
изискуемия вид.
ІV. СРОК НА ДОСТАВЯНЕ
4.1. Доставката на стоките, предмет на настоящият договор се извършва периодично и в срок до 24
часа след всяка обикновенна писмена заявка предадена по електронен път и в срок до 6 часа след
всяка спешна заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
4.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да уведоми писменно или чрез факс ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за
предстоящето доставяне на стоките преди експедицията им.
V. МЯСТО НА ДОСТАВЯНЕ
5.1. Място на доставяне на стоките по този договор е до краен получател: МБАЛ „Д-р Стамен Илиев
АД гр.Монтана , ул.„Сирма войвода” №4 - болнична аптека, съгласно указанията на възложителя.
5.2. Рискът от случайното погиване и повреждане на стоките преминава върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от
момента на приемането й на мястото на доставяне с приемателно-предавателен протокол.

VІ. ДАТА НА ДОСТАВЯНЕ
6.1. За дата на доставяне се счита датата, на която стоките са доставени в мястото на доставяне,
съгласно приемо-предавателен протокол.
VІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава :
7.1. Да достави стоките в договорения срок, придружени със сертификат за качество.
7.2. Да предаде стоките в съответния вид, количество и качество на мястото на доставяне.
7.3. След доставяне на стоките да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документите, изброени в т. 3.2. от
настоящия договор.
7.4. При подписването на договора да представи:
а/ документ за регистрация;
б/ документи, съгласно чл.47, ал.10 от ЗОП;
в/ гаранция за изпълнение в една от формите, определени в чл.60 от ЗОП, която се
освобождава до 30 дни след приключване на изпълнението на договора. Гаранцията е в размер на 3 %
от стойността на договора без ДДС и възлиза на
180.00 лв./словом : сто и осемдесет /
VІІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава :
8.1. Да приеме стоките, предмет на настоящия договор, в деня на доставката, съответстващи по вид,
количество и качество на описанието в настоящия договор.
8.2. Да заплати доставените стоки в уговорения срок.
8.3. След изтичане на срока за изпълнение на договора да освободи гаранцията за изпълнение на
договора без да дължи лихви за периода, през който средствата са престояли законно при него.
8.4. Да осигури присъствието на свой представител при приемането на стоките, разполагащ с
надлежно пълномощно за подписване на приемателно-предавателен протокол.
ІХ. ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА СТОКИТЕ
9.1. Приемането на стоките се осъществява в присъствието на упълномощен представител на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
9.2. При приемането на стоките се подписва приемо-предавателен протокол, удостоверяващ
получаването на стоките, едновременно с представянето на разрешение за продажба, издадено от
ИАЛ.
Х. КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИИ И СРОК НА ГОДНОСТ
10.1.Качеството на стоките, предмет на настоящия договор, следва да отговаря на техническите
стандарти на производителя, което се удостоверява със сертификат за качество и произход, издаден от
компетентен орган в страната-производител. При доставка на медицински изделия, същите трябва да
притежават "CE" маркировка.
10.2. Към датата на доставката срокът на годност на стоките, предмет на настоящия договор, следва да
бъде не по-малък от 60 % от срока на годност, обявен от производителя.
10.2.1. В случай на доставка на медицински изделия и/или консумативи и лабораторни реактиви с пократък от договорения срок на годност, изпълнителя заплаща неустойка, както следва:
от 69.99% до 60% - 5% върху стойността на доставката;
от 59.99% до 50% - 10% върху стойността на доставката;
от 49.99% до 40% - 20% върху стойността на доставката;
от 39.99% до 30% - 30% върху стойността на доставката;
от 29.99% до 20% - 60% върху стойността на доставката;
под 20 % - 90% върху стойността на доставката.
10.2.2. Доставката на медицинско изделие и/или консуматив с по-малък от 40% от обявения от
производителя се извършва само с мотивирано решение на възложителя за конкретното количество,
определено от него.
10.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да откаже приемането на стоките, ако в деня на пристигането и
приемането, те не отговарят на договореното с настоящия договор.
ХІ. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕТОЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ, РЕКЛАМАЦИИ
11.1.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да предяви рекламация пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за :
а/ количество и некомплектност на стоките или техническата документация / явни недостатъци /;
б/ качество / скрити недостатъци /:
- при доставяне на стока не от договорения вид, посочен в т.1.1;
- при констатиране на дефекти при употреба на стоката.

11.2. Рекламациите за явни недостатъци на стоките се правят в 14 дневен срок от датата на доставяне
със съответен протокол.
11.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е длъжен да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за установените дефекти
в 15-дневен срок от констатирането им.
11.4. В рекламациите се посочва номерът на договора, точното количество на получената стока,
основанието за рекламация и конкретното искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Към рекламацията се прилага
копие от сертификата за качество, получено заедно с другите дължими документи по договора.
11.5. В петдневен срок от получаване на рекламацията, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ следва да отговори на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено и конкретно дали приема рекламацията или я отхвърля.
11.6. При рекламации с явни недостатъци ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен в 5-дневен срок от получаване
на рекламацията за своя сметка и риск да достави на мястото на доставяне количеството липсващи в
доставката/некомплектни договорени стоки.
11.7. Изборът на посочените по-горе възможности да се върне съответната част от платеното или да
се доставят нови стоки принадлежи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ , като разходите и рисковете по новото
доставяне са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
11.8.Рекламираните стоки се съхраняват от съответния краен получател до уреждане на рекламациите.
XII. ОТГОВОРНОСТ ПРИ ЗАБАВА, НЕУСТОЙКИ
12.1. За неизпълнение на задълженията си по настоящия договор,
Изпълнителя дължи неустойка в размер на 0.7 на ден , върху стойността на неизпълненото в
договорените срокове задължение , но не повече от 10% /десет процента/ от стойността на
неизпълнението, както и обезщетение за претърпените вреди в случаите, когато те надхвърлят
договорената неустойка. Сумата на неустойката, дължима от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, се
осигурява от гаранцията за изпълнение на договора.
12.2 Когато при наличие на рекламация, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не изпълни задълженията си по раздел ХІ
от настоящия договор в срок,същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 2 % от цената
на стоката в частта на рекламацията.
12.3. При виновна забава на една от страните, продължила повече от половината от срока за
изпълнение на съответното задължение, другата страна има право да развали договора едностранно с
30-дневно предизвестие.
12.4. В случай, че по отношение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ настъпят обстоятелства по чл. 47 от ЗОП,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно настоящия договор,без писмено предизвестие
и без да дължи неустойки.
ХІІІ. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
13.1. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за понесени вреди и загуби, ако
последните са причинени в резултат на непреодолима сила.
13.2.Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора е била в забава, тя не
може да се позовава на непреодолима сила.
13.3. „Непреодолима сила“ по смисъла на договора е непредвидено и/или непредотвратимо събитие
от извънреден характер, възникнало след сключването на договора.
13.4. Страната, засегната от непреодолима сила е длъжна да предприеме всички действия с грижата
на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено
другата страна в двуседмичен срок от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се
дължи обещетение за настъпилите от това вреди.
13.5. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни
задължения се спира.
13.6. Не представлява „непреодолима сила” събитие, причинено по небрежност или чрез умишлено
действие на страните или на техни представители и/или служители, както и недостига на парични
средства на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
ХІV.СПОРОВЕ
14.5. Възникналите през времетраенето на договора спорове и разногласия между страните се
решават чрез преговори между тях. Постигнатите договорености се оформят в писмена форма и се
превръщат в неразделна част от договора.
14.6. В случай на непостигане на договореност по предходния член, всички спорове, породени от
този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени от или отнасящи се до
неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване ще бъдат разрешавани според
българските материални и процесуални закони от компетентния съд по реда на ГПК.

ХV.
СЪОБЩЕНИЯ
15.1. Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този договор са валидни, ако
са направени в писмена форма, подписани лично или от упълномощените представители .
15.2. За дата на съобщението се смята:
- датата на предаването – при ръчно предаване на съобщението;
- датата на пощенското клеймо на обр.разписка-при изпращане по пощата;
- датата на приемането – при изпращане по телефакс
15.3.За валидни адреси за приемане на съобщения, свързани с настоящия договор се смятат:
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ :
ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД
гр. Монтана 3400
ул. „Сирма войвода" № 4
ТБ: Интернешънъл Асет Банк АД
Сметка: BG71IABG74741001032600
BIC код на банката : IABGBGSF
http://mbalmontana.com
E-mail : mbalmont@net-surf.net
При промяна на адреса, съответната страна е длъжна да уведоми другата в тридневен срок от
промяната.
ХVІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ
16.1. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи от този
договор на трети лица.
16.2. За неуредените въпроси в настоящия договор се прилага действащото българско
законодателство.
ХVІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
17.1. Договорът влиза в сила от 25.11. 2015г. и важи до 25.11. 2016г.
При открита нова процедура със същия предмет към датата на изтичане на договора, срока на същия
се удължава до сключването на нов договор със същия предмет
17.2. Всяка от страните може да прекрати договора, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след
сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения, за което отправя писмено
уведомление до отсрещната страна.
17.3. При съставянето на настоящия договор се представиха следните документи :
1. Решение на Изпълнителния директор № Р - 21 от 09.10.2015г. ;
2. Удостоверение за актуално съдебно състояние на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ;
3. Документи по т.7.4. от настоящия договор.
Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и
се подписа, както следва:

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

…………П………
Д-Р Т. ТОДОРОВ
ИЗП.ДИРЕКТОР
…………П………..
ПЛ.ГЕОРГИЕВА
ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:

…………П…………

Спецификация
към договор № 3 за Доставки на медицински изделия и консумативи - 2015г.
възложител : МБАЛ "Д-р Стамен Илиев " АД - гр.Монтана
изпълнител : "Тотал МЕД" ООД

№ по ном.
ед.
ред

Наименование / Характеристики

мярка

Прогнозно
Производител
количество

Ед. цена в лв.
Обща
с ДДС за
стойност в лв.
единица
с ДДС
мярка

Обособена позиция № 1 - ОРТОПЕДИЯ
54

Тазобедрен спейсър, импрегниран с антибиотик за
използване при лечение на инфектирани тазобедрени
ендопротези, различни размери

Обща сума :

За възложител : ...................П..................
Д-р Т. Тодоров

бр

3

"Синимед"
OOД

2 400.00

7 200.00 лв

с ДДС

6 000.00

без ДДС

За изпълнител :

7 200.00

..................П................

Изп. Директор

................П.................

Пл. Георгиева
Гл. Счетоводител

МИК 2015 - Договор № 3

Стр 1 oт 1

ДОГОВОР № 4
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ДОСТАВКИ НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ И КОНСУМАТИВИ
Днес, 05.11.2015 г. в гр. Монтана на основание чл.41 от Закона за обществените поръчки и
Решение № Р-21/09.10.2015г. на Изпълнителния директор на МБАЛ „Д-р Ст.Илиев” АД гр.Монтана за
извършено класиране и определяне на изпълнител, се сключи настоящия договор между:
МБАЛ „Д-р Стамен Илиев"-АД, ЕИК: 111047073
с адрес: гр. Монтана, ул.„Сирма войвода” №4, тел.: 096 305150, факс: 096 307554, представлявано от
Д-р Тодор Тодоров – Изпълнителен директор, наричано по-долу за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ” от
една страна,
и
„Медицинска Техника Инженеринг” ООД , ЕИК / БУЛСТАТ: 831641528
с адрес: гр.София 1750, община Столична, ж.к. Младост 1, бл.28Б, тел.: 02 4627131, факс: 02 9712410,
представлявано от Йонка Христова Гетова-Христанова, наричано
по - долу за краткост
„ИЗПЪЛНИТЕЛ” от друга страна, за следното :
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
възлага, а
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ медицински изделия и/или консумативи, съгласно приложена Спецификация неразделна част от настоящия договор .
ІІ. ЦЕНИ И ОБЩА СТОЙНОСТ НА ДОСТАВКИТЕ ПО ДОГОВОРА
2.1. Единичната цена на стоките по т.1.1 е определена в лева, съгласно приложената Спецификация.
2.2. Общата стойност на доставката по договора е :
259 053.97 (двеста петдесет и девет хиляди петдесет и три 0.97) лева без ДДС,
310 864.76 (триста и десет хиляди осемстотин шестдесет и четири 0.76) лева с ДДС.
2.3. Цените са фиксирани и не подлежат на промяна през периода на изпълнение на договора, с
изключение при приложението на чл.43, ал.2 от ЗОП.
2.4. Количествата на стоките от поръчката, посочени в приложената спецификация, са прогнозни и
ориентировъчни и не пораждат задължение за Възложителя да ги закупи в пълен обем, както и
възможност да заяви доставка на по-големи количества, съобразно нуждите на лечебното заведение.
ІІІ. УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
3.1. Плащането по настоящия договор се осъществява в български лева чрез банков превод от страна
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по посочената в т.15 банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ- отложено в
срок до 60 дни след съответната доставка и представяне на необходимите документи .
3.2 Заплащането на стоките се извършва след представяне на следните документи :
а/доставна фактура - оригинал;
б/ приемо-предавателен протокол;
в/ партиден сертификат за качество.
г/ заявка
3.3.В случай, че посочените в чл.3.2. документи са нередовни или не са комплектовани, същите се
връщат на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с приемо-предавателен протокол за изправяне на нередностите.Срокът
по т.3.1. за плащане на доставката, започва да тече от датата на представянето на документите в
изискуемия вид.
ІV. СРОК НА ДОСТАВЯНЕ
4.1. Доставката на стоките, предмет на настоящият договор се извършва периодично и в срок до 24
часа след всяка обикновенна писмена заявка предадена по електронен път и в срок до 6 часа след
всяка спешна заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
4.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да уведоми писменно или чрез факс ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за
предстоящето доставяне на стоките преди експедицията им.
V. МЯСТО НА ДОСТАВЯНЕ
5.1. Място на доставяне на стоките по този договор е до краен получател: МБАЛ „Д-р Стамен Илиев
АД гр.Монтана , ул.„Сирма войвода” №4 - болнична аптека, съгласно указанията на възложителя.
5.2. Рискът от случайното погиване и повреждане на стоките преминава върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от
момента на приемането й на мястото на доставяне с приемателно-предавателен протокол.

VІ. ДАТА НА ДОСТАВЯНЕ
6.1. За дата на доставяне се счита датата, на която стоките са доставени в мястото на доставяне,
съгласно приемо-предавателен протокол.
VІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава :
7.1. Да достави стоките в договорения срок, придружени със сертификат за качество.
7.2. Да предаде стоките в съответния вид, количество и качество на мястото на доставяне.
7.3. След доставяне на стоките да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документите, изброени в т. 3.2. от
настоящия договор.
7.4. При подписването на договора да представи:
а/ документ за регистрация;
б/ документи, съгласно чл.47, ал.10 от ЗОП;
в/ гаранция за изпълнение в една от формите, определени в чл.60 от ЗОП, която се
освобождава до 30 дни след приключване на изпълнението на договора. Гаранцията е в размер на 3 %
от стойността на договора без ДДС и възлиза на
7 771.62 лв./словом : седем хиляди седемстотин седемдесет и един 0.62 /
VІІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава :
8.1. Да приеме стоките, предмет на настоящия договор, в деня на доставката, съответстващи по вид,
количество и качество на описанието в настоящия договор.
8.2. Да заплати доставените стоки в уговорения срок.
8.3. След изтичане на срока за изпълнение на договора да освободи гаранцията за изпълнение на
договора без да дължи лихви за периода, през който средствата са престояли законно при него.
8.4. Да осигури присъствието на свой представител при приемането на стоките, разполагащ с
надлежно пълномощно за подписване на приемателно-предавателен протокол.
ІХ. ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА СТОКИТЕ
9.1. Приемането на стоките се осъществява в присъствието на упълномощен представител на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
9.2. При приемането на стоките се подписва приемо-предавателен протокол, удостоверяващ
получаването на стоките, едновременно с представянето на разрешение за продажба, издадено от
ИАЛ.
Х. КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИИ И СРОК НА ГОДНОСТ
10.1.Качеството на стоките, предмет на настоящия договор, следва да отговаря на техническите
стандарти на производителя, което се удостоверява със сертификат за качество и произход, издаден от
компетентен орган в страната-производител. При доставка на медицински изделия, същите трябва да
притежават "CE" маркировка.
10.2. Към датата на доставката срокът на годност на стоките, предмет на настоящия договор, следва да
бъде не по-малък от 60 % от срока на годност, обявен от производителя.
10.2.1. В случай на доставка на медицински изделия и/или консумативи и лабораторни реактиви с пократък от договорения срок на годност, изпълнителя заплаща неустойка, както следва:
от 69.99% до 60% - 5% върху стойността на доставката;
от 59.99% до 50% - 10% върху стойността на доставката;
от 49.99% до 40% - 20% върху стойността на доставката;
от 39.99% до 30% - 30% върху стойността на доставката;
от 29.99% до 20% - 60% върху стойността на доставката;
под 20 % - 90% върху стойността на доставката.
10.2.2. Доставката на медицинско изделие и/или консуматив с по-малък от 40% от обявения от
производителя се извършва само с мотивирано решение на възложителя за конкретното количество,
определено от него.
10.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да откаже приемането на стоките, ако в деня на пристигането и
приемането, те не отговарят на договореното с настоящия договор.
ХІ. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕТОЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ, РЕКЛАМАЦИИ
11.1.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да предяви рекламация пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за :
а/ количество и некомплектност на стоките или техническата документация / явни недостатъци /;
б/ качество / скрити недостатъци /:
- при доставяне на стока не от договорения вид, посочен в т.1.1;
- при констатиране на дефекти при употреба на стоката.

11.2. Рекламациите за явни недостатъци на стоките се правят в 14 дневен срок от датата на доставяне
със съответен протокол.
11.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е длъжен да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за установените дефекти
в 15-дневен срок от констатирането им.
11.4. В рекламациите се посочва номерът на договора, точното количество на получената стока,
основанието за рекламация и конкретното искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Към рекламацията се прилага
копие от сертификата за качество, получено заедно с другите дължими документи по договора.
11.5. В петдневен срок от получаване на рекламацията, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ следва да отговори на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено и конкретно дали приема рекламацията или я отхвърля.
11.6. При рекламации с явни недостатъци ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен в 5-дневен срок от получаване
на рекламацията за своя сметка и риск да достави на мястото на доставяне количеството липсващи в
доставката/некомплектни договорени стоки.
11.7. Изборът на посочените по-горе възможности да се върне съответната част от платеното или да
се доставят нови стоки принадлежи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ , като разходите и рисковете по новото
доставяне са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
11.8.Рекламираните стоки се съхраняват от съответния краен получател до уреждане на рекламациите.
XII. ОТГОВОРНОСТ ПРИ ЗАБАВА, НЕУСТОЙКИ
12.1. За неизпълнение на задълженията си по настоящия договор,
Изпълнителя дължи неустойка в размер на 0.7 на ден , върху стойността на неизпълненото в
договорените срокове задължение , но не повече от 10% /десет процента/ от стойността на
неизпълнението, както и обезщетение за претърпените вреди в случаите, когато те надхвърлят
договорената неустойка. Сумата на неустойката, дължима от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, се
осигурява от гаранцията за изпълнение на договора.
12.2 Когато при наличие на рекламация, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не изпълни задълженията си по раздел ХІ
от настоящия договор в срок,същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 2 % от цената
на стоката в частта на рекламацията.
12.3. При виновна забава на една от страните, продължила повече от половината от срока за
изпълнение на съответното задължение, другата страна има право да развали договора едностранно с
30-дневно предизвестие.
12.4. В случай, че по отношение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ настъпят обстоятелства по чл. 47 от ЗОП,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно настоящия договор,без писмено предизвестие
и без да дължи неустойки.
ХІІІ. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
13.1. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за понесени вреди и загуби, ако
последните са причинени в резултат на непреодолима сила.
13.2.Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора е била в забава, тя не
може да се позовава на непреодолима сила.
13.3. „Непреодолима сила“ по смисъла на договора е непредвидено и/или непредотвратимо събитие
от извънреден характер, възникнало след сключването на договора.
13.4. Страната, засегната от непреодолима сила е длъжна да предприеме всички действия с грижата
на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено
другата страна в двуседмичен срок от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се
дължи обещетение за настъпилите от това вреди.
13.5. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни
задължения се спира.
13.6. Не представлява „непреодолима сила” събитие, причинено по небрежност или чрез умишлено
действие на страните или на техни представители и/или служители, както и недостига на парични
средства на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
ХІV.СПОРОВЕ
14.7. Възникналите през времетраенето на договора спорове и разногласия между страните се
решават чрез преговори между тях. Постигнатите договорености се оформят в писмена форма и се
превръщат в неразделна част от договора.
14.8. В случай на непостигане на договореност по предходния член, всички спорове, породени от
този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени от или отнасящи се до
неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване ще бъдат разрешавани според
българските материални и процесуални закони от компетентния съд по реда на ГПК.

ХV.
СЪОБЩЕНИЯ
15.1. Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този договор са валидни, ако
са направени в писмена форма, подписани лично или от упълномощените представители .
15.2. За дата на съобщението се смята:
- датата на предаването – при ръчно предаване на съобщението;
- датата на пощенското клеймо на обр.разписка-при изпращане по пощата;
- датата на приемането – при изпращане по телефакс
15.3.За валидни адреси за приемане на съобщения, свързани с настоящия договор се смятат:
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ :
ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД
гр. Монтана 3400
ул. „Сирма войвода" № 4
ТБ: Интернешънъл Асет Банк АД
Сметка: BG71IABG74741001032600
BIC код на банката : IABGBGSF
http://mbalmontana.com
E-mail : mbalmont@net-surf.net
При промяна на адреса, съответната страна е длъжна да уведоми другата в тридневен срок от
промяната.
ХVІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ
16.1. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи от този
договор на трети лица.
16.2. За неуредените въпроси в настоящия договор се прилага действащото българско
законодателство.
ХVІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
17.1. Договорът влиза в сила от 05.11. 2015г. и важи до 05.11. 2016г.
При открита нова процедура със същия предмет към датата на изтичане на договора, срока на същия
се удължава до сключването на нов договор със същия предмет
17.2. Всяка от страните може да прекрати договора, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след
сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения, за което отправя писмено
уведомление до отсрещната страна.
17.3. При съставянето на настоящия договор се представиха следните документи :
1. Решение на Изпълнителния директор № Р - 21 от 09.10.2015г. ;
2. Удостоверение за актуално съдебно състояние на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ;
3. Документи по т.7.4. от настоящия договор.
Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и
се подписа, както следва:

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

…………П………
Д-Р Т. ТОДОРОВ
ИЗП.ДИРЕКТОР
…………П………..
ПЛ.ГЕОРГИЕВА
ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:

…………П…………

Спецификация
към договор № 4 за Доставки на медицински изделия и консумативи - 2015г.
възложител : МБАЛ "Д-р Стамен Илиев " АД - гр.Монтана
изпълнител : "Медицинска Техника Инженеринг" ООД

№ по ном.
ед.
ред

7

8

9
18

Наименование / Характеристики
Обособена позиция № 1 - ОРТОПЕДИЯ
Прави самокомпресивни плаки широки 4,5 мм в комплект с
винтове
LC-DCP плака широка 4.5 от 6 до 12 отв. SSt
Прави самокомпресивни плаки тесни 4,5 мм в комплект с
винтове
LC-DCP плака тясна от 6 до 15 отв. SSt
Прави самокомпресивни плаки 3.5 мм в комплект с винтове
Семитубуларни плаки 4,5 мм

мярка

Прогнозно
Производител
количество

бр

20

Synthes

1 094.31

21 886.20

бр

10

Synthes

1 080.49

10 804.90

бр

20

Synthes

1 016.12

20 322.40

бр

15

935.49

14 032.35

214.45

428.90

1 214.12

60 706.00

1 249.72

12 497.20

289.21

17 352.60

2 188.47

17 507.76

2 749.95

16 499.70

Synthes

Семитубуларна плака – широка – 4-10 отв. SSt със съответен
брой кортикални самонарязващи винтове ø 4.5мм
20
21

Винт на Herbert
о

Г-образна 130 плака

бр

2

бр

50

Г-образна 130о плака с острие от 50мм до 90мм, 4-12 отв. SSt
за фиксация с кортикални ø 4.5мм. винтове в комплект със
съответен брой ø 4.5 мм. кортикални самонарязващи винтове.
22

Г-образна 95о плака

27

28

бр

10

29

30

Synthes

Канюлирани винтове различни размери
Канюлирани винтове ø 7,3мм, ø 7.0 мм., ø 4.5мм, ø 4.0 мм, ø
3.0мм.
Заключващ интрамедуларен бедрен пирон
Комплект дълъг бедрен пирон със стандартно заключване,
титаниев –LFN, ляв и десен ø 10-12 мм., различни дължини,
шапка пирон, заключващи винтове- 4.9 мм.

бр

Реконструктивен бедрен пирон

бр

Комплект дълъг бедрен реконструктивен пирон, титаниев –
пирон LFN, ляв и десен ø 10-12 мм.,различни дължини,
реконструктивни шафт винтове 6.5 мм. с шапка пирон LFN,
заключващи винтове – 4.9мм.
Проксимален феморален пирон
Пирон PFNA, къс, стоманен ø 9-10мм, дължина 200-240 мм.,
1
трохантерно спирално острие, заключващ винт.
Пирон PFNA, дълъг, стоманен ø 10мм, дължина 340-380 мм.,
2
трохантерно спирално острие, заключващ винт.
Заключваща плака за дистален фемур лява и дясна SSt
Заключваща кондиларна бътрес плака - фемур, анатомично
контурирана, лява и дясна, с ограничен контакт, за
проксимални кортикални винтове 5.0мм. и дистални
спонгиозни винтове 6,5мм и отвори за незаключващи
компресивни винтове със съответен брой винтове
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Synthes

Synthes

Г-образна 95о плака с острие от 50мм до 90мм, 5-12 отв. SSt
за фиксация с кортикални ø 4.5мм. винтове в комплект със
съответен брой ø 4.5 мм. кортикални самонарязващи винтове.
25

Ед. цена в лв.
Обща
с ДДС за
стойност в лв.
единица
с ДДС
мярка

60
Synthes

бр

8
Synthes

6
Synthes

бр

6

Synthes

2 499.79

14 998.74

бр

6

Synthes

2 685.43

16 112.58

1 391.87

8 351.22

бр
Synthes
6

Стр 1 oт 2

№ по ном.
ед.
ред

33

Наименование / Характеристики

мярка

39
40
42
43
44
45

Ед. цена в лв.
Обща
с ДДС за
стойност в лв.
единица
с ДДС
мярка

Заключващ тибиален пирон
Тибиален заключващ пирон, неримиран ø 8-9-10 мм. с
проксимални и дистални заключващи винтове ø 4.5 мм. , SSt
Тибиален заключващ пирон, неримиран ø 8-9-10 мм. с
2 проксимални и дистални заключващи винтове ø 4.5 мм.
Титаниев
DCP Плака за дистална тибия SSt– детелинообразна ø 4.5 мм.
със съответен брой кортикални винтове
Малеоларни винтове SSt ø 3.5мм и ø 4.5мм. , различни
дължини 25-100мм
Плака за калканеус SSt, 60 мм., 70мм., в комплект с
незаключващи винтове ф3.5мм кортикални и спонгиозни
Кортикални винтове самонарезни SSt ø 4,5 мм, различни
дължини
Кортикални винтове самонарезни SSt ø 3,5 мм, различни
дължини
Спонгиозни винтове SSt ø 6,5 мм различни дължини, с
дължина на резбата 16мм., 32мм., изцяло нарязани
1

36

Прогнозно
Производител
количество

Спонгиозни винтове SSt ø 4,0 мм, различни дължини

бр

5

Synthes

1 751.93

8 759.65

бр

5

Synthes

1 751.93

8 759.65

бр

5

Synthes

1 130.62

5 653.10

бр

20

Synthes

26.22

524.40

бр

7

Synthes

1 436.63

10 056.41

бр

800

Synthes

24.98

19 984.00

бр

600

Synthes

19.87

11 922.00

бр

200

Synthes

31.44

6 288.00

бр

100

Synthes

20.53

2 053.00

43.20

864.00

35.40

708.00

8.58

1 716.00

8.58

1 716.00

36.00

360.00

Обособена позиция № 4 - УРОЛОГИЯ
4

Цистофикс N12

бр

20

5

Игла за биопсия 16 см

бр

20

6

Уретерални катетри № 4 CH

бр

200

7

Уретерални катетри № 5 CH

бр

200

8

Бримка на Дормия № 3 CH

бр

10

Обща сума :

За възложител : ...................П..................
Д-р Т. Тодоров

ColoplastPorges
/ДанияФранция/
Sterylab
/Италия/
ColoplastPorges
/ДанияФранция/
ColoplastPorges
/ДанияФранция/
ColoplastPorges
/Дания-

310 864.76 лв

с ДДС

259 053.97

без ДДС

За изпълнител :

................П..................

Изп. Директор

................П.................

Пл. Георгиева
Гл. Счетоводител
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Стр 2 oт 2

ДОГОВОР № 5
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ДОСТАВКИ НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ И КОНСУМАТИВИ
Днес, 11.11.2015 г. в гр. Монтана на основание чл.41 от Закона за обществените поръчки и
Решение № Р-21/09.10.2015г. на Изпълнителния директор на МБАЛ „Д-р Ст.Илиев” АД гр.Монтана за
извършено класиране и определяне на изпълнител, се сключи настоящия договор между:
МБАЛ „Д-р Стамен Илиев"-АД, ЕИК: 111047073
с адрес: гр. Монтана, ул.„Сирма войвода” №4, тел.: 096 305150, факс: 096 307554, представлявано от
Д-р Тодор Тодоров – Изпълнителен директор, наричано по-долу за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ” от
една страна,
и
„Софарма Трейдинг” АД , ЕИК / БУЛСТАТ: 103267194
с адрес: гр.София 1756, район Изгрев, ул. „Лъчезар Станчев” 5, Софарма Бизнес Тауърс, Сграда А,
ет.12, тел.: 02 8133660, факс: 02 8133666, представлявано от Димитър Георгиев Димитров, наричано
по - долу за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ” от друга страна, за следното :
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
възлага, а
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ медицински изделия и/или консумативи, съгласно приложена Спецификация неразделна част от настоящия договор .
ІІ. ЦЕНИ И ОБЩА СТОЙНОСТ НА ДОСТАВКИТЕ ПО ДОГОВОРА
2.1. Единичната цена на стоките по т.1.1 е определена в лева, съгласно приложената Спецификация.
2.2. Общата стойност на доставката по договора е :
400.00 (четиристотин) лева без ДДС,
480.00 (четиристотин и осемдесет) лева с ДДС.
2.3. Цените са фиксирани и не подлежат на промяна през периода на изпълнение на договора, с
изключение при приложението на чл.43, ал.2 от ЗОП.
2.4. Количествата на стоките от поръчката, посочени в приложената спецификация, са прогнозни и
ориентировъчни и не пораждат задължение за Възложителя да ги закупи в пълен обем, както и
възможност да заяви доставка на по-големи количества, съобразно нуждите на лечебното заведение.
ІІІ. УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
3.1. Плащането по настоящия договор се осъществява в български лева чрез банков превод от страна
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по посочената в т.15 банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ- отложено в
срок до 60 дни след съответната доставка и представяне на необходимите документи .
3.2 Заплащането на стоките се извършва след представяне на следните документи :
а/доставна фактура - оригинал;
б/ приемо-предавателен протокол;
в/ партиден сертификат за качество.
г/ заявка
3.3.В случай, че посочените в чл.3.2. документи са нередовни или не са комплектовани, същите се
връщат на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с приемо-предавателен протокол за изправяне на нередностите.Срокът
по т.3.1. за плащане на доставката, започва да тече от датата на представянето на документите в
изискуемия вид.
ІV. СРОК НА ДОСТАВЯНЕ
4.1. Доставката на стоките, предмет на настоящият договор се извършва периодично и в срок до 24
часа след всяка обикновенна писмена заявка предадена по електронен път и в срок до 6 часа след
всяка спешна заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
4.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да уведоми писменно или чрез факс ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за
предстоящето доставяне на стоките преди експедицията им.
V. МЯСТО НА ДОСТАВЯНЕ
5.1. Място на доставяне на стоките по този договор е до краен получател: МБАЛ „Д-р Стамен Илиев
АД гр.Монтана , ул.„Сирма войвода” №4 - болнична аптека, съгласно указанията на възложителя.
5.2. Рискът от случайното погиване и повреждане на стоките преминава върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от
момента на приемането й на мястото на доставяне с приемателно-предавателен протокол.

VІ. ДАТА НА ДОСТАВЯНЕ
6.1. За дата на доставяне се счита датата, на която стоките са доставени в мястото на доставяне,
съгласно приемо-предавателен протокол.
VІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава :
7.1. Да достави стоките в договорения срок, придружени със сертификат за качество.
7.2. Да предаде стоките в съответния вид, количество и качество на мястото на доставяне.
7.3. След доставяне на стоките да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документите, изброени в т. 3.2. от
настоящия договор.
7.4. При подписването на договора да представи:
а/ документ за регистрация;
б/ документи, съгласно чл.47, ал.10 от ЗОП;
в/ гаранция за изпълнение в една от формите, определени в чл.60 от ЗОП, която се
освобождава до 30 дни след приключване на изпълнението на договора. Гаранцията е в размер на 3 %
от стойността на договора без ДДС и възлиза на
12.00 лв./словом : дванадесет /
VІІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава :
8.1. Да приеме стоките, предмет на настоящия договор, в деня на доставката, съответстващи по вид,
количество и качество на описанието в настоящия договор.
8.2. Да заплати доставените стоки в уговорения срок.
8.3. След изтичане на срока за изпълнение на договора да освободи гаранцията за изпълнение на
договора без да дължи лихви за периода, през който средствата са престояли законно при него.
8.4. Да осигури присъствието на свой представител при приемането на стоките, разполагащ с
надлежно пълномощно за подписване на приемателно-предавателен протокол.
ІХ. ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА СТОКИТЕ
9.1. Приемането на стоките се осъществява в присъствието на упълномощен представител на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
9.2. При приемането на стоките се подписва приемо-предавателен протокол, удостоверяващ
получаването на стоките, едновременно с представянето на разрешение за продажба, издадено от
ИАЛ.
Х. КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИИ И СРОК НА ГОДНОСТ
10.1.Качеството на стоките, предмет на настоящия договор, следва да отговаря на техническите
стандарти на производителя, което се удостоверява със сертификат за качество и произход, издаден от
компетентен орган в страната-производител. При доставка на медицински изделия, същите трябва да
притежават "CE" маркировка.
10.2. Към датата на доставката срокът на годност на стоките, предмет на настоящия договор, следва да
бъде не по-малък от 60 % от срока на годност, обявен от производителя.
10.2.1. В случай на доставка на медицински изделия и/или консумативи и лабораторни реактиви с пократък от договорения срок на годност, изпълнителя заплаща неустойка, както следва:
от 69.99% до 60% - 5% върху стойността на доставката;
от 59.99% до 50% - 10% върху стойността на доставката;
от 49.99% до 40% - 20% върху стойността на доставката;
от 39.99% до 30% - 30% върху стойността на доставката;
от 29.99% до 20% - 60% върху стойността на доставката;
под 20 % - 90% върху стойността на доставката.
10.2.2. Доставката на медицинско изделие и/или консуматив с по-малък от 40% от обявения от
производителя се извършва само с мотивирано решение на възложителя за конкретното количество,
определено от него.
10.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да откаже приемането на стоките, ако в деня на пристигането и
приемането, те не отговарят на договореното с настоящия договор.
ХІ. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕТОЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ, РЕКЛАМАЦИИ
11.1.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да предяви рекламация пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за :
а/ количество и некомплектност на стоките или техническата документация / явни недостатъци /;
б/ качество / скрити недостатъци /:
- при доставяне на стока не от договорения вид, посочен в т.1.1;
- при констатиране на дефекти при употреба на стоката.

11.2. Рекламациите за явни недостатъци на стоките се правят в 14 дневен срок от датата на доставяне
със съответен протокол.
11.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е длъжен да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за установените дефекти
в 15-дневен срок от констатирането им.
11.4. В рекламациите се посочва номерът на договора, точното количество на получената стока,
основанието за рекламация и конкретното искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Към рекламацията се прилага
копие от сертификата за качество, получено заедно с другите дължими документи по договора.
11.5. В петдневен срок от получаване на рекламацията, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ следва да отговори на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено и конкретно дали приема рекламацията или я отхвърля.
11.6. При рекламации с явни недостатъци ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен в 5-дневен срок от получаване
на рекламацията за своя сметка и риск да достави на мястото на доставяне количеството липсващи в
доставката/некомплектни договорени стоки.
11.7. Изборът на посочените по-горе възможности да се върне съответната част от платеното или да
се доставят нови стоки принадлежи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ , като разходите и рисковете по новото
доставяне са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
11.8.Рекламираните стоки се съхраняват от съответния краен получател до уреждане на рекламациите.
XII. ОТГОВОРНОСТ ПРИ ЗАБАВА, НЕУСТОЙКИ
12.1. За неизпълнение на задълженията си по настоящия договор,
Изпълнителя дължи неустойка в размер на 0.7 на ден , върху стойността на неизпълненото в
договорените срокове задължение , но не повече от 10% /десет процента/ от стойността на
неизпълнението, както и обезщетение за претърпените вреди в случаите, когато те надхвърлят
договорената неустойка. Сумата на неустойката, дължима от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, се
осигурява от гаранцията за изпълнение на договора.
12.2 Когато при наличие на рекламация, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не изпълни задълженията си по раздел ХІ
от настоящия договор в срок,същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 2 % от цената
на стоката в частта на рекламацията.
12.3. При виновна забава на една от страните, продължила повече от половината от срока за
изпълнение на съответното задължение, другата страна има право да развали договора едностранно с
30-дневно предизвестие.
12.4. В случай, че по отношение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ настъпят обстоятелства по чл. 47 от ЗОП,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно настоящия договор,без писмено предизвестие
и без да дължи неустойки.
ХІІІ. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
13.1. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за понесени вреди и загуби, ако
последните са причинени в резултат на непреодолима сила.
13.2.Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора е била в забава, тя не
може да се позовава на непреодолима сила.
13.3. „Непреодолима сила“ по смисъла на договора е непредвидено и/или непредотвратимо събитие
от извънреден характер, възникнало след сключването на договора.
13.4. Страната, засегната от непреодолима сила е длъжна да предприеме всички действия с грижата
на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено
другата страна в двуседмичен срок от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се
дължи обещетение за настъпилите от това вреди.
13.5. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни
задължения се спира.
13.6. Не представлява „непреодолима сила” събитие, причинено по небрежност или чрез умишлено
действие на страните или на техни представители и/или служители, както и недостига на парични
средства на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
ХІV.СПОРОВЕ
14.9. Възникналите през времетраенето на договора спорове и разногласия между страните се
решават чрез преговори между тях. Постигнатите договорености се оформят в писмена форма и се
превръщат в неразделна част от договора.
14.10.
В случай на непостигане на договореност по предходния член, всички спорове,
породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени от или
отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване ще бъдат

разрешавани според българските материални и процесуални закони от компетентния съд по реда на
ГПК.
ХV.
СЪОБЩЕНИЯ
15.1. Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този договор са валидни, ако
са направени в писмена форма, подписани лично или от упълномощените представители .
15.2. За дата на съобщението се смята:
- датата на предаването – при ръчно предаване на съобщението;
- датата на пощенското клеймо на обр.разписка-при изпращане по пощата;
- датата на приемането – при изпращане по телефакс
15.3.За валидни адреси за приемане на съобщения, свързани с настоящия договор се смятат:
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ :
ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД
гр. Монтана 3400
ул. „Сирма войвода" № 4
ТБ: Интернешънъл Асет Банк АД
Сметка: BG71IABG74741001032600
BIC код на банката : IABGBGSF
http://mbalmontana.com
E-mail : mbalmont@net-surf.net
При промяна на адреса, съответната страна е длъжна да уведоми другата в тридневен срок от
промяната.
ХVІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ
16.1. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи от този
договор на трети лица.
16.2. За неуредените въпроси в настоящия договор се прилага действащото българско
законодателство.
ХVІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
17.1. Договорът влиза в сила от 11.11. 2015г. и важи до 11.11. 2016г.
При открита нова процедура със същия предмет към датата на изтичане на договора, срока на същия
се удължава до сключването на нов договор със същия предмет
17.2. Всяка от страните може да прекрати договора, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след
сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения, за което отправя писмено
уведомление до отсрещната страна.
17.3. При съставянето на настоящия договор се представиха следните документи :
1. Решение на Изпълнителния директор № Р - 21 от 09.10.2015г. ;
2. Удостоверение за актуално съдебно състояние на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ;
3. Документи по т.7.4. от настоящия договор.
Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и
се подписа, както следва:

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

…………П………
Д-Р Т. ТОДОРОВ
ИЗП.ДИРЕКТОР
…………П………..
ПЛ.ГЕОРГИЕВА
ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:

…………П…………

Спецификация
към договор № 5 за Доставки на медицински изделия и консумативи - 2015г.
възложител : МБАЛ "Д-р Стамен Илиев " АД - гр.Монтана
изпълнител : "Софарма Трейдинг" АД

№ по
ред

Наименование / Характеристики

мярка

Прогнозно
Производител
количество

Ед. цена в лв.
Обща
с ДДС за
стойност в лв.
единица
с ДДС
мярка

Обособена позиция № 2 - ХИРУРГИЯ
62 Ларингиални маски

бр

Обща сума :

За възложител : ................П.....................
Д-р Т. Тодоров

50

VOGT
MEDICAL

9.60

480.00 лв

с ДДС

400.00

без ДДС

За изпълнител :

480.00

................П..................

Изп. Директор

................П.................

Пл. Георгиева
Гл. Счетоводител

МИК 2015 - Договор № 5

Стр 1 oт 1

ДОГОВОР № 6
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ДОСТАВКИ НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ И КОНСУМАТИВИ
Днес, 05.11.2015 г. в гр. Монтана на основание чл.41 от Закона за обществените поръчки и
Решение № Р-21/09.10.2015г. на Изпълнителния директор на МБАЛ „Д-р Ст.Илиев” АД гр.Монтана за
извършено класиране и определяне на изпълнител, се сключи настоящия договор между:
МБАЛ „Д-р Стамен Илиев"-АД, ЕИК: 111047073
с адрес: гр. Монтана, ул.„Сирма войвода” №4, тел.: 096 305150, факс: 096 307554, представлявано от
Д-р Тодор Тодоров – Изпълнителен директор, наричано по-долу за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ” от
една страна,
и
„Хелмед България” ЕООД , ЕИК / БУЛСТАТ: 130477290
с адрес: гр.София 1309, район Възраждане, ул.„Цар Симеон”, бл.20, вх.1, ет.1, ап.3, тел.: 02 9200456,
факс: 02 9291411, представлявано от Валентин Христов Кръстев, наричано по - долу за краткост
„ИЗПЪЛНИТЕЛ” от друга страна, за следното :
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
възлага, а
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ медицински изделия и/или консумативи, съгласно приложена Спецификация неразделна част от настоящия договор .
ІІ. ЦЕНИ И ОБЩА СТОЙНОСТ НА ДОСТАВКИТЕ ПО ДОГОВОРА
2.1. Единичната цена на стоките по т.1.1 е определена в лева, съгласно приложената Спецификация.
2.2. Общата стойност на доставката по договора е :
41 250.00 (четиридесет и една хиляди двеста и петдесет) лева без ДДС,
49 500.00 (четиридесет и девет хиляди и петстотин) лева с ДДС.
2.3. Цените са фиксирани и не подлежат на промяна през периода на изпълнение на договора, с
изключение при приложението на чл.43, ал.2 от ЗОП.
2.4. Количествата на стоките от поръчката, посочени в приложената спецификация, са прогнозни и
ориентировъчни и не пораждат задължение за Възложителя да ги закупи в пълен обем, както и
възможност да заяви доставка на по-големи количества, съобразно нуждите на лечебното заведение.
ІІІ. УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
3.1. Плащането по настоящия договор се осъществява в български лева чрез банков превод от страна
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по посочената в т.15 банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ- отложено в
срок до 60 дни след съответната доставка и представяне на необходимите документи .
3.2 Заплащането на стоките се извършва след представяне на следните документи :
а/доставна фактура - оригинал;
б/ приемо-предавателен протокол;
в/ партиден сертификат за качество.
г/ заявка
3.3.В случай, че посочените в чл.3.2. документи са нередовни или не са комплектовани, същите се
връщат на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с приемо-предавателен протокол за изправяне на нередностите.Срокът
по т.3.1. за плащане на доставката, започва да тече от датата на представянето на документите в
изискуемия вид.
ІV. СРОК НА ДОСТАВЯНЕ
4.1. Доставката на стоките, предмет на настоящият договор се извършва периодично и в срок до 24
часа след всяка обикновенна писмена заявка предадена по електронен път и в срок до 6 часа след
всяка спешна заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
4.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да уведоми писменно или чрез факс ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за
предстоящето доставяне на стоките преди експедицията им.
V. МЯСТО НА ДОСТАВЯНЕ
5.1. Място на доставяне на стоките по този договор е до краен получател: МБАЛ „Д-р Стамен Илиев
АД гр.Монтана , ул.„Сирма войвода” №4 - болнична аптека, съгласно указанията на възложителя.
5.2. Рискът от случайното погиване и повреждане на стоките преминава върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от
момента на приемането й на мястото на доставяне с приемателно-предавателен протокол.

VІ. ДАТА НА ДОСТАВЯНЕ
6.1. За дата на доставяне се счита датата, на която стоките са доставени в мястото на доставяне,
съгласно приемо-предавателен протокол.
VІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава :
7.1. Да достави стоките в договорения срок, придружени със сертификат за качество.
7.2. Да предаде стоките в съответния вид, количество и качество на мястото на доставяне.
7.3. След доставяне на стоките да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документите, изброени в т. 3.2. от
настоящия договор.
7.4. При подписването на договора да представи:
а/ документ за регистрация;
б/ документи, съгласно чл.47, ал.10 от ЗОП;
в/ гаранция за изпълнение в една от формите, определени в чл.60 от ЗОП, която се
освобождава до 30 дни след приключване на изпълнението на договора. Гаранцията е в размер на 3 %
от стойността на договора без ДДС и възлиза на
1 237.50 лв./словом : хиляда двеста тридесет и седем 0.50 /
VІІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава :
8.1. Да приеме стоките, предмет на настоящия договор, в деня на доставката, съответстващи по вид,
количество и качество на описанието в настоящия договор.
8.2. Да заплати доставените стоки в уговорения срок.
8.3. След изтичане на срока за изпълнение на договора да освободи гаранцията за изпълнение на
договора без да дължи лихви за периода, през който средствата са престояли законно при него.
8.4. Да осигури присъствието на свой представител при приемането на стоките, разполагащ с
надлежно пълномощно за подписване на приемателно-предавателен протокол.
ІХ. ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА СТОКИТЕ
9.1. Приемането на стоките се осъществява в присъствието на упълномощен представител на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
9.2. При приемането на стоките се подписва приемо-предавателен протокол, удостоверяващ
получаването на стоките, едновременно с представянето на разрешение за продажба, издадено от
ИАЛ.
Х. КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИИ И СРОК НА ГОДНОСТ
10.1.Качеството на стоките, предмет на настоящия договор, следва да отговаря на техническите
стандарти на производителя, което се удостоверява със сертификат за качество и произход, издаден от
компетентен орган в страната-производител. При доставка на медицински изделия, същите трябва да
притежават "CE" маркировка.
10.2. Към датата на доставката срокът на годност на стоките, предмет на настоящия договор, следва да
бъде не по-малък от 60 % от срока на годност, обявен от производителя.
10.2.1. В случай на доставка на медицински изделия и/или консумативи и лабораторни реактиви с пократък от договорения срок на годност, изпълнителя заплаща неустойка, както следва:
от 69.99% до 60% - 5% върху стойността на доставката;
от 59.99% до 50% - 10% върху стойността на доставката;
от 49.99% до 40% - 20% върху стойността на доставката;
от 39.99% до 30% - 30% върху стойността на доставката;
от 29.99% до 20% - 60% върху стойността на доставката;
под 20 % - 90% върху стойността на доставката.
10.2.2. Доставката на медицинско изделие и/или консуматив с по-малък от 40% от обявения от
производителя се извършва само с мотивирано решение на възложителя за конкретното количество,
определено от него.
10.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да откаже приемането на стоките, ако в деня на пристигането и
приемането, те не отговарят на договореното с настоящия договор.
ХІ. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕТОЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ, РЕКЛАМАЦИИ
11.1.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да предяви рекламация пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за :
а/ количество и некомплектност на стоките или техническата документация / явни недостатъци /;
б/ качество / скрити недостатъци /:
- при доставяне на стока не от договорения вид, посочен в т.1.1;
- при констатиране на дефекти при употреба на стоката.

11.2. Рекламациите за явни недостатъци на стоките се правят в 14 дневен срок от датата на доставяне
със съответен протокол.
11.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е длъжен да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за установените дефекти
в 15-дневен срок от констатирането им.
11.4. В рекламациите се посочва номерът на договора, точното количество на получената стока,
основанието за рекламация и конкретното искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Към рекламацията се прилага
копие от сертификата за качество, получено заедно с другите дължими документи по договора.
11.5. В петдневен срок от получаване на рекламацията, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ следва да отговори на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено и конкретно дали приема рекламацията или я отхвърля.
11.6. При рекламации с явни недостатъци ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен в 5-дневен срок от получаване
на рекламацията за своя сметка и риск да достави на мястото на доставяне количеството липсващи в
доставката/некомплектни договорени стоки.
11.7. Изборът на посочените по-горе възможности да се върне съответната част от платеното или да
се доставят нови стоки принадлежи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ , като разходите и рисковете по новото
доставяне са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
11.8.Рекламираните стоки се съхраняват от съответния краен получател до уреждане на рекламациите.
XII. ОТГОВОРНОСТ ПРИ ЗАБАВА, НЕУСТОЙКИ
12.1. За неизпълнение на задълженията си по настоящия договор,
Изпълнителя дължи неустойка в размер на 0.7 на ден , върху стойността на неизпълненото в
договорените срокове задължение , но не повече от 10% /десет процента/ от стойността на
неизпълнението, както и обезщетение за претърпените вреди в случаите, когато те надхвърлят
договорената неустойка. Сумата на неустойката, дължима от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, се
осигурява от гаранцията за изпълнение на договора.
12.2 Когато при наличие на рекламация, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не изпълни задълженията си по раздел ХІ
от настоящия договор в срок,същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 2 % от цената
на стоката в частта на рекламацията.
12.3. При виновна забава на една от страните, продължила повече от половината от срока за
изпълнение на съответното задължение, другата страна има право да развали договора едностранно с
30-дневно предизвестие.
12.4. В случай, че по отношение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ настъпят обстоятелства по чл. 47 от ЗОП,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно настоящия договор,без писмено предизвестие
и без да дължи неустойки.
ХІІІ. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
13.1. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за понесени вреди и загуби, ако
последните са причинени в резултат на непреодолима сила.
13.2.Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора е била в забава, тя не
може да се позовава на непреодолима сила.
13.3. „Непреодолима сила“ по смисъла на договора е непредвидено и/или непредотвратимо събитие
от извънреден характер, възникнало след сключването на договора.
13.4. Страната, засегната от непреодолима сила е длъжна да предприеме всички действия с грижата
на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено
другата страна в двуседмичен срок от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се
дължи обещетение за настъпилите от това вреди.
13.5. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни
задължения се спира.
13.6. Не представлява „непреодолима сила” събитие, причинено по небрежност или чрез умишлено
действие на страните или на техни представители и/или служители, както и недостига на парични
средства на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
ХІV.СПОРОВЕ
14.11. Възникналите през времетраенето на договора спорове и разногласия между страните се
решават чрез преговори между тях. Постигнатите договорености се оформят в писмена форма и се
превръщат в неразделна част от договора.
14.12.
В случай на непостигане на договореност по предходния член, всички спорове,
породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени от или
отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване ще бъдат

разрешавани според българските материални и процесуални закони от компетентния съд по реда на
ГПК.
ХV.
СЪОБЩЕНИЯ
15.1. Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този договор са валидни, ако
са направени в писмена форма, подписани лично или от упълномощените представители .
15.2. За дата на съобщението се смята:
- датата на предаването – при ръчно предаване на съобщението;
- датата на пощенското клеймо на обр.разписка-при изпращане по пощата;
- датата на приемането – при изпращане по телефакс
15.3.За валидни адреси за приемане на съобщения, свързани с настоящия договор се смятат:
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ :
ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД
гр. Монтана 3400
ул. „Сирма войвода" № 4
ТБ: Интернешънъл Асет Банк АД
Сметка: BG71IABG74741001032600
BIC код на банката : IABGBGSF
http://mbalmontana.com
E-mail : mbalmont@net-surf.net
При промяна на адреса, съответната страна е длъжна да уведоми другата в тридневен срок от
промяната.
ХVІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ
16.1. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи от този
договор на трети лица.
16.2. За неуредените въпроси в настоящия договор се прилага действащото българско
законодателство.
ХVІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
17.1. Договорът влиза в сила от 05.11. 2015г. и важи до 05.11. 2016г.
При открита нова процедура със същия предмет към датата на изтичане на договора, срока на същия
се удължава до сключването на нов договор със същия предмет
17.2. Всяка от страните може да прекрати договора, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след
сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения, за което отправя писмено
уведомление до отсрещната страна.
17.3. При съставянето на настоящия договор се представиха следните документи :
1. Решение на Изпълнителния директор № Р - 21 от 09.10.2015г. ;
2. Удостоверение за актуално съдебно състояние на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ;
3. Документи по т.7.4. от настоящия договор.
Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и
се подписа, както следва:

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

…………П………
Д-Р Т. ТОДОРОВ
ИЗП.ДИРЕКТОР
…………П………..
ПЛ.ГЕОРГИЕВА
ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:

…………П…………

Спецификация
към договор № 6 за Доставки на медицински изделия и консумативи - 2015г.
възложител : МБАЛ "Д-р Стамен Илиев " АД - гр.Монтана
изпълнител : "Хелмед България" ЕООД

№ по ном.
ед.
ред

6
11

12

13

Наименование / Характеристики

мярка

Обособена позиция № 1 - ОРТОПЕДИЯ
Хумерален заключващ пирон SSt ø 7.0мм, ø 8.0мм,
ф9.0мм, комплект с проксимални и дистални заключващи
винтове ø 4.5 мм и ø 3.5 мм
Плака заключваща за дистален латерален хумерус
LCP дистален хумерус 2.7/3.5 леви и десни от 3 до 9 отв.
SSt в комплект с винтове
Плака заключваща за дистален медиален хумерус
LCP дистален хумерус 2.7/3.5 леви и десни от 3 до 9 отв.
SSt в комплект с винтове
Плака за олекранон SSt - 5 бр.

Прогнозно
Производител
количество

Ед. цена в лв.
Обща
с ДДС за
стойност в лв.
единица
с ДДС
мярка

бр

5

КБМИ

1 700.00

8 500.00

бр

6

КБМИ

1 400.00

8 400.00

бр

6

КБМИ

1 400.00

8 400.00

бр

5

КБМИ

1 400.00

7 000.00

бр

7

КБМИ

1 600.00

11 200.00

5

5

КБМИ

1 200.00

6 000.00

Плака за олекранон със съответен брой винтове
35

41

Заключваща плака за дистална латерална тибия лява и
дясна 5до 11 отв. Със съответен брой кортикални винтове
ø 4.5 мм SSt
Плака за калканеус заключваща, лява и дясна, SSt в
комплект със заключващи винтове 3.5мм кортикални и
спонгиозни

Обща сума :

За възложител : ...............П......................
Д-р Т. Тодоров

49 500.00 лв

с ДДС

41 250.00

без ДДС

За изпълнител :

................П..................

Изп. Директор

............П.....................

Пл. Георгиева
Гл. Счетоводител

МИК 2015 - Договор № 6

Стр 1 oт 1

ДОГОВОР № 7
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ДОСТАВКИ НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ И КОНСУМАТИВИ
Днес, 05.11.2015 г. в гр. Монтана на основание чл.41 от Закона за обществените поръчки и
Решение № Р-21/09.10.2015г. на Изпълнителния директор на МБАЛ „Д-р Ст.Илиев” АД гр.Монтана за
извършено класиране и определяне на изпълнител, се сключи настоящия договор между:
МБАЛ „Д-р Стамен Илиев"-АД, ЕИК: 111047073
с адрес: гр. Монтана, ул.„Сирма войвода” №4, тел.: 096 305150, факс: 096 307554, представлявано от
Д-р Тодор Тодоров – Изпълнителен директор, наричано по-долу за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ” от
една страна,
и
„РСР ЕООД” , ЕИК / БУЛСТАТ: 121706547
с адрес: гр.София 1606, район Красно село, ул.„Виктор Григорович” 3, вх.1, партер, ап.1, тел.: 02
8519070 ,факс: 02 9515932, представлявано от Рачо Стефанов Рибаров, наричано
по - долу за
краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ” от друга страна, за следното :
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
възлага, а
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ медицински изделия и/или консумативи, съгласно приложена Спецификация неразделна част от настоящия договор .
ІІ. ЦЕНИ И ОБЩА СТОЙНОСТ НА ДОСТАВКИТЕ ПО ДОГОВОРА
2.1. Единичната цена на стоките по т.1.1 е определена в лева, съгласно приложената Спецификация.
2.2. Общата стойност на доставката по договора е :
132 674.78 (сто тридесет и две хиляди шестстотин седемдесет и четири 0.78) лева без ДДС,
159 209.74 (сто петдесет и девет хиляди двеста и девет 0.74) лева с ДДС.
2.3. Цените са фиксирани и не подлежат на промяна през периода на изпълнение на договора, с
изключение при приложението на чл.43, ал.2 от ЗОП.
2.4. Количествата на стоките от поръчката, посочени в приложената спецификация, са прогнозни и
ориентировъчни и не пораждат задължение за Възложителя да ги закупи в пълен обем, както и
възможност да заяви доставка на по-големи количества, съобразно нуждите на лечебното заведение.
ІІІ. УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
3.1. Плащането по настоящия договор се осъществява в български лева чрез банков превод от страна
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по посочената в т.15 банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ- отложено в
срок до 60 дни след съответната доставка и представяне на необходимите документи .
3.2 Заплащането на стоките се извършва след представяне на следните документи :
а/доставна фактура - оригинал;
б/ приемо-предавателен протокол;
в/ партиден сертификат за качество.
г/ заявка
3.3.В случай, че посочените в чл.3.2. документи са нередовни или не са комплектовани, същите се
връщат на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с приемо-предавателен протокол за изправяне на нередностите.Срокът
по т.3.1. за плащане на доставката, започва да тече от датата на представянето на документите в
изискуемия вид.
ІV. СРОК НА ДОСТАВЯНЕ
4.1. Доставката на стоките, предмет на настоящият договор се извършва периодично и в срок до 24
часа след всяка обикновенна писмена заявка предадена по електронен път и в срок до 6 часа след
всяка спешна заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
4.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да уведоми писменно или чрез факс ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за
предстоящето доставяне на стоките преди експедицията им.
V. МЯСТО НА ДОСТАВЯНЕ
5.1. Място на доставяне на стоките по този договор е до краен получател: МБАЛ „Д-р Стамен Илиев
АД гр.Монтана , ул.„Сирма войвода” №4 - болнична аптека, съгласно указанията на възложителя.
5.2. Рискът от случайното погиване и повреждане на стоките преминава върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от
момента на приемането й на мястото на доставяне с приемателно-предавателен протокол.

VІ. ДАТА НА ДОСТАВЯНЕ
6.1. За дата на доставяне се счита датата, на която стоките са доставени в мястото на доставяне,
съгласно приемо-предавателен протокол.
VІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава :
7.1. Да достави стоките в договорения срок, придружени със сертификат за качество.
7.2. Да предаде стоките в съответния вид, количество и качество на мястото на доставяне.
7.3. След доставяне на стоките да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документите, изброени в т. 3.2. от
настоящия договор.
7.4. При подписването на договора да представи:
а/ документ за регистрация;
б/ документи, съгласно чл.47, ал.10 от ЗОП;
в/ гаранция за изпълнение в една от формите, определени в чл.60 от ЗОП, която се
освобождава до 30 дни след приключване на изпълнението на договора. Гаранцията е в размер на 3 %
от стойността на договора без ДДС и възлиза на
3 980.24 лв./словом : три хиляди деветстотин и осемдесет 0.24 /
VІІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава :
8.1. Да приеме стоките, предмет на настоящия договор, в деня на доставката, съответстващи по вид,
количество и качество на описанието в настоящия договор.
8.2. Да заплати доставените стоки в уговорения срок.
8.3. След изтичане на срока за изпълнение на договора да освободи гаранцията за изпълнение на
договора без да дължи лихви за периода, през който средствата са престояли законно при него.
8.4. Да осигури присъствието на свой представител при приемането на стоките, разполагащ с
надлежно пълномощно за подписване на приемателно-предавателен протокол.
ІХ. ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА СТОКИТЕ
9.1. Приемането на стоките се осъществява в присъствието на упълномощен представител на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
9.2. При приемането на стоките се подписва приемо-предавателен протокол, удостоверяващ
получаването на стоките, едновременно с представянето на разрешение за продажба, издадено от
ИАЛ.
Х. КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИИ И СРОК НА ГОДНОСТ
10.1.Качеството на стоките, предмет на настоящия договор, следва да отговаря на техническите
стандарти на производителя, което се удостоверява със сертификат за качество и произход, издаден от
компетентен орган в страната-производител. При доставка на медицински изделия, същите трябва да
притежават "CE" маркировка.
10.2. Към датата на доставката срокът на годност на стоките, предмет на настоящия договор, следва да
бъде не по-малък от 60 % от срока на годност, обявен от производителя.
10.2.1. В случай на доставка на медицински изделия и/или консумативи и лабораторни реактиви с пократък от договорения срок на годност, изпълнителя заплаща неустойка, както следва:
от 69.99% до 60% - 5% върху стойността на доставката;
от 59.99% до 50% - 10% върху стойността на доставката;
от 49.99% до 40% - 20% върху стойността на доставката;
от 39.99% до 30% - 30% върху стойността на доставката;
от 29.99% до 20% - 60% върху стойността на доставката;
под 20 % - 90% върху стойността на доставката.
10.2.2. Доставката на медицинско изделие и/или консуматив с по-малък от 40% от обявения от
производителя се извършва само с мотивирано решение на възложителя за конкретното количество,
определено от него.
10.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да откаже приемането на стоките, ако в деня на пристигането и
приемането, те не отговарят на договореното с настоящия договор.
ХІ. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕТОЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ, РЕКЛАМАЦИИ
11.1.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да предяви рекламация пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за :
а/ количество и некомплектност на стоките или техническата документация / явни недостатъци /;
б/ качество / скрити недостатъци /:
- при доставяне на стока не от договорения вид, посочен в т.1.1;
- при констатиране на дефекти при употреба на стоката.

11.2. Рекламациите за явни недостатъци на стоките се правят в 14 дневен срок от датата на доставяне
със съответен протокол.
11.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е длъжен да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за установените дефекти
в 15-дневен срок от констатирането им.
11.4. В рекламациите се посочва номерът на договора, точното количество на получената стока,
основанието за рекламация и конкретното искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Към рекламацията се прилага
копие от сертификата за качество, получено заедно с другите дължими документи по договора.
11.5. В петдневен срок от получаване на рекламацията, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ следва да отговори на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено и конкретно дали приема рекламацията или я отхвърля.
11.6. При рекламации с явни недостатъци ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен в 5-дневен срок от получаване
на рекламацията за своя сметка и риск да достави на мястото на доставяне количеството липсващи в
доставката/некомплектни договорени стоки.
11.7. Изборът на посочените по-горе възможности да се върне съответната част от платеното или да
се доставят нови стоки принадлежи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ , като разходите и рисковете по новото
доставяне са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
11.8.Рекламираните стоки се съхраняват от съответния краен получател до уреждане на рекламациите.
XII. ОТГОВОРНОСТ ПРИ ЗАБАВА, НЕУСТОЙКИ
12.1. За неизпълнение на задълженията си по настоящия договор,
Изпълнителя дължи неустойка в размер на 0.7 на ден , върху стойността на неизпълненото в
договорените срокове задължение , но не повече от 10% /десет процента/ от стойността на
неизпълнението, както и обезщетение за претърпените вреди в случаите, когато те надхвърлят
договорената неустойка. Сумата на неустойката, дължима от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, се
осигурява от гаранцията за изпълнение на договора.
12.2 Когато при наличие на рекламация, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не изпълни задълженията си по раздел ХІ
от настоящия договор в срок,същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 2 % от цената
на стоката в частта на рекламацията.
12.3. При виновна забава на една от страните, продължила повече от половината от срока за
изпълнение на съответното задължение, другата страна има право да развали договора едностранно с
30-дневно предизвестие.
12.4. В случай, че по отношение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ настъпят обстоятелства по чл. 47 от ЗОП,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно настоящия договор,без писмено предизвестие
и без да дължи неустойки.
ХІІІ. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
13.1. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за понесени вреди и загуби, ако
последните са причинени в резултат на непреодолима сила.
13.2.Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора е била в забава, тя не
може да се позовава на непреодолима сила.
13.3. „Непреодолима сила“ по смисъла на договора е непредвидено и/или непредотвратимо събитие
от извънреден характер, възникнало след сключването на договора.
13.4. Страната, засегната от непреодолима сила е длъжна да предприеме всички действия с грижата
на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено
другата страна в двуседмичен срок от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се
дължи обещетение за настъпилите от това вреди.
13.5. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни
задължения се спира.
13.6. Не представлява „непреодолима сила” събитие, причинено по небрежност или чрез умишлено
действие на страните или на техни представители и/или служители, както и недостига на парични
средства на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
ХІV.СПОРОВЕ
14.13. Възникналите през времетраенето на договора спорове и разногласия между страните се
решават чрез преговори между тях. Постигнатите договорености се оформят в писмена форма и се
превръщат в неразделна част от договора.
14.14.
В случай на непостигане на договореност по предходния член, всички спорове,
породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени от или
отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване ще бъдат

разрешавани според българските материални и процесуални закони от компетентния съд по реда на
ГПК.
ХV.
СЪОБЩЕНИЯ
15.1. Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този договор са валидни, ако
са направени в писмена форма, подписани лично или от упълномощените представители .
15.2. За дата на съобщението се смята:
- датата на предаването – при ръчно предаване на съобщението;
- датата на пощенското клеймо на обр.разписка-при изпращане по пощата;
- датата на приемането – при изпращане по телефакс
15.3.За валидни адреси за приемане на съобщения, свързани с настоящия договор се смятат:
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ :
ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД
гр. Монтана 3400
ул. „Сирма войвода" № 4
ТБ: Интернешънъл Асет Банк АД
Сметка: BG71IABG74741001032600
BIC код на банката : IABGBGSF
http://mbalmontana.com
E-mail : mbalmont@net-surf.net
При промяна на адреса, съответната страна е длъжна да уведоми другата в тридневен срок от
промяната.
ХVІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ
16.1. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи от този
договор на трети лица.
16.2. За неуредените въпроси в настоящия договор се прилага действащото българско
законодателство.
ХVІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
17.1. Договорът влиза в сила от 05.11. 2015г. и важи до 05.11. 2016г.
При открита нова процедура със същия предмет към датата на изтичане на договора, срока на същия
се удължава до сключването на нов договор със същия предмет
17.2. Всяка от страните може да прекрати договора, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след
сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения, за което отправя писмено
уведомление до отсрещната страна.
17.3. При съставянето на настоящия договор се представиха следните документи :
1. Решение на Изпълнителния директор № Р - 21 от 09.10.2015г. ;
2. Удостоверение за актуално съдебно състояние на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ;
3. Документи по т.7.4. от настоящия договор.
Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и
се подписа, както следва:

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

…………П………
Д-Р Т. ТОДОРОВ
ИЗП.ДИРЕКТОР
…………П………..
ПЛ.ГЕОРГИЕВА
ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:

…………П…………

Спецификация
към договор № 7 за Доставки на медицински изделия и консумативи - 2015г.
възложител : МБАЛ "Д-р Стамен Илиев " АД - гр.Монтана
изпълнител : "РСР" ЕООД

№ по
ред

Наименование / Характеристики

Ед. цена в лв.
Обща
с ДДС за
стойност в лв.
единица
с ДДС
мярка

Прогнозно
количество

Производител

2

Covidien / DST
Series™ GIA™
Stapler
GIA6025/GIA6025S

486.18

972.36

бр

2

Covidien / DST
Series™ GIA™
Loading Units
GIA6048/GIA6048L

182.70

365.40

бр

2

Covidien
/TA30V3L

138.60

277.20

бр

5

113.22

566.10

бр

5

133.20

666.00

бр

5

173.16

865.80

бр

5

199.80

999.00

бр

5

Covidien /TCM3030

266.40

1 332.00

бр

20

Covidien /
TEM1208GL

359.64

7 192.80

бр

20

Covidien /
TEM1208GR

359.64

7 192.80

1 065.60

5 328.00

1 158.84

5 794.20

мярка

Обособена позиция № 2 - ХИРУРГИЯ

1

2

3
9
10
11
12
13

14

15

Механични ушиватели за еднократна употреба за
едновременно ушиване и разрязване, с правоъгълно
сечение на скобите, 2,5мм височина на скобите, 60мм
дължина на шева, 60мм
Пълнители за механични ушиватели за еднократна
употреба за едновременно ушиване и разрязване, с
правоъгълно сечение на скобите, с вграден нож, 4,8мм
височина на скобите, 60мм дължина на шева с вграден
нож, 60мм
Пълнители за механични ушиватели, с правоъгълно
сечение на скобите, 2,5мм височина на скобите, 30мм
дължина на шева, 30мм
Хирургическо платно от монофиламентен полиестер,
нерезорбируемо размери 6cm x 11cm
Хирургическо платно от монофиламентен полиестер,
нерезорбируемо размери 15cm x 10cm
Хирургическо платно от монофиламентен полиестер,
нерезорбируемо размери 15cm x 15cm
Хирургическо платно от монофиламентен
полиестер,нерезорбируемо размери 20cm x 20cm
Хирургическо платно от монофиламентен полиестер,
нерезорбируемо размери 30cm x 30cm
Самозалепващи се полурезорбируеми платна за
херниопластика, от монофиламентен полиестер, и
полимер на млечната киселна, предварително скроено,
ляво размери 12cm x 8cm
Самозалепващи се полурезорбируеми платна за
херниопластика, от монофиламентен полиестер, и
полимер на млечната киселна, предварително скроено,
дясно размери 12cm x 8cm

бр

Платна за вентрални хернии, двукомпонентни, от
16 полиестер с триизмерна плетка и резорбируем колагенов
филм размери 15 x 10см

бр

5

Платна за вентрални хернии, двукомпонентни, от
17 полиестер с триизмерна плетка и резорбируем колагенов
филм размери 20 x 15см

бр

5
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Covidien /
TCM1106
Covidien /
TCM1510
Covidien /
TCM1515
Covidien /
TCM2020

Covidien /
Parietex™
composite - 3D
multifilament
polyester with
absorbable collagen
film
Polyester 15 x 10cm
Rectangle/PCO1510
Covidien /
Parietex™
composite - 3D
multifilament
polyester with
absorbable collagen
film
Polyester 20 x 15cm
Rectangle/PCO2015
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ред

Наименование / Характеристики

мярка

Прогнозно
количество

Платна за вентрални хернии, двукомпонентни, от
18 полиестер с триизмерна плетка и резорбируем колагенов
филм размери 30 x 20см

бр

5

Платна за вентрални хернии, двукомпонентни, от
19 полиестер с триизмерна плетка и резорбируем колагенов
филм размери 37 x 28см

бр

10

Производител

Covidien /
Parietex™
composite - 3D
multifilament
polyester with
absorbable collagen
film
Polyester 30x20cm
Rectangle/PCO3020
Covidien /
Parietex™
composite - 3D
multifilament
polyester with
absorbable collagen
film
Polyester 37x28cm
Rectangle/PCO3728

Ед. цена в лв.
Обща
с ДДС за
стойност в лв.
единица
с ДДС
мярка

1 332.00

6 660.00

1 598.40

15 984.00

173.16

346.32

213.12

426.24

700.00

1 400.00

700.00

1 400.00

700.00

1 400.00

492.84

7 392.60

546.12

8 191.80

572.76

8 591.40

705.96

10 589.40

23

Система от полипропиленово платно, размер 3,8 X4,2см и
пач с диаметър 3,8см размери D- 3,8cm; 3,8 X4,2cm

бр

2

24

Система от полипропиленово платно, размер 3,5 X2,5см и
пач с диаметър 2,8см размери D- 2,8cm; 3,5X2,5cm

бр

2

28

Еднократни съшиватели модел YH (Circular Stapler);
размер 26мм

бр

2

29

Еднократни съшиватели модел YH (Circular Stapler);
размер 29мм

бр

2

30

Еднократни съшиватели модел YH (Circular Stapler);
размер 31мм

бр

2

бр

15

бр

15

бр

15

бр

15

бр

2

Covidien / EEA 31

905.76

1 811.52

бр

2

Covidien / EEA 33

932.40

1 864.80

бр

2

Kang Di/KYGW25,5

600.00

1 200.00

бр

2

Kang Di/KYGW28,5

600.00

1 200.00

бр

10

Kang Di/KYGW31,5

600.00

6 000.00

бр

10

Kang Di/KYGW33,5

600.00

6 000.00

31
32
33
35
36

37

38

39

40

41

Линеарни съшиватели - размер 30мм; - височина на
скобата 3,8мм и 4,5мм
Линеарни съшиватели - размер 45мм;- височина на
скобата 3,8мм и 4,5мм
Линеарни съшиватели - размер 60мм; - височина на
скобата 3,8мм и 4,5мм
Линеарни съшиватели - размер 90мм;- височина на
скобата 3,8мм и 4,5мм
Кръгов ушивател за еднократна употреба , сгъваща се
глава, правоъгъно сечение на скобите, 31мм диаметър на
главата, 4,8 мм височина на скобите размери 31мм
Кръгов ушивател за еднократна употреба , сгъваща се
глава, правоъгъно сечение на скобите, 33мм диаметър на
главата, 4,8 мм височина на скобите размери 33мм
Циркулярен ушивател. Диаметър на клипса-0.30 височина
на клипса 4.8 брой клипси 20 вътрешен диаметър на
рязане 16 Размер 25,5 мм
Циркулярен ушивател.Диаметър на клипса-0.30 височина
на клипса 5,3 брой клипси 24 вътрешен диаметър на
рязане 19 Размер 28,5 мм
Циркулярен ушивател. Диаметър на клипса-0.30 височина
на клипса 5.3 брой клипси 26 вътрешен диаметър на
рязане 22 Размер 31,5 мм
Циркулярен ушивател. Диаметър на клипса-0.30 височина
на клипса 5,3 брой клипси 28 вътрешен диаметър на
рязане 24.4 Размер 33,5 мм
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Covidien / SM PL01
Covidien / SM
PM02
Covidien / Premium
Plus CEEA ™
25/111985
Covidien / Premium
Plus CEEA ™
28/111987
Covidien / Premium
Plus CEEA ™
31/111989
Covidien /
TA3035S/TA3048S
Covidien /
TA4535S/TA4548S
Covidien /
TA6035S/TA6048S
Covidien /
TA9035S/TA9048S
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ред

Наименование / Характеристики

Хемороидален ушивател. Диаметър на клипса-0.30
42 височина на клипса 4.2 брой клипси 26 вътрешен
диаметър на рязане 23 Размер 32,0 мм
Хемороидален ушивател. Диаметър на клипса-0.30
43 височина на клипса 4.2 брой клипси 28 вътрешен
диаметър на рязане 24,4 Размер 33,5 мм
Линеарен ушивател. Диаметър на клипса-0.30 височина
44
4.8 ;брой клипси 11 дължина 30 Размер 30,0 мм

Ед. цена в лв.
Обща
с ДДС за
стойност в лв.
единица
с ДДС
мярка

мярка

Прогнозно
количество

Производител

бр

2

Kang Di/KYGZB-32

600.00

1 200.00

бр

10

Kang Di/KYGZB33,5

600.00

6 000.00

бр

10

Kang Di/KYFB-30

550.00

5 500.00

45

Линеарен ушивател. Диаметър на клипса-0.30 височина
4.8 ;брой клипси 21 дължина 60 Размер 60,0 мм

бр

10

Kang Di/KYFB-60

550.00

5 500.00

46

Линеарен ушивател. Диаметър на клипса-0.30 височина
4.8 ;брой клипси 33 дължина 90 Размер 90,0 мм

бр

10

Kang Di/KYFB-90

600.00

6 000.00

47

Касета за линеарен ушивател. Диаметър на клипса-0.30
4.8 ;брой клипси 21 дължина 60 Размер 60,0 мм

бр

10

140.00

1 400.00

48

Линеарен ушивател с нож. Диаметър на клипса-0.30
височина на клипса 3.8 дължина 60 Размер 60/3,8 мм

бр

10

140.00

1 400.00

49

Линеарен ушивател с нож. Диаметър на клипса-0.30
височина на клипса 4,5 дължина 60 Размер 60/4,5 мм

бр

10

540.00

5 400.00

50

Линеарен ушивател с нож. Диаметър на клипса-0.30
височина на клипса 3.8 дължина 80 Размер 80/3,8мм

бр

10

500.00

5 000.00

51

Линеарен ушивател с нож. Диаметър на клипса-0.30
височина на клипса 4,5 дължина 80 Размер 80/4,5мм

бр

10

500.00

5 000.00

52

Касета за линеарен ушивател с нож. Диаметър на клипса0.30 височина на клипса 3.8 дължина 60 Размер 60/3,8 мм

бр

10

240.00

2 400.00

53

Касета за линеарен ушивател с нож. Диаметър на клипса0.30 височина на клипса 4,5 дължина 60 Размер 60/4,5 мм

бр

10

240.00

2 400.00

Обща сума :

За възложител : ...................П..................

Kang Di/Disposible
linear stapler 60
cartridge/KYFB-60
Kang Di/Disposible
linear cutter 60 KYQ
60 -3,8
Kang Di/Disposible
linear cutter 60 KYQ
60-4,5
Kang Di/Disposible
linear cutter 80 KYQ
80-3,8
Kang Di/Disposible
linear cutter 80 KYQ
80-4,5
Kang Di/The
cartridge for
disposible linear
cutter KYQZ-60-3,8
Kang Di/The
cartridge for
disposible linear
cutter KYQZ-60-4,5

159 209.74 лв

с ДДС

132 674.78

без ДДС

За изпълнител :

.................П.................

Д-р Т. Тодоров
Изп. Директор

.................П................

Пл. Георгиева
Гл. Счетоводител
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ДОГОВОР № 8
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ДОСТАВКИ НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ И КОНСУМАТИВИ
Днес, 13.11.2015 г. в гр. Монтана на основание чл.41 от Закона за обществените поръчки и
Решение № Р-21/09.10.2015г. на Изпълнителния директор на МБАЛ „Д-р Ст.Илиев” АД гр.Монтана за
извършено класиране и определяне на изпълнител, се сключи настоящия договор между:
МБАЛ „Д-р Стамен Илиев"-АД, ЕИК: 111047073
с адрес: гр. Монтана, ул.„Сирма войвода” №4, тел.: 096 305150, факс: 096 307554, представлявано от
Д-р Тодор Тодоров – Изпълнителен директор, наричано по-долу за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ” от
една страна,
и
„Б.Браун Медикал” ЕООД , ЕИК / БУЛСТАТ: 175016820
с адрес: гр. София 1528, р-н Искър, бул.„Христофор Колумб” 64, бл. А2, офис 111, тел.: 02 8076744,
факс: 02 9753999, представлявано от Хорст Хайнц Щюер и Манфред Грегор Марле (заедно), наричано
по - долу за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ” от друга страна, за следното :
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
възлага, а
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ медицински изделия и/или консумативи, съгласно приложена Спецификация неразделна част от настоящия договор .
ІІ. ЦЕНИ И ОБЩА СТОЙНОСТ НА ДОСТАВКИТЕ ПО ДОГОВОРА
2.1. Единичната цена на стоките по т.1.1 е определена в лева, съгласно приложената Спецификация.
2.2. Общата стойност на доставката по договора е :
10 930.85 (десет хиляди деветстотин и тридесет 0.85) лева без ДДС,
13 117.02 ( тринадесет хиляди сто и седемнадесет 0.02) лева с ДДС.
2.3. Цените са фиксирани и не подлежат на промяна през периода на изпълнение на договора, с
изключение при приложението на чл.43, ал.2 от ЗОП.
2.4. Количествата на стоките от поръчката, посочени в приложената спецификация, са прогнозни и
ориентировъчни и не пораждат задължение за Възложителя да ги закупи в пълен обем, както и
възможност да заяви доставка на по-големи количества, съобразно нуждите на лечебното заведение.
ІІІ. УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
3.1. Плащането по настоящия договор се осъществява в български лева чрез банков превод от страна
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по посочената в т.15 банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ- отложено в
срок до 60 дни след съответната доставка и представяне на необходимите документи .
3.2 Заплащането на стоките се извършва след представяне на следните документи :
а/доставна фактура - оригинал;
б/ приемо-предавателен протокол;
в/ партиден сертификат за качество.
г/ заявка
3.3.В случай, че посочените в чл.3.2. документи са нередовни или не са комплектовани, същите се
връщат на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с приемо-предавателен протокол за изправяне на нередностите.Срокът
по т.3.1. за плащане на доставката, започва да тече от датата на представянето на документите в
изискуемия вид.
ІV. СРОК НА ДОСТАВЯНЕ
4.1. Доставката на стоките, предмет на настоящият договор се извършва периодично и в срок до 24
часа след всяка обикновенна писмена заявка предадена по електронен път и в срок до 6 часа след
всяка спешна заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
4.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да уведоми писменно или чрез факс ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за
предстоящето доставяне на стоките преди експедицията им.
V. МЯСТО НА ДОСТАВЯНЕ
5.1. Място на доставяне на стоките по този договор е до краен получател: МБАЛ „Д-р Стамен Илиев
АД гр.Монтана , ул.„Сирма войвода” №4 - болнична аптека, съгласно указанията на възложителя.
5.2. Рискът от случайното погиване и повреждане на стоките преминава върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от
момента на приемането й на мястото на доставяне с приемателно-предавателен протокол.

VІ. ДАТА НА ДОСТАВЯНЕ
6.1. За дата на доставяне се счита датата, на която стоките са доставени в мястото на доставяне,
съгласно приемо-предавателен протокол.
VІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава :
7.1. Да достави стоките в договорения срок, придружени със сертификат за качество.
7.2. Да предаде стоките в съответния вид, количество и качество на мястото на доставяне.
7.3. След доставяне на стоките да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документите, изброени в т. 3.2. от
настоящия договор.
7.4. При подписването на договора да представи:
а/ документ за регистрация;
б/ документи, съгласно чл.47, ал.10 от ЗОП;
в/ гаранция за изпълнение в една от формите, определени в чл.60 от ЗОП, която се
освобождава до 30 дни след приключване на изпълнението на договора. Гаранцията е в размер на 3 %
от стойността на договора без ДДС и възлиза на
327.93 лв./словом : триста двадесет и седем 0.93 /
VІІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава :
8.1. Да приеме стоките, предмет на настоящия договор, в деня на доставката, съответстващи по вид,
количество и качество на описанието в настоящия договор.
8.2. Да заплати доставените стоки в уговорения срок.
8.3. След изтичане на срока за изпълнение на договора да освободи гаранцията за изпълнение на
договора без да дължи лихви за периода, през който средствата са престояли законно при него.
8.4. Да осигури присъствието на свой представител при приемането на стоките, разполагащ с
надлежно пълномощно за подписване на приемателно-предавателен протокол.
ІХ. ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА СТОКИТЕ
9.1. Приемането на стоките се осъществява в присъствието на упълномощен представител на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
9.2. При приемането на стоките се подписва приемо-предавателен протокол, удостоверяващ
получаването на стоките, едновременно с представянето на разрешение за продажба, издадено от
ИАЛ.
Х. КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИИ И СРОК НА ГОДНОСТ
10.1.Качеството на стоките, предмет на настоящия договор, следва да отговаря на техническите
стандарти на производителя, което се удостоверява със сертификат за качество и произход, издаден от
компетентен орган в страната-производител. При доставка на медицински изделия, същите трябва да
притежават "CE" маркировка.
10.2. Към датата на доставката срокът на годност на стоките, предмет на настоящия договор, следва да
бъде не по-малък от 60 % от срока на годност, обявен от производителя.
10.2.1. В случай на доставка на медицински изделия и/или консумативи и лабораторни реактиви с пократък от договорения срок на годност, изпълнителя заплаща неустойка, както следва:
от 69.99% до 60% - 5% върху стойността на доставката;
от 59.99% до 50% - 10% върху стойността на доставката;
от 49.99% до 40% - 20% върху стойността на доставката;
от 39.99% до 30% - 30% върху стойността на доставката;
от 29.99% до 20% - 60% върху стойността на доставката;
под 20 % - 90% върху стойността на доставката.
10.2.2. Доставката на медицинско изделие и/или консуматив с по-малък от 40% от обявения от
производителя се извършва само с мотивирано решение на възложителя за конкретното количество,
определено от него.
10.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да откаже приемането на стоките, ако в деня на пристигането и
приемането, те не отговарят на договореното с настоящия договор.
ХІ. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕТОЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ, РЕКЛАМАЦИИ
11.1.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да предяви рекламация пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за :
а/ количество и некомплектност на стоките или техническата документация / явни недостатъци /;
б/ качество / скрити недостатъци /:
- при доставяне на стока не от договорения вид, посочен в т.1.1;
- при констатиране на дефекти при употреба на стоката.

11.2. Рекламациите за явни недостатъци на стоките се правят в 14 дневен срок от датата на доставяне
със съответен протокол.
11.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е длъжен да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за установените дефекти
в 15-дневен срок от констатирането им.
11.4. В рекламациите се посочва номерът на договора, точното количество на получената стока,
основанието за рекламация и конкретното искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Към рекламацията се прилага
копие от сертификата за качество, получено заедно с другите дължими документи по договора.
11.5. В петдневен срок от получаване на рекламацията, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ следва да отговори на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено и конкретно дали приема рекламацията или я отхвърля.
11.6. При рекламации с явни недостатъци ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен в 5-дневен срок от получаване
на рекламацията за своя сметка и риск да достави на мястото на доставяне количеството липсващи в
доставката/некомплектни договорени стоки.
11.7. Изборът на посочените по-горе възможности да се върне съответната част от платеното или да
се доставят нови стоки принадлежи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ , като разходите и рисковете по новото
доставяне са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
11.8.Рекламираните стоки се съхраняват от съответния краен получател до уреждане на рекламациите.
XII. ОТГОВОРНОСТ ПРИ ЗАБАВА, НЕУСТОЙКИ
12.1. За неизпълнение на задълженията си по настоящия договор,
Изпълнителя дължи неустойка в размер на 0.7 на ден , върху стойността на неизпълненото в
договорените срокове задължение , но не повече от 10% /десет процента/ от стойността на
неизпълнението, както и обезщетение за претърпените вреди в случаите, когато те надхвърлят
договорената неустойка. Сумата на неустойката, дължима от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, се
осигурява от гаранцията за изпълнение на договора.
12.2 Когато при наличие на рекламация, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не изпълни задълженията си по раздел ХІ
от настоящия договор в срок,същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 2 % от цената
на стоката в частта на рекламацията.
12.3. При виновна забава на една от страните, продължила повече от половината от срока за
изпълнение на съответното задължение, другата страна има право да развали договора едностранно с
30-дневно предизвестие.
12.4. В случай, че по отношение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ настъпят обстоятелства по чл. 47 от ЗОП,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно настоящия договор,без писмено предизвестие
и без да дължи неустойки.
ХІІІ. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
13.1. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за понесени вреди и загуби, ако
последните са причинени в резултат на непреодолима сила.
13.2.Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора е била в забава, тя не
може да се позовава на непреодолима сила.
13.3. „Непреодолима сила“ по смисъла на договора е непредвидено и/или непредотвратимо събитие
от извънреден характер, възникнало след сключването на договора.
13.4. Страната, засегната от непреодолима сила е длъжна да предприеме всички действия с грижата
на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено
другата страна в двуседмичен срок от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се
дължи обещетение за настъпилите от това вреди.
13.5. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни
задължения се спира.
13.6. Не представлява „непреодолима сила” събитие, причинено по небрежност или чрез умишлено
действие на страните или на техни представители и/или служители, както и недостига на парични
средства на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
ХІV.СПОРОВЕ
14.15. Възникналите през времетраенето на договора спорове и разногласия между страните се
решават чрез преговори между тях. Постигнатите договорености се оформят в писмена форма и се
превръщат в неразделна част от договора.
14.16.
В случай на непостигане на договореност по предходния член, всички спорове,
породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени от или
отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване ще бъдат

разрешавани според българските материални и процесуални закони от компетентния съд по реда на
ГПК.
ХV.
СЪОБЩЕНИЯ
15.1. Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този договор са валидни, ако
са направени в писмена форма, подписани лично или от упълномощените представители .
15.2. За дата на съобщението се смята:
- датата на предаването – при ръчно предаване на съобщението;
- датата на пощенското клеймо на обр.разписка-при изпращане по пощата;
- датата на приемането – при изпращане по телефакс
15.3.За валидни адреси за приемане на съобщения, свързани с настоящия договор се смятат:
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ :
ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД
гр. Монтана 3400
ул. „Сирма войвода" № 4
ТБ: Интернешънъл Асет Банк АД
Сметка: BG71IABG74741001032600
BIC код на банката : IABGBGSF
http://mbalmontana.com
E-mail : mbalmont@net-surf.net
При промяна на адреса, съответната страна е длъжна да уведоми другата в тридневен срок от
промяната.
ХVІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ
16.1. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи от този
договор на трети лица.
16.2. За неуредените въпроси в настоящия договор се прилага действащото българско
законодателство.
ХVІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
17.1. Договорът влиза в сила от 13.11. 2015г. и важи до 13.11 2016г.
При открита нова процедура със същия предмет към датата на изтичане на договора, срока на същия
се удължава до сключването на нов договор със същия предмет
17.2. Всяка от страните може да прекрати договора, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след
сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения, за което отправя писмено
уведомление до отсрещната страна.
17.3. При съставянето на настоящия договор се представиха следните документи :
1. Решение на Изпълнителния директор № Р - 21 от 09.10.2015г. ;
2. Удостоверение за актуално съдебно състояние на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ;
3. Документи по т.7.4. от настоящия договор.
Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и
се подписа, както следва:

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

…………П………
Д-Р Т. ТОДОРОВ
ИЗП.ДИРЕКТОР
…………П………..
ПЛ.ГЕОРГИЕВА
ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:

…………П…………

Спецификация
към договор № 8 за Доставки на медицински изделия и консумативи - 2015г.
възложител : МБАЛ "Д-р Стамен Илиев " АД - гр.Монтана
изпълнител : "Б.Браун Медикал" ЕООД

№ по ном.
ед.
ред

Наименование / Характеристики

мярка

Ед. цена в
Обща
Кат. номер
лв. с ДДС за
Прогнозно
Производител
стойност в
количество
единица
БРАУН
лв. с ДДС
мярка

Обособена позиция № 1 - ОРТОПЕДИЯ
1
1

2

3

4

5
6

7

Киршнерови игли
Киршнерова игла 1,5 х 150 мм., двойно заострени,
изработени от стомана съгласно ISO 5832 – 1:1997 или
еквивалент
Киршнерова игла 2,0 х 150 мм., двойно заострени,
изработени от стомана съгласно ISO 5832 – 1:1997 или
еквивалент
Киршнерова игла 1,0 х 310 мм., двойно заострени,
изработени от стомана съгласно ISO 5832 – 1:1997 или
еквивалент
Киршнерова игла 1,5 х 310 мм., двойно заострени,
изработени от стомана съгласно ISO 5832 – 1:1997 или
еквивалент
Киршнерова игла 2,0 х 310 мм., двойно заострени,
изработени от стомана съгласно ISO 5832 – 1:1997 или
еквивалент
Киршнерови игли с резба от единия край тип Трокар,
изработени от стомана съгласно ISO 5832 – 1:1997 или
еквивалент
Киршнерова игла 2,0 х 150 мм

бр

50

Б.Браун

3.72

Киршнерова игла 1,5 х 310 мм

бр

50

Б.Браун

4.25

186.00 LX120S
212.50 LX015S

Киршнерова игла 2,0 х 310 мм

бр

50

Б.Браун

4.78

239.00 LX020S

Киршнерова игла 1,2 х150мм

бр

50

Б.Браун

3.72

Киршнерова игла 1,5 х150мм

бр

50

Б.Браун

3.72

186.00 LX132S
186.00 LX135S

Киршнерова игла 2,0 х150мм

бр

50

Б.Браун

3.72

186.00 LX140S

бр

50

Б.Браун

3.72

186.00
LX135S

бр

50

Б.Браун

3.72

186.00
LX140S

бр

50

Б.Браун

4.25

212.50
LX030S

бр

100

Б.Браун

4.25

425.00
LX035S

бр

100

Б.Браун

4.78

478.00
LX040S

Киршнерови игли едностранно заострени, изработени
от стомана съгласно ISO 5832 – 1:1997 или еквивалент

Обособена позиция № 2 - ХИРУРГИЯ
4

Лапароскопски консумативи: троакари 5мм

бр

5

Б.Браун

83.20

416.00 EK214SU

5

Лапароскопски консумативи: троакари 10мм

бр

5

Б.Браун

79.24

396.20 EK224SU

6

Лапароскопски консумативи: Клипсове

бр

50

Б.Браун

3.00

150.00 PL462SU

7

Лапароскопски консумативи: Ръкави за камера

бр

2

Б.Браун

7.74

15.48

20

Полипропиленово платно, размер 8 X 13см размери 8 x
13cm

бр

5

47.66

238.30

21

Полипропиленово платно, размер 15 X 15см

бр

5

56.08

280.40

22

Полипропиленово платно, размер 35 X 22см

бр

5

168.24

841.20

МИК 2015 - Договор № 8

B. Braun
Surgical SA
B. Braun
Surgical SA
B. Braun
Surgical SA

Стр 1 oт 2

JG904
1064425
1064435
1064465

№ по ном.
ед.
ред

25

26

27
55
56
57

58

59

60

61

Наименование / Характеристики
Хирургично -платно за херниопластика полипропиленово - ЕС сертификат Е-30-00103-08;
размер - 10/15см
Хирургично -платно за херниопластика полипропиленово - ЕС сертификат Е-30-00103-08;
размер - 15/15см
Хирургично -платно за херниопластика полипропиленово - ЕС сертификат Е-30-00103-08;
размер - 30/30см
Бифуркац. дакронова протеза с колаген и сребърен
ацетат импрегнация, плетени 16мм/8мм/50см
Заплатка (съдов пач) за реконструкция на съдова стена,
в опак. от 5 бр., размер 1х7 см
Заплатка (съдов пач) за реконструкция на съдова стена,
произведена от еластичен полиестеруретан с
микропореста структура, в опак. от 5 бр., размер 2х9 см
Монофиламентен нерезорбируем конец с две игли
полипропилен, с 3/8-13мм две игли; 6/0, дължина на
конеца 75см
Монофиламентен нерезорбируем конец с две игли
полипропилен, с 1/2-13мм две; 5/0, дължина на конеца
75см
Монофиламентен нерезорбируем конец с две игли
полипропилен, с 3/8-18мм две игли; 4/0, дължина на
конеца 75см
Монофиламентен нерезорбируем конец с две игли
полипропилен, с 1/2-26мм две игли; 3/0, дължина на
конеца 90см

мярка

бр

бр

бр

Ед. цена в
Обща
Кат. номер
лв. с ДДС за
Прогнозно
стойност в
Производител
единица
количество
БРАУН
лв. с ДДС
мярка

10

10

10

B. Braun
Surgical SA

53.28

B. Braun
Surgical SA

56.08

B. Braun
Surgical SA

140.20

532.80
1064495
560.80
1064435
1 402.00
1064455

бр

2

Б.Браун

1 072.26

2 144.52 1108015

бр

2

Б.Браун

76.15

152.30 1107291

бр

2

Б.Браун

92.00

184.00 1107275

бр

12

B. Braun
Surgical SA

11.58

138.96 C2095906

бр

10

B. Braun
Surgical SA

9.82

98.20

C2090954

бр

10

B. Braun
Surgical SA

9.12

91.20

C2090720

бр

8

B. Braun
Surgical SA

7.72

61.76

C2090908

Обособена позиция № 5 - АГО
Лапароскопски сет за гинекологията
2

Троакар за еднократна употреба

бр

5

Б.Браун

83.20

3

Монополярна кука

бр

2

Б.Браун

534.95

бр

5

B. Braun
Melsungen
AG

248.80

416.00 EK214SU
GK372R+
1 069.90
GK384R

Обособена позиция № 8 - КАРДИОЛОГИЯ
1

Комплект с електрод за временна кардиостимулация

Обща сума :

За възложител : .................П....................
Д-р Т. Тодоров

13 117.02 лв

с ДДС

10 930.85

без ДДС

За изпълнител :

1 244.00

................П..................

Изп. Директор

................П.................

Пл. Георгиева
Гл. Счетоводител

МИК 2015 - Договор № 8

Стр 2 oт 2

5101506/
5151538

ДОГОВОР № 9
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ДОСТАВКИ НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ И КОНСУМАТИВИ
Днес, 20.11.2015 г. в гр. Монтана на основание чл.41 от Закона за обществените поръчки и
Решение № Р-21/09.10.2015г. на Изпълнителния директор на МБАЛ „Д-р Ст.Илиев” АД гр.Монтана за
извършено класиране и определяне на изпълнител, се сключи настоящия договор между:
МБАЛ „Д-р Стамен Илиев"-АД, ЕИК: 111047073
с адрес: гр. Монтана, ул.„Сирма войвода” №4, тел.: 096 305150, факс: 096 307554, представлявано от
Д-р Тодор Тодоров – Изпълнителен директор, наричано по-долу за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ” от
една страна,
и
„Елпак - Лизинг” ЕООД , ЕИК / БУЛСТАТ: 103506445
с адрес: гр.Варна 9002, ул.„Иван Богоров” 12, ет.2, тел.: 052 602360, факс: 052 699060, представлявано
от Пламен Антонов Калайджиев, наричано по - долу за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ” от друга
страна, за следното :
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
възлага, а
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ медицински изделия и/или консумативи, съгласно приложена Спецификация неразделна част от настоящия договор .
ІІ. ЦЕНИ И ОБЩА СТОЙНОСТ НА ДОСТАВКИТЕ ПО ДОГОВОРА
2.1. Единичната цена на стоките по т.1.1 е определена в лева, съгласно приложената Спецификация.
2.2. Общата стойност на доставката по договора е :
1 818.83 (хиляда осемстотин и осемнадесет 0.83) лева без ДДС,
2 182.60 (две хиляди сто осемдесет и два 0.60) лева с ДДС.
2.3. Цените са фиксирани и не подлежат на промяна през периода на изпълнение на договора, с
изключение при приложението на чл.43, ал.2 от ЗОП.
2.4. Количествата на стоките от поръчката, посочени в приложената спецификация, са прогнозни и
ориентировъчни и не пораждат задължение за Възложителя да ги закупи в пълен обем, както и
възможност да заяви доставка на по-големи количества, съобразно нуждите на лечебното заведение.
ІІІ. УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
3.1. Плащането по настоящия договор се осъществява в български лева чрез банков превод от страна
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по посочената в т.15 банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ- отложено в
срок до 60 дни след съответната доставка и представяне на необходимите документи .
3.2 Заплащането на стоките се извършва след представяне на следните документи :
а/доставна фактура - оригинал;
б/ приемо-предавателен протокол;
в/ партиден сертификат за качество.
г/ заявка
3.3.В случай, че посочените в чл.3.2. документи са нередовни или не са комплектовани, същите се
връщат на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с приемо-предавателен протокол за изправяне на нередностите.Срокът
по т.3.1. за плащане на доставката, започва да тече от датата на представянето на документите в
изискуемия вид.
ІV. СРОК НА ДОСТАВЯНЕ
4.1. Доставката на стоките, предмет на настоящият договор се извършва периодично и в срок до 24
часа след всяка обикновенна писмена заявка предадена по електронен път и в срок до 6 часа след
всяка спешна заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
4.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да уведоми писменно или чрез факс ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за
предстоящето доставяне на стоките преди експедицията им.
V. МЯСТО НА ДОСТАВЯНЕ
5.1. Място на доставяне на стоките по този договор е до краен получател: МБАЛ „Д-р Стамен Илиев
АД гр.Монтана , ул.„Сирма войвода” №4 - болнична аптека, съгласно указанията на възложителя.
5.2. Рискът от случайното погиване и повреждане на стоките преминава върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от
момента на приемането й на мястото на доставяне с приемателно-предавателен протокол.

VІ. ДАТА НА ДОСТАВЯНЕ
6.1. За дата на доставяне се счита датата, на която стоките са доставени в мястото на доставяне,
съгласно приемо-предавателен протокол.
VІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава :
7.1. Да достави стоките в договорения срок, придружени със сертификат за качество.
7.2. Да предаде стоките в съответния вид, количество и качество на мястото на доставяне.
7.3. След доставяне на стоките да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документите, изброени в т. 3.2. от
настоящия договор.
7.4. При подписването на договора да представи:
а/ документ за регистрация;
б/ документи, съгласно чл.47, ал.10 от ЗОП;
в/ гаранция за изпълнение в една от формите, определени в чл.60 от ЗОП, която се
освобождава до 30 дни след приключване на изпълнението на договора. Гаранцията е в размер на 3 %
от стойността на договора без ДДС и възлиза на
54.57 лв./словом : петдесет и четири 0.57 /
VІІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава :
8.1. Да приеме стоките, предмет на настоящия договор, в деня на доставката, съответстващи по вид,
количество и качество на описанието в настоящия договор.
8.2. Да заплати доставените стоки в уговорения срок.
8.3. След изтичане на срока за изпълнение на договора да освободи гаранцията за изпълнение на
договора без да дължи лихви за периода, през който средствата са престояли законно при него.
8.4. Да осигури присъствието на свой представител при приемането на стоките, разполагащ с
надлежно пълномощно за подписване на приемателно-предавателен протокол.
ІХ. ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА СТОКИТЕ
9.1. Приемането на стоките се осъществява в присъствието на упълномощен представител на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
9.2. При приемането на стоките се подписва приемо-предавателен протокол, удостоверяващ
получаването на стоките, едновременно с представянето на разрешение за продажба, издадено от
ИАЛ.
Х. КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИИ И СРОК НА ГОДНОСТ
10.1.Качеството на стоките, предмет на настоящия договор, следва да отговаря на техническите
стандарти на производителя, което се удостоверява със сертификат за качество и произход, издаден от
компетентен орган в страната-производител. При доставка на медицински изделия, същите трябва да
притежават "CE" маркировка.
10.2. Към датата на доставката срокът на годност на стоките, предмет на настоящия договор, следва да
бъде не по-малък от 60 % от срока на годност, обявен от производителя.
10.2.1. В случай на доставка на медицински изделия и/или консумативи и лабораторни реактиви с пократък от договорения срок на годност, изпълнителя заплаща неустойка, както следва:
от 69.99% до 60% - 5% върху стойността на доставката;
от 59.99% до 50% - 10% върху стойността на доставката;
от 49.99% до 40% - 20% върху стойността на доставката;
от 39.99% до 30% - 30% върху стойността на доставката;
от 29.99% до 20% - 60% върху стойността на доставката;
под 20 % - 90% върху стойността на доставката.
10.2.2. Доставката на медицинско изделие и/или консуматив с по-малък от 40% от обявения от
производителя се извършва само с мотивирано решение на възложителя за конкретното количество,
определено от него.
10.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да откаже приемането на стоките, ако в деня на пристигането и
приемането, те не отговарят на договореното с настоящия договор.
ХІ. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕТОЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ, РЕКЛАМАЦИИ
11.1.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да предяви рекламация пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за :
а/ количество и некомплектност на стоките или техническата документация / явни недостатъци /;
б/ качество / скрити недостатъци /:
- при доставяне на стока не от договорения вид, посочен в т.1.1;
- при констатиране на дефекти при употреба на стоката.

11.2. Рекламациите за явни недостатъци на стоките се правят в 14 дневен срок от датата на доставяне
със съответен протокол.
11.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е длъжен да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за установените дефекти
в 15-дневен срок от констатирането им.
11.4. В рекламациите се посочва номерът на договора, точното количество на получената стока,
основанието за рекламация и конкретното искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Към рекламацията се прилага
копие от сертификата за качество, получено заедно с другите дължими документи по договора.
11.5. В петдневен срок от получаване на рекламацията, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ следва да отговори на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено и конкретно дали приема рекламацията или я отхвърля.
11.6. При рекламации с явни недостатъци ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен в 5-дневен срок от получаване
на рекламацията за своя сметка и риск да достави на мястото на доставяне количеството липсващи в
доставката/некомплектни договорени стоки.
11.7. Изборът на посочените по-горе възможности да се върне съответната част от платеното или да
се доставят нови стоки принадлежи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ , като разходите и рисковете по новото
доставяне са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
11.8.Рекламираните стоки се съхраняват от съответния краен получател до уреждане на рекламациите.
XII. ОТГОВОРНОСТ ПРИ ЗАБАВА, НЕУСТОЙКИ
12.1. За неизпълнение на задълженията си по настоящия договор,
Изпълнителя дължи неустойка в размер на 0.7 на ден , върху стойността на неизпълненото в
договорените срокове задължение , но не повече от 10% /десет процента/ от стойността на
неизпълнението, както и обезщетение за претърпените вреди в случаите, когато те надхвърлят
договорената неустойка. Сумата на неустойката, дължима от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, се
осигурява от гаранцията за изпълнение на договора.
12.2 Когато при наличие на рекламация, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не изпълни задълженията си по раздел ХІ
от настоящия договор в срок,същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 2 % от цената
на стоката в частта на рекламацията.
12.3. При виновна забава на една от страните, продължила повече от половината от срока за
изпълнение на съответното задължение, другата страна има право да развали договора едностранно с
30-дневно предизвестие.
12.4. В случай, че по отношение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ настъпят обстоятелства по чл. 47 от ЗОП,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно настоящия договор,без писмено предизвестие
и без да дължи неустойки.
ХІІІ. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
13.1. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за понесени вреди и загуби, ако
последните са причинени в резултат на непреодолима сила.
13.2.Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора е била в забава, тя не
може да се позовава на непреодолима сила.
13.3. „Непреодолима сила“ по смисъла на договора е непредвидено и/или непредотвратимо събитие
от извънреден характер, възникнало след сключването на договора.
13.4. Страната, засегната от непреодолима сила е длъжна да предприеме всички действия с грижата
на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено
другата страна в двуседмичен срок от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се
дължи обещетение за настъпилите от това вреди.
13.5. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни
задължения се спира.
13.6. Не представлява „непреодолима сила” събитие, причинено по небрежност или чрез умишлено
действие на страните или на техни представители и/или служители, както и недостига на парични
средства на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
ХІV.СПОРОВЕ
14.17. Възникналите през времетраенето на договора спорове и разногласия между страните се
решават чрез преговори между тях. Постигнатите договорености се оформят в писмена форма и се
превръщат в неразделна част от договора.
14.18.
В случай на непостигане на договореност по предходния член, всички спорове,
породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени от или
отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване ще бъдат

разрешавани според българските материални и процесуални закони от компетентния съд по реда на
ГПК.
ХV.
СЪОБЩЕНИЯ
15.1. Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този договор са валидни, ако
са направени в писмена форма, подписани лично или от упълномощените представители .
15.2. За дата на съобщението се смята:
- датата на предаването – при ръчно предаване на съобщението;
- датата на пощенското клеймо на обр.разписка-при изпращане по пощата;
- датата на приемането – при изпращане по телефакс
15.3.За валидни адреси за приемане на съобщения, свързани с настоящия договор се смятат:
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ :
ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД
гр. Монтана 3400
ул. „Сирма войвода" № 4
ТБ: Интернешънъл Асет Банк АД
Сметка: BG71IABG74741001032600
BIC код на банката : IABGBGSF
http://mbalmontana.com
E-mail : mbalmont@net-surf.net
При промяна на адреса, съответната страна е длъжна да уведоми другата в тридневен срок от
промяната.
ХVІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ
16.1. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи от този
договор на трети лица.
16.2. За неуредените въпроси в настоящия договор се прилага действащото българско
законодателство.
ХVІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
17.1. Договорът влиза в сила от 20.11. 2015г. и важи до 20.11. 2016г.
При открита нова процедура със същия предмет към датата на изтичане на договора, срока на същия
се удължава до сключването на нов договор със същия предмет
17.2. Всяка от страните може да прекрати договора, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след
сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения, за което отправя писмено
уведомление до отсрещната страна.
17.3. При съставянето на настоящия договор се представиха следните документи :
1. Решение на Изпълнителния директор № Р - 21 от 09.10.2015г. ;
2. Удостоверение за актуално съдебно състояние на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ;
3. Документи по т.7.4. от настоящия договор.
Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и
се подписа, както следва:

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

…………П………
Д-Р Т. ТОДОРОВ
ИЗП.ДИРЕКТОР
…………П………..
ПЛ.ГЕОРГИЕВА
ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:

…………П…………

Спецификация
към договор № 9 за Доставки на медицински изделия и консумативи - 2015г.
възложител : МБАЛ "Д-р Стамен Илиев " АД - гр.Монтана
изпълнител : "Елпак - Лизинг" ЕООД

№ по ном.
ед.
ред

Наименование / Характеристики

мярка

Прогнозно
Производител
количество

Ед. цена в лв.
Обща
с ДДС за
стойност в лв.
единица
с ДДС
мярка

Обособена позиция № 1 - ОРТОПЕДИЯ
2

Серклажна тел, 10м.
1

Серклажна тел, 10м. DU 0.9мм, изработени от стомана
руло
съгласно ISO 5832 – 1:1997 или еквивалент

3

Aysam

30.00

90.00

2

Серклажна тел, 10м. DU 1.0мм, изработени от стомана
руло
съгласно ISO 5832 – 1:1997 или еквивалент

3

Aysam

20.00

60.00

38

1/3 Тубуларна плака SSt за ø 3.5/4мм. винтове, различи
размери в комплект с винтове

10

10

Aysam

122.10

732.60

52

DCP мини плака за метакарпални и метатарзални
фрактури SSt в комплект с ф 2.7 мм самонарезни
кортикални винтове, различни дължини

бр

10

Aysam

130.00

1 300.00

Обща сума :

За възложител : ...................П..................
Д-р Т. Тодоров

2 182.60 лв

с ДДС

1 818.83

без ДДС

За изпълнител :

................П..................

Изп. Директор

..............П...................

Пл. Георгиева
Гл. Счетоводител
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