ДОГОВОР 1
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ЗА ДОСТАВКИ НА ДЕЗИНФЕКТАНТИ
Днес, 23.03.2015 г. в гр. Монтана на основание чл.101е от ЗОП , във връзка с публична
покана № 9038492 , се сключи настоящия договор между:
МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД, ЕИК: 111047073,
с адрес: гр. Монтана, ул.„Сирма войвода”4, тел.: 096/ 305-150 , факс: 096/ 307-554,
представлявано от Д-р Тодор Тодоров – Изпълнителен директор, наричано по-долу за краткост
„ВЪЗЛОЖИТЕЛ” от една страна,
и
„ Живас ” ООД, ЕИК: 831076655
с адрес: гр.София 1000, бул.„Дондуков”№36, тел.: 02 9817823, факс: 02 9802507, e-mail:
zhivas@mail.tehno-link.com, представлявано от Пламен Дамянов Камбуров, Живко Райчев Накев
и Стефка Грудева Петкова (заедно и поотделно), наричано
по - долу за краткост
„ИЗПЪЛНИТЕЛ” от друга страна, за следното :
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1.1.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
възлага, а
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задъл жава да достави на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дезинфектанти, съгласно приложена прогнозно-количествена спецификация неразделна част от настоящия договор .
ІІ. ЦЕНИ И ОБЩА СТОЙНОСТ НА ДОСТАВКИТЕ ПО ДОГОВОРА
2.1. Цената на стоките по т.1.1 е определена в лева, съгласно приложената спецификация.
2.2. Общата стойност на доставката по договора е
5 680,00 (словом: пет хиляди шестстотин и осемдесет ) лева без включено ДДС,
6 816,00 (словом: шест хиляди осемстотин и шестнадесет ) лева с включено ДДС.
2.3. 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.13.3 банковата с/ка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯотложено в срок до 60 дни след доставката и предста вяне на следните документи:
а/доставна фактура - оригинал;
б/ приемателно-предавателен протокол;
в/ партиден сертификат за качество.
3.2.В случай, че посочените в т.3.1. 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
1 работен ден (съгласно офгертата), след писмена 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 –складовете на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - МБАЛ АД гр.Монтана .
5.2. Рискът от случайното погиване и повреждане на стоките преминава върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
от момента на приемането им на мястото на доставяне с приемателно-предавателен протокол.
VІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава :
6.1. Да доставя стоките в договорения срок, придружени със сертификат за качество.
6.2. Да предава стоките в съответния вид, количество и качество на мястото на доставяне.
6.3. След доставяне на стоките да представя на ВЪЗЛ ОЖИТЕЛЯ документите, изброени в чл. 3.1.
от настоящия договор.
VІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава :

7.1. Да приема стоките, предмет на настоящия договор, в деня на доставката, съответстваща по
вид, количество и качество на описанието в настоящия договор.
7.2. Да заплати доставените стоки в уговорения срок .
7.3. Да осигури присъствието на свой представител при приемането на стоките, разполагащ с
надлежно пълномощно за подписване на приемателно-предавателен протокол.
VІІІ. КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИИ И СРОК НА ГОДНОСТ
8.1.Качеството на стоките, предмет на настоящия договор, следва да отговаря на техническите
стандарти на производителя, което се удостоверява с ъс сертификат за качество и произход,
издаден от компетентен орган в страната - производител.
8.2. Към датата на доставката гаранционния срок на стоките, предмет на настоящия договор,
следва да бъде не по-малък от 70 % от срока на годност.
8.3.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да откаже приемането на стокит е, ако в деня на пристигането и
приемането, те не отговарят на договореното с настоящия договор.
ІХ. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕТОЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ, РЕКЛАМАЦИИ
9.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да предяви рекламация пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за :
а/ количество и некомплектност на стоките или техническата документация /явни недост. /;
б/ качество / скрити недостатъци /: -при доставяне на стока не от договорения вид;
-при констатиране на дефекти при употреба на стоката.
9.2. Рекламациите за явни недостатъци на стоките се правят в 14 дневен срок от датата на
доставяне със съответен протокол.
9.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е длъжен да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за установените дефекти в
15-дневен срок от констатирането им.
9.4. 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.
9.5. В петдневен срок от получаване на рекламацията, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ следва да отговори на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено и конкретно дали приема рекламацията или я отхвърля.
9.6. 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.
9.7. 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.
9.8.Рекламираните стоки се съхраняват от съответния краен получател до уреждане на
рекламациите.
X. ОТГОВОРНОСТ ПРИ ЗАБАВА, НЕУСТОЙКИ
10.1. За неизпълнение на задълженията си по настоящия договор, неизправната страна дължи
неустойка в размер на законовата лихва върху стойността на неизпълненото в договорените
срокове задължение, както и обезщетение за претърпените вреди в случаите, когато те
надхвърлят договорената неустойка.
10.2 Когато при наличие на рекламация, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не изпълни задълженията си по раздел
Х от настоящия договор в срок, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 2 % от
цената на стоката в частта на рекламацията.
10.3. 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.
10.4. 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.
ХІ. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
11.1. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за понесени вреди и загуби, ако
последните са причинени в резултат на непреодолима сила.
11.2. Ако страната, която е следвало да изпълни сво е задължение по договора е била в забава, тя
не може да се позовава на непреодолима сила.
11.3. „Непреодолима сила“ по смисъла на договора е непредвидено и/или непредотвратимо
събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на договора.

11.4. Страната, засегната от непреодолима сила е дл ъжна 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.
11.5. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях
насрещни задължения се спира.
11.6. 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. .
ХІІ.СПОРОВЕ
12.1.Възникналите през времетраенето на договора спорове и разногласия между страните се
решават чрез преговори между тях. Постигнатите дого ворености се оформят в писмена форма и
се превръщат в неразделна част от договора.
12.2. 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 .
ХІІІ. СЪОБЩЕНИЯ
13.1. Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този договор са валидни,
ако са направени в писмена форма, подписани лично или от упълномощените представители .
13.2. 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.
13.3.За валидни адреси за приемане на съобщения, свързани с настоящия договор се смятат:
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ :
ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
МБАЛ " Д-р Ст.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
13.4. При промяна на адреса, съответната страна е д лъжна да уведоми другата в тридневен срок
от промяната.
`
ХІV. ДРУГИ УСЛОВИЯ
14.1. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи от
този договор на трети лица.
14.2. За неуредените въпроси в настоящия договор се прилага действащото българско
законодателство.
ХV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
15.1. Договорът влиза в сила от 23.03. 2015г. и важи до 23.03.2016 година.
15.2. 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.
Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от
страните и се подписа, както следва:
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:
……....П………

………… П…………

Д-Р Т. ТОДОРОВ
ИЗП.ДИРЕКТОР

……....П………
ПЛ.ГЕОРГИЕВА
ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ

(име, фамилия, длъжност)

Спецификация
към договор № 1 / 23.03. 2015г. за Доставки на дезинфектанти
възложител : МБАЛ "Д-р Стамен Илиев " АД - гр.Монтана
изпълнител : "Живас" ООД - гр.София
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опаковка
концентрат

Обща сума
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Обособена позиция № 2 - Дезинфектанти за мед.инструментариум

5

Препарати на основа алдехиди с
комбинирано миещо и
дезинфекциращо действие, с
туберкулоцидно и спороцидно
действие, доказано за инструменти

литър

150

60 000

8,16

0,25%

ГЛУТАРКВАТ
MD

туба 5л

400

0,0204

1 224,00

40,80

6

Препарати за предстерилизационна
обработка – на основа активен
кислород, с бактерицидно,
фунгицидно и туберкулоцидно
действие

кг

120

12 000

12,00

1%

ОКСИСЕПТ

пл.кофа
3кг

100

0,12

1 440,00

36,00

Обособена позиция № 3 - Дезинфектанти за терм олабилни материали и гъвкави ендоскопи

7

Препарати за високостепенна
дезинфекция-с активен кислород
/със спороцидно действие/.

8

Препарат за дезинфекция на
ендоскопи и термолабилни материали
с 2% глутаров алдехид /готов
разтвор/

кг

70

3 500

12,00

2%

ОКСИСЕПТ

пл.кофа
3кг

50

0,24

840,00

36,00

литър

500

500

6,00

Готов
разтвор

ГЛУТАСЕПТ

туба 5л

1

6,00

3 000,00

30,00

16 000

7,80

0,25%

АЛДЕСЕПТ
WC

фл.1л

400

0,0195

312,00

7,80

Обособена позиция № 7 - Дезинфектанти за сан итарни възли

22

Препарати с комбинирано миещо и
дезинфекциращо действие- с
алдехиди, без глиоксал и
формалдехид

Срок на доставка : 1 работен ден

литър

40

Обща сума :

6 816,00

с ДДС

5 680,00

без ДДС

За изпълнител :

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

Д-р Тодор Тодоров
Изп. Директор

..............П...............

Пл. Георгиева
Гл. Счетоводител

................П...............

ДОГОВОР 2
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ЗА ДОСТАВКИ НА ДЕЗИНФЕКТАНТИ
Днес, 20.03.2015 г. в гр. Монтана на основание чл.101е от ЗОП , във връзка с публична
покана № 9038492, се сключи настоящия договор между:
МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД, ЕИК: 111047073,
с адрес: гр. Монтана, ул.„Сирма войвода ”4, тел.: 096/ 305-150 , факс: 096/ 307-554,
представлявано от Д-р Тодор Тодоров – Изпълнителен директор, наричано по-долу за краткост
„ВЪЗЛОЖИТЕЛ” от една страна,
и
„ Еколаб ” ЕООД, ЕИК: 831235354
с адрес: гр.София 1784, бул.„Цариградско шосе” №115 а, ет.3, тел.: 02 9768020, факс: 02 9768050,
представлявано от Димитър Желязков Колев, 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 дезинфектанти, съгласно приложена прогнозно-количествена спецификация неразделна част от настоящия договор .
ІІ. ЦЕНИ И ОБЩА СТОЙНОСТ НА ДОСТАВКИТЕ ПО ДОГОВОРА
2.1. Цената на стоките по т.1.1 е определена в лева, съгласно приложената спецификация.
2.2. Общата стойност на доставката по договора е
480,00 (словом: четиристотин и осемдесет ) лева без включено ДДС,
576,00 (словом: петстотин седемдесет и шест ) лева с включено ДДС.
2.3. 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.13.3 банковата с/ка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯотложено в срок до 60 дни след доставката и представяне на следните документи:
а/доставна фактура - оригинал;
б/ приемателно-предавателен протокол;
в/ партиден сертификат за качество.
3.2.В случай, че посочените в т.3.1. 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
48 часа (съгласно офгертата) , след писмена 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 –складовете на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - МБАЛ АД гр.Монтана .
5.2. Рискът от случайното погиване и повреждане на стоките преминава върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
от момента на приемането им на мястото на доставяне с приемателно-предавателен протокол.
VІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава :
6.1. Да доставя стоките в договорения срок, придружени със сертификат за качество.
6.2. Да предава стоките в съответния вид, количество и качество на мястото на доставяне.
6.3. След доставяне на стоките да представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документите, изброени в чл. 3.1.
от настоящия договор.
VІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава :

7.1. Да приема стоките, предмет на настоящия договор, в деня на доставката, съответстваща по
вид, количество и качество на описанието в настоящия договор.
7.2. Да заплати доставените стоки в уговорения срок.
7.3. Да осигури присъствието на свой представител при приемането на стоките, разполагащ с
надлежно пълномощно за подписване на приемателно-предавателен протокол.
VІІІ. КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИИ И СРОК НА ГОДНОСТ
8.1.Качеството на стоките, предмет на настоящия договор, следва да отговаря на техническите
стандарти на производителя, което се удостоверява с ъс сертификат за качество и произход,
издаден от компетентен орган в страната - производител.
8.2. Към датата на доставката гаранционния срок на стоките, предмет на настоящия договор,
следва да бъде не по-малък от 70 % от срока на годност.
8.3.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да откаже приемането на стоките, ако в деня на пристигането и
приемането, те не отговарят на договореното с настоящия договор.
ІХ. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕТОЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ, РЕКЛАМАЦИИ
9.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да предяви рекламация пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за :
а/ количество и некомплектност на стоките или техническата документация /явни недост. /;
б/ качество / скрити недостатъци /: -при доставяне на стока не от договорения вид;
-при констатиране на дефекти при употреба на стоката.
9.2. Рекламациите за явни недостатъци на стоките се правят в 14 дневен срок от датата на
доставяне със съответен протокол.
9.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е длъжен да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за установените дефекти в
15-дневен срок от констатирането им.
9.4. 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.
9.5. В петдневен срок от получаване на рекламацията, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ следва да отговори на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено и конкретно дали приема рекламацията или я отхвърля.
9.6. 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.
9.7. 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.
9.8.Рекламираните стоки се съхраняват от съответния краен получател до уреждане на
рекламациите.
X. ОТГОВОРНОСТ ПРИ ЗАБАВА, НЕУСТОЙКИ
10.1. За неизпълнение на задълженията си по настоящия договор, неизправната страна дължи
неустойка в размер на законовата лихва върху стойността на неизпълненото в договорените
срокове задължение, както и обезщетение за претърпените вреди в случаите, когато те
надхвърлят договорената неустойка.
10.2 Когато при наличие на рекламация, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не изпълни задълженията си по раздел
Х от настоящия договор в срок, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 2 % от
цената на стоката в частта на рекламацията.
10.3. 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.
10.4. 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.
ХІ. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
11.1. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за понесени вреди и загуби, ако
последните са причинени в резултат на непреодолима сила.
11.2. Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора е била в забава, тя
не може да се позовава на непреодолима сила.
11.3. „Непреодолима сила“ по смисъла на договора е непредвидено и/или непредотвратимо
събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на договора.

11.4. 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.
11.5. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях
насрещни задължения се спира.
11.6. 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. .
ХІІ.СПОРОВЕ
12.1.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.
12.2. 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 .
ХІІІ. СЪОБЩЕНИЯ
13.1. Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този договор са валидни,
ако са направени в писмена форма, подписани лично или от упълномощените представители .
13.2. 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.
13.3.За валидни адреси за приемане на съобщения, свързани с настоящия договор се смятат:
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ :
ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
МБАЛ " Д-р Ст.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
13.4. При промяна на адреса, съответната страна е длъжна да уведоми другата в тридневен срок
от промяната.
`
ХІV. ДРУГИ УСЛОВИЯ
14.1. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи от
този договор на трети лица.
14.2. За неуредените въпроси в настоящия договор се прилага действащото българско
законодателство.
ХV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
15.1. Договорът влиза в сила от 20.03.2015г. и важи до 20.03.2016 година.
15.2. 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.
Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от
страните и се подписа, както следва:
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:
………П…………

………… П…………

Д-Р Т. ТОДОРОВ
ИЗП.ДИРЕКТОР

…………П………..
ПЛ.ГЕОРГИЕВА
ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ

(име, фамилия, длъжност)

Спецификация
към договор № 2 / 20.03. 2015г. за Доставки на дезинфектанти
възложител : МБАЛ "Д-р Стамен Илиев " АД - гр.Монтана
изпълнител : "Еколаб" ЕООД - гр.София

Поре
ден
№

Наименование

Обем
Ориентиров
Вид и
Единица Ориентиро
работен
Цена с
Цена с
ъчно
Търговско съдържани
%
мярка /
въчно
разтвор в ДДС за 1
ДДС на 1
годишно
е на
работна наименование
Предпочи годишно
литри
л./кг.
количество в
л.
концент на препарата, предложен
тана
количество
получен от работен
Концентр
литри
ата
рация производител
разфасовк в литри
1 л/кг
ат
"Работен
разтвор
опаковка
а
концентрат
концентрат
разтвор"

Обща сума
с ДДС за
годишен
обем
работни
разтвори

Цена с
ДДС за
предлага
на
опаковка

576,00

14,40

Обособена позиция № 7 - Дезинфектанти за санитарни възли
Препарат за дезинфекция на
санитарни възли с хлор таблетки с бактерицидно,
21
фунгицидно, вирусоцидно,
туберкулоцидно и
спороцидно действие

Срок на доставка : до 48 часа

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

Д-р Тодор Тодоров
Изп. Директор

................П.............

Пл. Георгиева
Гл. Счетоводител

табл.

12 000

120 000

0,048

1табл./
Медикарин Кутия
10л.
/ Еколаб 300табл.
вода

Обща сума :

3 000

0,0048

576,00

с ДДС

480,00

без ДДС

За изпълнител :
.................П...........

ДОГОВОР 3
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ЗА ДОСТАВКИ НА ДЕЗИНФЕКТАНТИ
Днес, 20.03.2015 г. в гр. Монтана на основание чл.101е от ЗОП , във връзка с публична
покана № 9038492 , се сключи настоящия договор между:
МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД, ЕИК: 111047073,
с адрес: гр. Монтана, ул.„Сирма войвода ”4, тел.: 096/ 305-150 , факс: 096/ 307-554,
представлявано от Д-р Тодор Тодоров – Изпълнителен директор, наричано по-долу за краткост
„ВЪЗЛОЖИТЕЛ” от една страна,
и
„ Хигиенно Медицинска Индустрия ” ЕООД, ЕИК: 814181757 ,
с адрес: гр.Велико Търново 5000, ул.„ Никола Габровски” №81А, тел.: 062 622429, факс: 062
634609, e-mail: head_office@hmi-company.com, представлявано от Евгени Костадинов
Костадинов, 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 дезинфектанти, съгласно приложена прогнозно-количествена спецификация неразделна част от настоящия договор .
ІІ. ЦЕНИ И ОБЩА СТОЙНОСТ НА ДОСТАВКИТЕ ПО ДОГОВОРА
2.1. Цената на стоките по т.1.1 е определена в лева, съгласно приложената спецификация.
2.2. Общата стойност на доставката по договора е
4 435,00 (словом: четири хиляди четиристотин тридесет и пет ) лева без включено ДДС,
5 322,00 (словом: пет хиляди триста двадесет и два ) лева с включено ДДС.
2.3. 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.13.3 банковата с/ка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯотложено в срок до 60 дни след доставката и представяне на следните документи:
а/доставна фактура - оригинал;
б/ приемателно-предавателен протокол;
в/ партиден сертификат за качество.
3.2.В случай, че посочените в т.3.1. 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
3 работни дни (съгласно офгертата) , след писмена 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 –складовете на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - МБАЛ АД гр.Монтана .
5.2. Рискът от случайното погиване и повреждане на стоките преминава върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
от момента на приемането им на мястото на доставяне с приемателно-предавателен протокол.
VІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава :
6.1. Да доставя стоките в договорения срок, придружени със сертификат за качество.
6.2. Да предава стоките в съответния вид, количество и качество на мястото на доставяне.
6.3. След доставяне на стоките да представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документите, изброени в чл. 3.1.
от настоящия договор.
VІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава :

7.1. Да приема стоките, предмет на настоящия договор, в деня на доставката, съответстваща по
вид, количество и качество на описанието в настоящия договор.
7.2. Да заплати доставените стоки в уговорения срок.
7.3. Да осигури присъствието на свой представител при приемането на стоките, разполагащ с
надлежно пълномощно за подписване на приемателно-предавателен протокол.
VІІІ. КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИИ И СРОК НА ГОДНОСТ
8.1.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.
8.2. Към датата на доставката гаранционния срок на стоките, предмет на настоящия договор,
следва да бъде не по-малък от 70 % от срока на годност.
8.3.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да откаже приемането на стоките, ако в деня на пристигането и
приемането, те не отговарят на договореното с настоящия договор.
ІХ. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕТОЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ, РЕКЛАМАЦИИ
9.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да предяви рекламация пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за :
а/ количество и некомплектност на стоките или техническата документация /явни недост. /;
б/ качество / скрити недостатъци /: -при доставяне на стока не от договорения вид;
-при констатиране на дефекти при употреба на стоката.
9.2. Рекламациите за явни недостатъци на стоките се правят в 14 дневен срок от датата на
доставяне със съответен протокол.
9.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е длъжен да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за установените дефекти в
15-дневен срок от констатирането им.
9.4. 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.
9.5. В петдневен срок от получаване на рекламацията, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ следва да отговори на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено и конкретно дали приема рекламацията или я отхвърля.
9.6. 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.
9.7. 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.
9.8.Рекламираните стоки се съхраняват от съответния краен получател до уреждане на
рекламациите.
X. ОТГОВОРНОСТ ПРИ ЗАБАВА, НЕУСТОЙКИ
10.1. За неизпълнение на задълженията си по настоящия договор, неизправната страна дължи
неустойка в размер на законовата лихва върху стойността на неизпълненото в договорените
срокове задължение, както и обезщетение за претърпените вреди в случаите, когато те
надхвърлят договорената неустойка.
10.2 Когато при наличие на рекламация, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не изпълни задълженията си по раздел
Х от настоящия договор в срок, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 2 % от
цената на стоката в частта на рекламацията.
10.3. 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.
10.4. 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.
ХІ. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
11.1. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за понесени вреди и загуби, ако
последните са причинени в резултат на непреодолима сила.
11.2. Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора е била в забава, тя
не може да се позовава на непреодолима сила.
11.3. „Непреодолима сила“ по смисъла на договора е непредвидено и/или непредотвратимо
събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на договора.

11.4. 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.
11.5. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях
насрещни задължения се спира.
11.6. 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. .
ХІІ.СПОРОВЕ
12.1.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.
12.2. 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 .
ХІІІ. СЪОБЩЕНИЯ
13.1. Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този договор са валидни,
ако са направени в писмена форма, подписани лично или от упълномощените представители .
13.2. 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.
13.3.За валидни адреси за приемане на съобщения, свързани с настоящия договор се смятат:
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ :
ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
МБАЛ " Д-р Ст.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
13.4. При промяна на адреса, съответната страна е длъжна да уведоми другата в тридневен срок
от промяната.
`
ХІV. ДРУГИ УСЛОВИЯ
14.1. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи от
този договор на трети лица.
14.2. За неуредените въпроси в настоящия договор се прилага действащото българско
законодателство.
ХV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
15.1. Договорът влиза в сила от 20.03. 2015г. и важи до 20.03.2016 година.
15.2. 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.
Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от
страните и се подписа, както следва:
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:
…………П………

………… П…………

Д-Р Т. ТОДОРОВ
ИЗП.ДИРЕКТОР

…………П………..
ПЛ.ГЕОРГИЕВА
ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ

(име, фамилия, длъжност)

Спецификация
към договор № 3 / 20.03. 2015г. за Доставки на дезинфектанти
възложител : МБАЛ "Д-р Стамен Илиев " АД - гр.Монтана
изпълнител : "Хигиенно Медицинска Индустрия" ЕООД - гр.Велико Търново

Поре
ден
№

Наименование

Обем
Единица Ориентиро Ориентировъ
Вид и
Цена с
работен
мярка /
въчно
чно годишно
Цена с ДДС
%
Търговско
съдържани
ДДС на 1
разтвор в
за 1 л.
Предпочи годишно количество в
работна наименование на
е на
л./кг.
литри
тана
количество
литри
работен
концентр
препарата,
предложен
Концентра
получен от
разфасовк в литри
"Работен
разтвор
ация
производител
ата
т
1 л/кг
а
концентрат разтвор"
опаковка
концентрат

Обща сума
с ДДС за
годишен
обем
работни
разтвори

Цена с
ДДС за
предлага
на
опаковка

Обособена позиция № 1 - Повърхности

4

Препарати с дезинфекциращо
действие - с бактерицидно,
фунгицидно, вирусоцидно,
туберкулоцидно и спороцидно
действие - с активен хлор

табл.

12 000

14,40

1табл./
10л.
вода

HMI ТАБИДЕЗ
56, ХМИ ЕООД

Кутия
1кг, 300
табл.

3 000

0,0048

576,00

14,40

60 000

14,40

1табл./
10л.
вода

HMI ТАБИДЕЗ
56, ХМИ ЕООД

Кутия
1кг, 300
табл.

3 000

0,0048

288,00

14,40

770

5,64

Готов HMI СКРУБ AL,
ХМИ ЕООД
разтвор

Туба 5л

Готов
разтвор

5,64

4 342,80

28,20

115,20

14,40

120 000

Обособена позиция № 5 - Дезинфектанти за кухнески офиси
Препарати с дезинфекциращо
действие с бактерицидно,
15 фунгицидно, вирусоцидно,
туберкулоцидно и спороцидно
действие - с активен хлор

табл.

6 000

Обособена позиция № 6 - Дезинфектанти за ръце и кожа
Препарати за хирургична и хигиенна
17 дезинфекция на ръце и кожа на
алкохолна основа

литър

770

бр.

8

17-1 Диспенсер

Срок на доставка : до 3 работни дни

Диспенсър
дозатор, ХМИ
ЕООД

Обща сума :

5 322,00

с ДДС

4 435,00

без ДДС

За изпълнител :

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

Д-р Тодор Тодоров
Изп. Директор

..............П...............

Пл. Георгиева
Гл. Счетоводител

.................П..............

ДОГОВОР 4
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ЗА ДОСТАВКИ НА ДЕЗИНФЕКТАНТИ
Днес, 20.03.2015 г. в гр. Монтана на основание чл.101е от ЗОП , във връзка с публична
покана № 9038492 , се сключи настоящия договор между:
МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД, ЕИК: 111047073,
с адрес: гр. Монтана, ул.„Сирма войвода ”4, тел.: 096/ 305-150 , факс: 096/ 307-554,
представлявано от Д-р Тодор Тодоров – Изпълнителен директор, наричано по-долу за краткост
„ВЪЗЛОЖИТЕЛ” от една страна,
и
„ Пачико Дарра ” ЕООД, ЕИК: 130461207,
с адрес: гр.София 1202, ул.„Георги Вашингтон” № 40, тел.: 02 9442639, 0888 519806, факс: 02
9442639, представлявано от Бранимир Иванов Янков 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 дезинфектанти, съгласно приложена прогнозно-количествена спецификация неразделна част от настоящия договор .
ІІ. ЦЕНИ И ОБЩА СТОЙНОСТ НА ДОСТАВКИТЕ ПО ДОГОВОРА
2.1. Цената на стоките по т.1.1 е определена в лева, съгласно приложената спецификация.
2.2. Общата стойност на доставката по договора е
8 005,67 (словом: осем хиляди и пет 0,67 ) лева без включено ДДС,
9 606,80 (словом: девет хиляди шестстотин и шест 0,80 ) лева с включено ДДС.
2.3. 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.13.3 банковата с/ка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯотложено в срок до 60 дни след доставката и представяне на следните документи:
а/доставна фактура - оригинал;
б/ приемателно-предавателен протокол;
в/ партиден сертификат за качество.
3.2.В случай, че посочените в т.3.1. 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
3 дни (съгласно офгертата) , след писмена 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 –складовете на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - МБАЛ АД гр.Монтана .
5.2. Рискът от случайното погиване и повреждане на стоките преминава върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
от момента на приемането им на мястото на доставяне с приемателно-предавателен протокол.
VІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава :
6.1. Да доставя стоките в договорения срок, придружени със сертификат за качество.
6.2. Да предава стоките в съответния вид, количество и качество на мястото на доставяне.
6.3. След доставяне на стоките да представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документите, изброени в чл. 3.1.
от настоящия договор.
VІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава :

7.1. Да приема стоките, предмет на настоящия договор, в деня на доставката, съответстваща по
вид, количество и качество на описанието в настоящия договор.
7.2. Да заплати доставените стоки в уговорения срок.
7.3. Да осигури присъствието на свой представител при приемането на стоките, разполагащ с
надлежно пълномощно за подписване на приемателно-предавателен протокол.
VІІІ. КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИИ И СРОК НА ГОДНОСТ
8.1.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.
8.2. Към датата на доставката гаранционния срок на стоките, предмет на настоящия договор,
следва да бъде не по-малък от 70 % от срока на годност.
8.3.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да откаже приемането на стоките, ако в деня на пристигането и
приемането, те не отговарят на договореното с настоящия договор.
ІХ. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕТОЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ, РЕКЛАМАЦИИ
9.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да предяви рекламация пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за :
а/ количество и некомплектност на стоките или техническата документация /явни недост. /;
б/ качество / скрити недостатъци /: -при доставяне на стока не от договорения вид;
-при констатиране на дефекти при употреба на стоката.
9.2. Рекламациите за явни недостатъци на стоките се правят в 14 дневен срок от датата на
доставяне със съответен протокол.
9.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е длъжен да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за установените дефекти в
15-дневен срок от констатирането им.
9.4. 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.
9.5. В петдневен срок от получаване на рекламацията, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ следва да отговори на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено и конкретно дали приема рекламацията или я отхвърля.
9.6. 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.
9.7. 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.
9.8.Рекламираните стоки се съхраняват от съответния краен получател до уреждане на
рекламациите.
X. ОТГОВОРНОСТ ПРИ ЗАБАВА, НЕУСТОЙКИ
10.1. За неизпълнение на задълженията си по настоящия договор, неизправната страна дължи
неустойка в размер на законовата лихва върху стойността на неизпълненото в договорените
срокове задължение, както и обезщетение за претърпените вреди в случаите, когато те
надхвърлят договорената неустойка.
10.2 Когато при наличие на рекламация, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не изпълни задълженията си по раздел
Х от настоящия договор в срок, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 2 % от
цената на стоката в частта на рекламацията.
10.3. 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.
10.4. 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.
ХІ. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
11.1. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за понесени вреди и загуби, ако
последните са причинени в резултат на непреодолима сила.
11.2. Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора е била в забава, тя
не може да се позовава на непреодолима сила.
11.3. „Непреодолима сила“ по смисъла на договора е непредвидено и/или непредотвратимо
събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на договора.

11.4. 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.
11.5. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях
насрещни задължения се спира.
11.6. 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. .
ХІІ.СПОРОВЕ
12.1.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.
12.2. 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 .
ХІІІ. СЪОБЩЕНИЯ
13.1. Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този договор са валидни,
ако са направени в писмена форма, подписани лично или от упълномощените представители .
13.2. 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.
13.3.За валидни адреси за приемане на съобщения, свързани с настоящия договор се смятат:
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ :
ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
МБАЛ " Д-р Ст.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
13.4. При промяна на адреса, съответната страна е длъжна да уведоми другата в тридневен срок
от промяната.
`
ХІV. ДРУГИ УСЛОВИЯ
14.1. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи от
този договор на трети лица.
14.2. За неуредените въпроси в настоящия договор се прилага действащото българско
законодателство.
ХV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
15.1. Договорът влиза в сила от 20.03. 2015г. и важи до 20.03.2016 година.
15.2. 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.
Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от
страните и се подписа, както следва:
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:
…………П………

………… П…………

Д-Р Т. ТОДОРОВ
ИЗП.ДИРЕКТОР

…………П………..
ПЛ.ГЕОРГИЕВА
ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ

(име, фамилия, длъжност)

Спецификация
към договор № 4 / 20.03. 2015г. за Доставки на дезинфектанти
възложител : МБАЛ "Д-р Стамен Илиев " АД - гр.Монтана
изпълнител : "Пачико Дарра" ЕООД - гр.София

Поре
ден
№

Наименование

Ориентиров
Обем
Единица Ориентиро
Вид и
ъчно
Цена с
работен
мярка /
въчно
Цена с ДДС
съдържани
%
Търговско
годишно
ДДС на 1
разтвор в
Предпочи годишно
за 1 л.
е на
работна наименование на
количество в
л./кг.
литри
тана
количество
препарата,
работен
концентр
предложен
литри
получен от
Концентра
разфасовк в литри
разтвор
ация
производител
ата
1 л/кг
"Работен
т
а
концентрат
опаковка
разтвор"
концентрат

Обща сума
с ДДС за
годишен
обем
работни
разтвори

Цена с
ДДС за
предлага
на
опаковка

Обособена позиция № 1 - Повърхности

1

Препарати с комбинирано
миещо и дезинфекциращо
действие - с алдехиди
(формалдехид) с
туберкулоцидно и спороцидно
действие, доказано при
повърхности

литър

390

84 000

8,35

0,25

Сервосепт Н

10 л

400

0,02

1 753,50

83,50

Обособена позиция № 3 - Дезинфектанти за термолабилни материали и гъвкави ендоскопи
Препарати за почистване на
11 специална медицинска
апаратура - за ръчна обработка

литър

60

12 000

13,03

0,5

Инстро Цим

10 л

200

0,065

781,80

130,30

1 500

14,35

0,5

Оксисепт
флоор

5 кг

200

0,071

430,50

71,75

3,85

Готов
разтвор

Блу офис

10 кг

Готов за
употреба

3,85

6 545,00

38,50

96,00

12,00

Обособена позиция № 4 - Дезинфектанти за кувьози
Препарати за високостепенна
дезинфекция-с активен
12
кислород /със спороцидно
действие/.

кг

30

Обособена позиция № 6 - Дезинфектанти за ръце и кожа
Течен крем сапун за ръце с
19 тензиди с неутрално и
тонизиращо действие
19-1 Диспенсер

Срок на доставка : до 3 дни

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

Д-р Тодор Тодоров
Изп. Директор

................П.............

Пл. Георгиева
Гл. Счетоводител

литър /
750мл

1 700

бр.

8

1 700

12,00

Дозатор

Обща сума :

9 606,80

с ДДС

8 005,67

без ДДС

За изпълнител :
..................П..............

ДОГОВОР 5
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ЗА ДОСТАВКИ НА ДЕЗИНФЕКТАНТИ
Днес, 23.03.2015 г. в гр. Монтана на основание чл.101е от ЗОП , във връзка с публична
покана № 9038492 , се сключи настоящия договор между:
МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД, ЕИК: 111047073,
с адрес: гр. Монтана, ул.„Сирма войвода ”4, тел.: 096/ 305-150 , факс: 096/ 307-554,
представлявано от Д-р Тодор Тодоров – Изпълнителен директор, наричано по-долу за краткост
„ВЪЗЛОЖИТЕЛ” от една страна,
и
„ Б.Браун Медикал ” ЕООД, ЕИК: 175016820 ,
с адрес: гр.София 1799, жк Младост, ул.„Андрей Ляпчев” № 66, тел.: 02 8076740, факс: 02
9743083, представлявано от Хорст Хайнц Щюер и Оливър Шауман (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 дезинфектанти, съгласно приложена прогнозно-количествена спецификация неразделна част от настоящия договор .
ІІ. ЦЕНИ И ОБЩА СТОЙНОСТ НА ДОСТАВКИТЕ ПО ДОГОВОРА
2.1. Цената на стоките по т.1.1 е определена в лева, съгласно приложената спецификация.
2.2. Общата стойност на доставката по договора е
5 120,28 (словом: пет хиляди сто и двадесет и 0,28 ) лева без включено ДДС,
6 144,34 (словом: шест хиляди сто четиридесет и четири 0,34 ) лева с включено ДДС.
2.3. 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.13.3 банковата с/ка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯотложено в срок до 60 дни след доставката и представяне на следните документи:
а/доставна фактура - оригинал;
б/ приемателно-предавателен протокол;
в/ партиден сертификат за качество.
3.2.В случай, че посочените в т.3.1. 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
3 дни (съгласно офгертата) , след писмена 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 –складовете на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - МБАЛ АД гр.Монтана .
5.2. Рискът от случайното погиване и повреждане на стоките преминава върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
от момента на приемането им на мястото на доставяне с приемателно-предавателен протокол.
VІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава :
6.1. Да доставя стоките в договорения срок, придружени със сертификат за качество.
6.2. Да предава стоките в съответния вид, количество и качество на мястото на доставяне.
6.3. След доставяне на стоките да представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документите, изброени в чл. 3.1.
от настоящия договор.
VІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава :

7.1. Да приема стоките, предмет на настоящия договор, в деня на доставката, съответстваща по
вид, количество и качество на описанието в настоящия договор.
7.2. Да заплати доставените стоки в уговорения срок.
7.3. Да осигури присъствието на свой представител при приемането на стоките, разполагащ с
надлежно пълномощно за подписване на приемателно-предавателен протокол.
VІІІ. КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИИ И СРОК НА ГОДНОСТ
8.1.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.
8.2. Към датата на доставката гаранционния срок на стоките, предмет на настоящия договор,
следва да бъде не по-малък от 70 % от срока на годност.
8.3.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да откаже приемането на стоките, ако в деня на пристигането и
приемането, те не отговарят на договореното с настоящия договор.
ІХ. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕТОЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ, РЕКЛАМАЦИИ
9.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да предяви рекламация пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за :
а/ количество и некомплектност на стоките или техническата документация /явни недост. /;
б/ качество / скрити недостатъци /: -при доставяне на стока не от договорения вид;
-при констатиране на дефекти при употреба на стоката.
9.2. Рекламациите за явни недостатъци на стоките се правят в 14 дневен срок от датата на
доставяне със съответен протокол.
9.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е длъжен да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за установените дефекти в
15-дневен срок от констатирането им.
9.4. 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.
9.5. В петдневен срок от получаване на рекламацията, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ следва да отговори на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено и конкретно дали приема рекламацията или я отхвърля.
9.6. 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.
9.7. 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.
9.8.Рекламираните стоки се съхраняват от съответния краен получател до уреждане на
рекламациите.
X. ОТГОВОРНОСТ ПРИ ЗАБАВА, НЕУСТОЙКИ
10.1. За неизпълнение на задълженията си по настоящия договор, неизправната страна дължи
неустойка в размер на законовата лихва върху стойността на неизпълненото в договорените
срокове задължение, както и обезщетение за претърпените вреди в случаите, когато те
надхвърлят договорената неустойка.
10.2 Когато при наличие на рекламация, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не изпълни задълженията си по раздел
Х от настоящия договор в срок, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 2 % от
цената на стоката в частта на рекламацията.
10.3. 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.
10.4. 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.
ХІ. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
11.1. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за понесени вреди и загуби, ако
последните са причинени в резултат на непреодолима сила.
11.2. Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора е била в забава, тя
не може да се позовава на непреодолима сила.
11.3. „Непреодолима сила“ по смисъла на договора е непредвидено и/или непредотвратимо
събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на договора.

11.4. 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.
11.5. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях
насрещни задължения се спира.
11.6. 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. .
ХІІ.СПОРОВЕ
12.1.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.
12.2. 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 .
ХІІІ. СЪОБЩЕНИЯ
13.1. Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този договор са валидни,
ако са направени в писмена форма, подписани лично или от упълномощените представители .
13.2. 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.
13.3.За валидни адреси за приемане на съобщения, свързани с настоящия договор се смятат:
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ :
ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
МБАЛ " Д-р Ст.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
13.4. При промяна на адреса, съответната страна е длъжна да уведоми другата в тридневен срок
от промяната.
`
ХІV. ДРУГИ УСЛОВИЯ
14.1. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи от
този договор на трети лица.
14.2. За неуредените въпроси в настоящия договор се прилага действащото българско
законодателство.
ХV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
15.1. Договорът влиза в сила от 23.03. 2015г. и важи до 23.03.2016 година.
15.2. 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.
Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от
страните и се подписа, както следва:
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:
…………П………

…………П…………

Д-Р Т. ТОДОРОВ
ИЗП.ДИРЕКТОР

…………П………..
ПЛ.ГЕОРГИЕВА
ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ

(име, фамилия, длъжност)

Спецификация
към договор № 5 / 23.03. 2015г. за Доставки на дезинфектанти
възложител : МБАЛ "Д-р Стамен Илиев " АД - гр.Монтана
изпълнител : "Б.Браун Медикал" ЕООД - гр.София

Поре
ден
№

Обем
Ориентиров
Единица Ориентиро
Цена с
работен
ъчно
%
Търговско
Вид и
въчно
Цена с ДДС
мярка /
ДДС на 1
разтвор в
годишно
работна наименование на съдържание на
Предпочи годишно
за 1 л.
литри
л./кг.
количество в
концентр
препарата,
предложената
тана
количество
работен
Концентр
получен от
литри
ация
производител
опаковка
разфасовк в литри
разтвор
"Работен
ат
1 л/кг
концентрат
а
разтвор"
концентрат

Наименование

Обща сума
Цена с
с ДДС за
ДДС за
годишен
предлага
обем
на
работни
опаковка
разтвори

Обособена позиция № 1 - Повърхности

2

3

Препарати с комбинирано миещо и
дезинфикциращо действие с алдехиди, без
формалдехид с туберкулоцидно и
спороцидно действие, доказано при
повърхности
Препарати без алдехиди, феноли и хлор - на
основата на четвъртични амониеви соли и
алкиламини / с бактерицидно(MRSA),
вирусоцидно и туберкулоцидно действие,
доказано за повърхности/

литър

200

40 000

6,50

0,25

Melsept SF,
B.Braun
Medical AG

Туба 5л

400

0,01625

650,00

32,50

литър

840

168 000

6,72

0,25

Hexaquart Plus,
B.Braun
Medical AG

Туба 5л

400

0,0168

2 940,00

33,60

24

4 800

6,72

0,25

Hexaquart Plus,
B.Braun
Medical AG

Туба 5л

400

0,0168

80,64

33,60

500

100 000

6,72

0,25

Hexaquart Plus,
B.Braun
Medical AG

Туба 5л

400

0,0168

1 680,00

33,60

литър

20

20

7,00

Готов
разтвор

Softa-man,
B.Braun
Medical AG

Туба 1л

Готов
разтвор

7,00

140,00

7,00

бр.

8

Wall-bracket
system,
B.Braun
Medical AG

Диспенсер от
основно тяло и
ръкохватка 2в1,
за1л

0,00

0,00

0,00

литър /
500мл

60

Lifo-scrub,
B.Braun
Medical AG

Туба 1л

9,60

576,00

9,60

Wall-bracket
system,
B.Braun
Medical AG

Диспенсер от
основно тяло и
ръкохватка 2в1,
за1л

0,00

0,00

0,00

7,77

77,70

7,77

0,00

0,00

0,00

Обособена позиция № 4 - Дезинфектанти за кувьози
Препарати за дезинфекция на кувьози без
алдехиди, феноли и хлор - на основа
четвъртични амониеви соли и алкиламин
13
/с доказано бактерицидно (MRSA),
фунгицидно, вирусоцидно и туберкулоцидно
действие при кувьози/

литър

Обособена позиция № 5 - Дезинфектанти за кухнески офиси
Препарати – без алдехиди, феноли и хлор с
14 бактерицидно, фунгицидно, вирусоцидно и
туберкулоцидно действие

литър

Обособена позиция № 6 - Дезинфектанти за ръце и кожа
Препарати за хирургична и хигиенна
16 дезинфекция на ръце и кожа на основа един
алкохол без хлорхексидин

16-1 Диспенсер

Препарати за хигиенна и хирургична
дезинфекция на ръце и предоперативно
18 измиване на тяло на сапунена основа с
бактерицидно, фунгицидно и вирусоцидно
действие

18-1 Диспенсер

20 Подхранващ лосион за кожата на ръцете

20-1 Диспенсер

бр.

8

литър /
500мл

5

бр.

5

0,00

60

9,60

0,00

5

15,54

0,00

Готов
разтвор

Готов Trixo, B.Braun
разтвор Medical AG
Wall-bracket
system,
B.Braun
Medical AG

Туба 0.5л
Диспенсер от
основно тяло и
ръкохватка 2в1,
за1л

Обща сума :

Срок на доставка : до 3 дни

За възложител :

Готов
разтвор

Готов
разтвор

6 144,34

с ДДС

5 120,28

без ДДС

За изпълнител :
................П..............

Д-р Тодор Тодоров
Изп. Директор

...............П..............

Пл. Георгиева
Гл. Счетоводител

.................П.................

