ВЪЗЛОЖИТЕЛ: МБАЛ „проф.д-р.Параскев Стоянов“ АД ■ЛОВЕЧ
ИЗПЪЛНИТЕЛ: ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ ЕООД
ПРЕДМЕТ: „Доставка на медицински изделия включващи общоболнични медицински
консумативи, разтвори за хемодиализа и лабораторни реактиви и консумативи за нуждите
на МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД - Ловеч чрез периодично повтарящи се
доставки след направени от възложителя заявки по обособени позиции и номенклатури”
ДОГОВОР
№ .^..../...U.^.flO020r.
Днес,

2020г., в гр. ЛОВЕЧ, между:

1. МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ”ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ”
АД - ЛОВЕЧ, представлявана от д-р.Румяна Нановска - Изпълнителен директор на МБАЛ АД, в
качеството си на орган по чл.7, т.З от ЗОП, Детелина Георгиева -гл.счетоводител, с адрес
гр.Ловеч, ул. "Съйко Съев" №27, ЕИК по БУЛСТАТ 110503990, наричана за краткост
’’ВЪЗЛОЖИТЕЛ” от една страна
и
2.. .ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ ЕООД................”, със седалище и адрес на управление: гр.... София
1309, ул Ц ар Симеон бл.20...., ЕИК BG 130477290....., представлявано от ...Христов
Кръстев..................... , наричано по-долу за краткост “ИЗПЪЛНИТЕЛ” от друга страна.
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните“, а всеки от тях поотделно
„Страна“
на основание чл. 112 от Закона за обществените поръчки и Решение № 11 от 04.06.2020г. и
Решение № 12 от 05.06.2020г. на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за определяне на изпълнител по обществена
поръчка с предмет: „Доставка на медицински изделия включващи общоболнични медицински
консумативи, разтвори за хемодиализа и лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на
МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД - Ловеч чрез периодично повтарящи се доставки след
направени от възложителя заявки по обособени позиции и номенклатури” се сключи този Договор
за доставка на медицински изделия от обособена позиция № 1, номенклатури № 1.4, 1.22, 1.24,
1.42, 1.47, 1.48, 1.55 и обособена позиция № 6, номенклатура № 6.4. съгласно Приложение № 1 Неразделна част от настоящия договор, при следните условия:
I. ПРЕДМЕТ И СРОК НА ДОГОВОРА
1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши доставка на медицински
изделия съгласно Приложение № 1 - Неразделна част от настоящия договор /Приложението е
изготвено съгласно офертата на участника - Техническото и Ценовото предложение/:
1.2. Договорът влиза в сила от
...........................2020г. и е със срок е 1 (една)
година, считано от датата влизането му в сила. По отношение на „условия, начин и срок на
плащане“, срокът на действие е съгласно договореното в Раздел III.
II. ЦЕНИ И ОБЩА СТОЙНОСТ НА ДОСТАВКИТЕ ПО ДОГОВОРА
2.1. Цената на стоките по чл. 1., съгласно Приложение № 1 - Неразделна част от настоящия
договор /Приложението е изготвено съгласно офертата на участника - Техническото и Ценовото
предложение/.
2.2. Посочените цени са крайни и включват всички разходи и възнаграждения на Изпълнителя за
изпълнение на предмета на настоящия Договор, като но не само: разходите за транспортиране и
доставка на Стоката до мястото за доставка, включително опаковане, транспорт, товарене,

разтоварване, при срок на годност не по-малък от 60 % (шестдесет процента) от обявения от
производителя към датата на всяка доставка.
2.3. Общата стойност на доставките по договора е 14 474,00 лв.(четиринадесет хиляди
четиристотин седемдесет и четири лева и 00 ст.) без включен ДДС, 17 368,80 лв. (седемнадесет
хиляди триста седемдесет и осем хиляди триста шейсет и осем лева и 80 ст.), с включен ДДС.
2.4. Посочените в настоящия Договор цени са крайни и остават непроменени за срока на
действието му, освен в случаите предвидени в Закона за обществените поръчки.
III. УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
3.1. Плащането по настоящия договор се осъществява чрез банков превод от страна на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по посочената в чл. 21.5.2. банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
3.2 Заплащането на стоките по договора се извършва в български лева, по банкова сметка на
изпълнителя, като стойността на всяка заявка-разпределение се заплаща в срок до 60 (шейсет)
календарни дни след доставяне на медицинските изделия и представяне на следните документи:
а) оригинална фактура, съставена съгласно изискванията на ЗДДС и ППЗДДС - оригинал и
заверено копие;
б) приемателно - предавателни протоколи;
3.3.В случай, че посочените в чл.2.7. документи са нередовни или не са комплектовани, същите се
връщат на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с приемателно-предавателен протокол за изправяне на нередностите.
Срокът по чл.3.2. за плащане на доставката, започва да тече от датата на представянето на
последния изискуем се документ.
^.УСЛОВИЯ И СРОК НА ДОСТАВЯНЕ.
4.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави до мястото на доставка - РАЗДЕЛ “V ", т.5.1. и в
срок на доставка - до 48 /четиридесет и осем/ часа след всяка заявка на Възложителя, съгласно
Техническата спецификация на Възложителя. Изпълнителят се задължава, в срок до 48
/четиридесет и осем/ часа след всяка заявка да уведоми писмено (по електронна поща или по
факс) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за извършване на доставките на стоките, предмет на настоящия договор.
При невъзможност за извършване на доставките на стоките предмет на настоящия договор да
уведоми писмено (по електронна поща или по факс) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
4.2. За количества доставени извън заявката - разпределение по чл. 4.1, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма
задължение за плащане.
4.3. Доставянето на стоки без заявки - разпределения е допустимо само в изключителни случаи,
застрашаващи живота и здравето на гражданите и след изрично писмено потвърждение от
страна на изпълнителния директор.
4.4. В случаите по чл. 10.3 и 10.4 от договора, срокът по чл. 4.1 започва да тече от датата на
писменото съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
V. МЯСТО НА ДОСТАВЯНЕ
5.1. Място на доставяне на Стоката е болнична аптека на МБАЛ“проф.д-р.Параскев Стоянов”АД.
5.2. Рискът от случайното погиване или повреждане на стоките преминава върху
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от момента на приемането им на мястото на доставяне с приемателнопредавателен протокол.
VI. ДАТА НА ДОСТАВЯНЕ НА СТОКИТЕ
6. За дата на доставяне се счита датата, на която стоките са доставени до мястото съгласно
чл.5.1.
V II. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

7.1. Да достави стоките в договорения срок и да ги предаде на магистър фармацевта.
7.2. Да предаде стоките, пакетирани и маркирани в съответния вид, количество и качество на
мястото на доставяне.
7.3. Изпълнителят е длъжен да изпълни задълженията си по Договора и да упражнява всичките
си права, с оглед защита интересите на Възложителя.
7.4. При подписването на договора да представи:
а) документи по чл. 112, ал. 1 от ЗОП издадени от компетентните органи;
б) гаранция за изпълнение, в една от формите, определени в чл. 111, ал. 5 от ЗОП, която се
освобождава до 30 дни след приключване изпълнението на договора. Гаранцията е в размер на
2 % от стойността на договора без ДДС.
7.5. Изпълнителят се задължава да спазва правилата за вътрешния ред, както и хигиенните
изисквания и изисквания за безопасност в помещенията на Изпълнителя и да изпълнява
задълженията си по Договора без да пречи на нормалното протичане на работата на
Възложителя.
7.6. При точно и навременно изпълнение на задълженията си по настоящия Договор,
Изпълнителят има право да получи цената по Договора, съгласно определения начин на
плащане.
7.7. Изпълнителят се задължава да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в
офертата му подизпълнители в срок от 3 три дни от сключване на настоящия Договор.В срок до 3
дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна
на посочен в офертата подизпълнител изпълнителят изпраща копие на договора или на
допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени
условията по чл. 66, ал. 2 и 11 ЗОП.
7.8 Изпълнителят има право да иска от Възложителя необходимото съдействие за
осъществяване на работата по Договора, включително предоставяне на нужната информация и
документи за изпълнение на Договора и на необходимия достъп до помещенията на
Възложителя - болнична аптека.
7.9.Изпълнителят се задължава да предостави възможност на Управляващия орган,
националните одитиращи власти, Европейската комисия, Европейската служба за борба с
измамите, Европейската сметна палата, Съвета за координация в борбата с правонарушенията,
засягащи финансовите интереси на Европейските общности - Република България и външните
одитори да извършват проверки на място на изпълнението на проекта и да извършват пълен
одит, ако е нужно, въз основа на оправдателни документи за отчетеното, счетоводни документи и
всякакви другидокументи, имащи отношение към финансирането на проекта.
VIII. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
8.1. Да приеме доставените в срок и на място стоки, съответстващи по вид, количество и
качество на описаното в настоящия договор.
8.2. Да заплати доставените стоки по реда на чл. 3.1., 3.2. и 3.3. от настоящия договор.
8.3. След приключване изпълнението на договора да освободи гаранцията за изпълнение, без да
дължи лихви за срока, през който средствата законно са престояли у него.
8.4. Възложителят има право на рекламация по отношение на доставките по Договора.
8.5. Възложителят има право да изисква от Изпълнителя замяната на несъответстваща с
Техническите спецификации и/или дефектна Стока /и/или нейни компоненти ако е приложимо/,
както и отстраняване на недостатъците, по реда и в сроковете, определени настоящия Договор,
8.6. Възложителят има право да откаже приемането на доставката, както и да заплати изцяло или
частично цената по Договора, когато Изпълнителят не спазва изискванията на Договора и
Техническата спецификация, докато Изпълнителят не изпълни изцяло своите задължения
съгласно условията на Договора.

8.7. Възложителят има право да изисква от Изпълнителя да сключи и да му представи копия от
договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители.
8.8. Възложителят е длъжен да не разпространява под каквато и да е форма всяка предоставена
му от Изпълнителя информация, имаща характер на търговска тайна и изрично упомената от
Изпълнителя като такава в представената от него оферта.
IX. ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА СТОКИТЕ
9.1. Приемането на стоките се извършва на мястото на доставяне от магистър фармацевт.
9.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и магистър фармацевт подписват приемателно-предавателен протокол,
удостоверяващ получаването на стоките.
X. КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИИ И СРОК НА ГОДНОСТ
10.1. Качеството на стоките, предмет на настоящия договор, следва да отговарят на
изискванията на техническата спецификация на Възложителя.
10.2. Към датата на доставката, остатъчният срок на годност на стоките предмет на настоящия
договор, следва да бъде не по-малък от 60% от обявения от производителя.
В случай на доставка на изделия с по-кратък от договорения срок на годност се дължи неустойка,
както следва:
• 59,99% - 50% -10 % върху стойността на доставката;
• 49,99% - 40% - 20 % върху стойността на доставката;
• 39,99% - 30% - 30 % върху стойността на доставката;
• 29,99% - 20% - 40 % върху стойността на доставката;
10.3. Доставката на изделие с остатъчен срок на годност по-малък от 30 (тридесет) на сто от
обявения от производителя се извършва само с писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като се
дължи неустойка в размер на 40% върху стойността на доставката.Без изрично писмено
съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ стоките няма да бъдат заплащани.
10.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да откаже приемането на стоките, ако в деня на тяхното пристигане
или приемане остатъчния срок на годност е по - малък от определения в чл. 10.2. минимален
срок на годност.
10.5. В случай на безплатно доставяне на някои от стоките по договора, съгласно договореното с
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същите следва да отговарят на посочените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ изисквания
относно срок на годност и срок на доставка, в съответствие с чл. 4.1 .и чл. 10.2.
XI. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕТОЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ. РЕКЛАМАЦИИ
11.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да предявява рекламации пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за:
а) количество и некомплектност на стоките или техническата документация (явни недостатъци);
б) качество (скрити недостатъци):
- при доставяне на стоки не от договорения вид, посочен в чл. 1;
- при констатиране на дефекти при употреба на стоките.
11.2. При констатиране на явни Несъответствия, Възложителят има право да откаже да подпише
приемо-предавателен протокол. В тези случаи, Страните подписват констативен протокол, в
който се описват констатираните Несъответствия, и се посочва срокът, в който същите ще бъдат
отстранени. След отстраняване на Несъответствията, Страните подписват двустранен Приемопредавателен протокол за приемане на доставката. В случай че Несъответствията са
съществени и не бъдат отстранени в рамките на дадения от Възложителя срок, или при забавяне
на доставката на Стоката с повече от 5 (пет) дни, Възложителят имат право да прекрати
Договора, както и право да получи неустойка в размер на сумата по гаранцията за изпълнение на
Договора.

11.3. Подписването на приемо-предавателния протокол без забележки има силата на приемане
на доставката от страна на Възложителя, освен в случаите на "скрити Несъответствия , които не
могат да бъдат установени при обикновения преглед на Стоката.
11.4. Възложителят се задължава да уведоми писмено Изпълнителя за всички скрити
Несъответствия, които не е могъл да узнае при приемането на доставката в срок до 15
(петнадесет) дни от узнаването им, но не по-късно от изтичане на гаранционния срок.
11.5. Рекламации за явни недостатъци на стоките се правят от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, чрез крайните
получатели на стоките - съответните отделения на МБАЛ , в момента на предаването им, за
което се съставя протокол, подписан и от двете страни.
11.6. Рекламации за скрити недостатъци се правят през целия срок на годност на доставените
стоки, като рекламацията се придружава задължително от констативен протокол.
11.7. В рекламациите се посочва номерът на договора, точното количество на получените стоки с
техния партиден номер, основанието за рекламация и конкретното искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
11.8. В 10 (десет) дневен срок от получаване на рекламацията, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да
отговори на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено и конкретно дали приема рекламацията или я отхвърля.
11.9. При рекламация за явни недостатъци ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в едномесечен срок от
получаване на рекламацията за своя сметка и риск да достави на мястото на доставяне
количеството липсващи в доставката / некомплектни договорени стоки.
11.10. При рекламация за скрити недостатъци ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в едномесечен срок от
получаването й да замени доставените недоговорени по вид / дефектни стоки за своя сметка и
риск или по преценка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да върне съответната част от заплатената цена, ведно
с дължимите лихви.
11.11. Изборът на посочените по-горе възможности да се върне съответната част от платеното
или да се доставят нови стоки принадлежи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и се упражнява от него под
формата на писмено уведомление до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като разходите и рисковете по новото
доставяне са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
11.12. Рекламираните стоки се съхраняват от магистър фармацевт в болнична аптека до
уреждане на рекламациите.
XII. ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ
12.1. За неизпълнение на задълженията си по настоящия договор с изключение на тези по чл.
10.2 и чл. 10.3, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължят неустойки съгласно Раздел XIV Неустойки от настоящият Договор.
12.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ удовлетворява претенциите си относно неизпълнението на договора,
както и за заплащане на неустойките от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ като задържа гаранцията за
изпълнение по чл. 7.3, буква “б” от договора, след което по съответния ред, предприема
действия за нейното усвояване.
XIII. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ. ГАРАНЦИЯ ЗА АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ
Видове гаранции, размер и форма на гаранциите
13.1. Видове и размер на гаранциите
13.1.1. Изпълнителят гарантира изпълнението на произтичащите от настоящия Договор свои
задължения с гаранция за изпълнение в размер на 2 % (два процента) от стойността на
Договора по алинея (2.3) или сумата от 289,48 лева /двеста осемдесет и девет лева и 48 ст./
13.1.2. Изпълнителят предоставя гаранция за обезпечаване на авансовото плащане.
13.1.3. Изпълнителят представя документи за внесени гаранции за изпълнение на Договора
13.2 Форма на гаранциите
13.2.1 Изпълнителят избира формата на гаранцията измежду една от следните: (i) парична сума
внесена по банковата сметка на Възложителя; (ii) банкова гаранция; или (iii) застраховка, която
обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на Изпълнителя.

13.3.Изисквания по отношение на гаранциите
13.3.1 .Когато гаранцията се представя във вид на парична сума, то тя се внася по следната
банкова сметка на Възложителя:
Общинска банка АД - Ловеч, сметка BG77SOMB91301032718201, KOflSOMBBGSF

[•]. Всички банкови разходи, свързани с преводите на сумата са за сметка на Изпълнителя;
13.3.2. Когато Изпълнителят представя банкова гаранция се представя оригиналът й, като тя е
безусловна, неотменяема и непрехвърляема като покрива 100 % (сто процента) от стойността на
гаранцията за изпълнението му със срок на валидност, срока на действие един месец след
изтичане срока на настоящия договор.
13.3.3. Страните се съгласяват в случай на учредяване на банкова гаранция, тя да съдържа
условие, че при първо поискване банката следва да заплати сумата по гаранцията независимо от
направените възражения и защита, възникващи във връзка с основните задължения.Всички
банкови разходи, свързани с обслужването на превода на гаранцията, включително при нейното
възстановяване, са за сметка на Изпълнителя.
13.3.4.3астраховката, която обезпечава изпълнението, чрез покритие на отговорността на
Изпълнителя, е със срок на валидност, срока на действие един месец след изтичане срока на
настоящия договор. Възложителят следва да бъде посочен като трето ползващо се лице по тази
застраховка. Застраховката следва да покрива отговорността на Изпълнителя при пълно или
частично неизпълнение на Договора. Разходите по сключването на застрахователния договор и
поддържането на валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане
на застрахователно обезщетение в полза на възложителя, при наличие на основание за това, са
за сметка на Изпълнителя.
13.4. Задържане и освобождаване на гаранциите
13.4.1. Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение на Договора до 30 /тридесет/
календарни дни след приключване срока на договора.
13.4.2 Възложителят не дължи лихви върху сумите по предоставените гаранции, независимо от
формата под която са предоставени.
13.4.3. Гаранциите не се освобождават от Възложителя, ако в процеса на изпълнение на
Договора е възникнал спор между Страните относно неизпълнение на задълженията на
Изпълнителя и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на
Възложителя той може да пристъпи към задържане на гаранциите.
13.4.4. Възложителят има право да задържи изцяло или частично гаранцията за изпълнение и/или
обезпечаваща авансовото плащане, при пълно или частично неизпълнение на задълженията по
настоящия Договор от страна на Изпълнителя и/или при разваляне или прекратяване на
настоящия Договор по вина на Изпълнителя, съответно при възникване на задължения за
Изпълнителя за връщане на авансово платени суми.В тези случаи, Възложителят има право да
задържиот гаранцията за изпълнение суми, покриващи отговорността на Изпълнителя за
неизпълнението, а от гаранцията обезпечаваща авансовото плащане - сумата в размер на
авансовото плащане, при условие, че същото не е усвоено или върнато на Възложителя.
13.4.5. Възложителят има право да задържа от сумите по гаранцията за изпълнение суми равни
на размера на начислените неустойкии обезщетения по настоящия Договор, поради
неизпълнение на задълженията на Изпълнителя.
13.4.6. В случай на задържане от Възложителя на суми от гаранциите, Изпълнителят е длъжен в
срок до 30 (тридесет) дни да допълни съответната гаранция до размера й.
XIV. НЕУСТОЙКИ
14.1. При забавено изпълнение на задължения по Договора от страна на Изпълнителяв
нарушение на предвидените в този Договор срокове, същият заплаща на Възложителя неустойка

в размер на 0,1 на сто от сумата по заявката за доставка,но не повече от 0.2 % от размера на
конкретната заявка.
14.2. При забава на Възложителя за изпълнение на задълженията му за плащане по Договора,
същият заплаща на Изпълнителя неустойка в размер на 0,1 на сто от дължимата сума за всеки
просрочен ден, но не повече от 0.2 % от размера на забавеното плащане.
14.3. При системно (три и повече пъти) неизпълнение на задълженията си по този
договор,Изпълнителят дължи на Възложителя, неустойка в размер на 2 /два/ процента от
стойността по договора.
14.4. Възложителят може да претендира обезщетение за нанесени вреди и пропуснати ползи по
общия ред, независимо от начислените неустойки и независимо от усвояването на гаранцията за
изпълнение.
14.7.Неустойките се заплащат незабавно, при поискване от Възложителя - Възложителят има
право да задържи съответната сума от гаранцията за изпълнение.
Х^ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ
(приложимо само в случаите, в които избрания за изпълнител участник е посочил, че ще ползва
подизпълнители)
15.1.0бщи условия приложими към Подизпълнителите
15.1.13а извършване на дейностите по Договора, Изпълнителят има право да ползвасамо
подизпълнителите, посочени от него в офертата, въз основа на която е избран за Изпълнител.
15.1.2. Процентното участие на подизпълнителите в цената за изпълнение на Договора не може
да бъде различно от посоченото в офертата на Изпълнителя.
15.1.3. Изпълнителят може да извършва замяна на посочените подизпълнители за изпълнение на
Договора, както и да включва нови подизпълнители в предвидените в ЗОП случаи и при
предвидените в ЗОП условия.
15.1.4. Независимо от използването на подизпълнители, отговорността за изпълнение на
настоящия Договор и на Изпълнителя.
15.1.5. Сключването на договор с подизпълнител, който не е обявен в офертата на Изпълнителяи
не е включен по време на изпълнение на Договора по предвидения в ЗОП ред или изпълнението
на дейностите по договора от лице, което не е подизпълнител, обявено в офертата на
Изпълнителя, се счита за неизпълнение на Договора и е основание за едностранно прекратяване
на договора от страна на Възложителя и за усвояване на пълния размер на гаранцията за
изпълнение.
15.2. Договори с подизпълнители
При сключването на Договорите с подизпълнителите, оферирани в офертата на Изпълнителя,
последният е длъжен да създаде условия и гаранции, че:
(i)
приложимите клаузи на Договора са задължителни за изпълнение от подизпълнителите;
(ii)
действията на Подизпълнителите няма да доведат пряко или косвено до неизпълнение
на Договора;
(iii)
при осъществяване на контролните си функции по договора Възложителят ще може
безпрепятствено да извършва проверка на дейността и документацията на подизпълнителите.
15.3. Разплащане с подизпълнители
15.3.1. Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде
предадена като отделен обект на Изпълнителя или на Възложителя, Възложителят заплаща
възнаграждение за тази част директно на подизпълнителя.

15.3.2. Разплащанията по член (15.3) се осъществяват въз основа на искане, отправено от
подизпълнителя до Възложителя чрез Изпълнителя, който е длъжен да го предостави на
Възложителя в 15-дневен срок от получаването му.
15.3.3. Към искането по (15.3)Изпълнителят предоставя становище, от което да е видно дали
оспорва плащанията или част от тях като недължими.
15.3.4. Възложителят има право да откаже плащане по (15.3), когато искането за плащане е
оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.
ХМ.УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА
16.1 .Настоящият Договор се прекратява в следните случаи:
(i)
по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма;
(ii)
с изтичане на уговорения срок;
(ш)
когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка
- предмет на Договора, извън правомощията на Възложителя, които той не е могъл или не е бил
длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление от Възложителя, веднага
след настъпване на обстоятелствата;
(iv)
При настъпване на невиновна невъзможност за изпълнение непредвидено или
непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на
Договора(„непреодолима сила;
16.2.Възложителят може да прекрати Договора без предизвестие, с уведомление, изпратено до
Изпълнителя:
(i)
При системно (три и повече пъти)неизпълнение на Изпълнителя на задълженията за
гаранционно обслужване и/или гаранционни ремонти в срока на гаранцията; или
(ii)
при пълно неизпълнение на задълженията на Изпълнителя за гаранционно обслужване
и/или извършване на гаранционни ремонти в срока по гаранцията; или
(iii)
при забава продължила повече от [[...] (словом)] дниили при пълно неизпълнение на
задължението на Изпълнителя за въвеждането в експлоатация на Медицинската апаратура,
и/или за обучение на персонала на Възложителя; или
(iv)
използва подизпълнител, без да е декларирал това в документите за участие, или
използва подизпълнител, който е различен от този, който е посочен, освен в случаите, в които
замяната, съответно включването на подизпълнител е извършено със съгласието на
Възложителя и в съответствие със ЗОП и настоящия Договор;
1б.З.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл.118, ал.1 от ЗОП, без да дължи
обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на Договора вреди, освен ако
прекратяването е на основание чл.118, ал.1, т.1 от ЗОП. [В последния случай, размерът на
обезщетението се определя в протокол или споразумение, подписано от Страните, а при
непостигане на съгласие - по реда на клаузата за разрешаване на спорове по този Договор.]
16.4. Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между Страните за
извършените от страна на Изпълнителя и одобрени от Възложителя дейности по изпълнение на
Договора.
16.5. Възложителят може да развали Договора по реда и при условията предвидени в него или в
приложимото законодателство.
16.6. Настоящият Договор може да бъде изменян или допълван от Страните при условията на чл.
116 от ЗОП .
Х1Х.НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА
19.1.Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията си, когато
невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила. Никоя от Страните не може да

се позовава на непреодолима сила, ако е била в забава и не е информирала другата Страна за
възникването на непреодолима сила.
19.2. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички разумни усилия
и мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено
другата Страна незабавно при настъпване на непреодолимата сила.
19.3. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира.
19.4. Не може да се позовава на непреодолима сила онази Страна, чиято небрежност или
умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнение на Договора.
ХХ.КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ
20.1 .Страните се съгласяват да третират като конфиденциална следната информация, получена
при и по повод изпълнението на Договора:
20.2.Никоя Страна няма право без предварителното писмено съгласие на другата да разкрива по
какъвто и да е начин и под каквато и да е форма конфиденциална информация, на когото и да е,
освен пред своите служители и/или консултанти. Разкриването на конфиденциална информация
пред такъв служител/консултант се осъществява само в необходимата степен и само за целите
на изпълнението на Договора и след поемане на съответните задължения за конфиденциалност.
ХХ1.ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
21.1.3а всички неуредени в настоящия Договор въпроси се прилага действащото българско
законодателство.
21.2. Всички съобщения и уведомления, свързани с изпълнението на този Договор, следва да
съдържат наименованието и номера на Договора, да бъдат в писмена форма за действителност.
21.3. Страните се задължават да се информират взаимно за всяка промяна на правния си статут,
адресите си на управление, телефоните и лицата, които ги представляват.
21.4.Официална кореспонденция между Страните се разменя на посочените в настоящия
Договор адреси на управление, освен ако Страните не се информират писмено за други свои
адреси. При неуведомяване или несвоевременно уведомяване за промяна на адрес,
кореспонденцията изпратена на адресите по настоящия член 20 се считат за валидно изпратени
и получени от другата Страна.
21.5.Всички съобщения и уведомления се изпращат по пощата с препоръчана пратка или по
куриер. Писмените уведомления между Страните по настоящия Договор се считат за валидно
изпратени по факс с автоматично генерирано съобщение за получаване от адресата или по
електронната поща на страните, подписани с електронен подпис.
21.5.1.Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този договор са валидни,
ако са направени в писмена форма и са подписани от упълномощените представители на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
21.5.2. За валидни адреси за приемане на съобщения и банкови сметки, свързани с настоящия
договор се смятат:
Възложител :
Изпълнител : 1309 бул Тодор Александров 179
5500 Ловеч, ул.Съйко Съев №27
e-mail: mbal_lovech@abv.bg
Банкова сметка
Банкова сметка
Общинска банка АД - Ловеч
IBAN:
BG23STSA93001527333837
IBAN: BG77SOMB91301032718201
банка ДСК
BIC код : SOMBBGSF
BIC код STSABGSF
21.5.3. При промяна на посочения по чл. 21.5.2 информация, съответната страна е длъжна да
уведоми другата в тридневен срок от промяната.

21.6. Изпълнителят няма право да прехвърля своите права или задължения по настоящия
Договор на трети лица, освен в случаите предвидени в ЗОП.
21.7. Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, ще бъдат разрешавани
първо по извънсъдебен ред чрез преговори между двете Страни, като в случай на спор, всяка
Страна може да изпрати на другата на посочените адреси за кореспонденция по-долу покана за
преговори с посочване на дата, час и място за преговори.1
21.8. В случай на непостигане на договореност по реда на предходната алинея, всички спорове,
породени от този Договор или отнасящи се до него, включително споровете, отнасящи се до
неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване ще бъдат отнасяни за
разглеждане и решаване от компетентния съд на Република България по реда на ГПК.
21.9. Нищожността на някоя от клаузите по Договора или на допълнително уговорени условия не
води до нищожност на друга клауза или на Договора като цяло.
При съставянето на настоящия договор се представиха следните документи:
• Документи по чл. 112 от ЗОП;
• Гаранция за изпълнение;
Настоящият договор се състави в три еднообразни екземпляра на български език - един за
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Неразделна част от този договор е:
S ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 за стойност на единичните цени на стоките без включен ДДС,
Приложение № 1 - Неразделна част от настоящия договор /Приложението е изготвено
съгласно офертата на учас^гка - Техническото и Ценовото предложение/:
чл.37 ЗОП, чл.2
ЗЗЛД
Съгласувано с юрист :
ДОГОВАРЯЩИ С Е :
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: чл.37 ЗОП, чл.2
/ д-р РумянаЛНановска/ЗЗЛД
ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ: чл.37 ЗОП, чл.2
/Детелина
ЗЗЛД

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
чл.37 ЗОП, чл.2
УПРАВИТЕЛ:
ЗЗЛД
/ В. Кръстев

a

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 по ДОГОВОР № .....??........ I
0013 с изпълнител ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ ЕООД
№

вид

Търговско
наименование

1

2

3

OX.

за стойност на единичните цени на стоките без включен ДДС относно ОП с УИН 00732-2019-

Брой
Ед. цена за
Форма на
опаковк
продукта
опаковка
и
4
6
5

*Обща
стойност

Опаков Количес
Ед. цена
ка
тво

7

8

10

9

Каталожен
номер

Пройзвод
ител

11

12

обособена позиция № 1 , номенклатура № 1.4.
1

1.4.1 .Памперс от2до5 кг.

Памперси 2-5 кг.

бр.

150

1.5

225 10

1500

0.15 ХСМ 5000

СУОРД

2

1.4'.2.Памперс до 9 кг.

Памперси 4-9 кг.

бр.

10

2

20 10

100

0.2 ХСМ 5000

СУОРД

3

1.4.3.Памперс до 90кг.

Памперси за възрастни
L
бр.

20

5

100 10

200

0.5 ХСМ 5000

СУОРД

4

1.4.4.Памперс над 90 кг.

Памперси за възрастни
XL
бр.

100

6

600 10

1000

0.6 ХСМ 5000

СУОРД

обособена позиция № 1 , номенклатура № 1.22.

1

2

3

4

5

1.22.1.единично опаковани,
стерилни, от въглеродна
стомана остриета за скалпел
пя.змеп 11
1.22.2.единично опаковани,
стерилни, от въглеродна
стомана остриета за скалпел
оазмео 12
1.22.3.единично опаковани,
стерилни, от въглеродна
стомана остриета за скалпел
размер 15
1,22.4.единично опаковани,
стерилни, от въглеродна
стомана остриета за скалпел
п гтл р п 91

1.22.5.единично опаковани,
стерилни, от въглеродна
стомана остриета за скалпел
размер 22

Остриета за скалпел
№11

Остриета за скалпел
№12

Остриета за скалпел
№15
Остриета за скалпел
№21

Остриета за скалпел
№22

бр.

бр.

бр.

бр.

бр.

18

8

18

8

18

8

8

18

8

18

144 100

80 100

80 100

120 100

160 100

1800

ХУИДА
11#,12#,15#,21# МЕДИКЪ
0.08 ,22#
Л

1000

ХУИДА
11#,12#,15#,21# МЕДИКЪ
0.08 ,22#
Л

1000

ХУИДА
11#,12#,15#,21# МЕДИКЪ
0.08 ,22#
Л

1500

ХУИДА
11#,12#,15#,21# МЕДИКЪ
0.08 ,22#
Л

2000

ХУИДА
11#,12#,15#,21# МЕДИКЪ
0.08 ,22#
Л

чл.37 ЗОП, чл.2
ЗЗЛД
Стр. 1

1 22 б.метален държач за
скалпел от неръждаема
стомана съвместими с
остриетата за скалпел по
размер_______________ _

бр.

18

1

.24.1 .Система за инфузия от
PVC, спайк метален,с метална
игла 21G х 11/2, за
еднокрлатна употреба, луер
конектор, удължител на
системата 150см, регулатор Системи инфузионни с
бр.
мет.игла
на потока ABC,

60

90

5400 500

30000

2

1,24.2.Система за трансфузия
от PVC, с пластмасов спайк,
игла 18G х 11/2, удължител на
системата 150см, регулатор на
потока ABC, адаптер от латекс
с възможност за инжектиране,
за еднокрлатна употреба,
Луер конектор, максимум 20
Системи инфузионни с
капки на вливане, въздушен
пл.игла
бр.
филтър с капаче

4

100

400 500

3

1,24.3.Система за перфузия от
Системи за перфузия
PVC, дължина: 2000 мм.

бр.

2000

0.24

4

1,24.4.Удължител за перфузия
Системи за перфузия
от PVC - дължина 200 см.

бр.

500

0.24

Дръжка за скалпел

40

10

HANDLE-3,4

РОМЕД

обособена позиция № 1 , номенклатура № 1.24.

0.18 TK-IV-01

АТМ

2000

0.2 ТКХ-02

АТМ

480 1

2000

0.24 HR-ET

ХАРСОР
ИЯ

120 1

500

0.24 HR-ET

ХАРСОР
ИЯ

обособена позиция № 1 , номенклатура № 1.42.
1

1.42.1 .периферен венозен
катетър G16

Абокати №16

бр.

10

18

180 100

1000

0.18 HR-H1

ХАРСОР
ИЯ

2

1,42.2.периферен венозен
катетър G18

Абокати №18

бр.

30

18

540 100

3000

0.18 HR-H1

XAPCQPИЯ

Стр. 2

чл.37 ЗОП, чл.2
ЗЗЛД

3

1.42.3.периферен венозен
катетър G20

4

1.42.4.периферен венозен
катетър G22

7

1.42.5.периферен венозен
катетьрт G24
1.42.ь.периферен венозен
катетир тип бътерфлай/или
еквивалент/ G23
142.7.периферен венозен
катетир тип бътерфлай/или
еквивалет/ G25

8

1.42.8. капачки за периферни
венозни катетри - стерилни

5

6

Абокати №20

бр.

80

18

1440 100

8000

0.18 HR-H1

ХАРСОР
ИЯ

Абокати №22

бр.

80

18

1440 100

8000

0.18 HR-H1

ХАРСОР
ИЯ

Абокати №24

бр.

70

18

1260 100

7000

0.18 HR-H1

ХАРСОР
ИЯ

Вен.кат.Бътерфлай
№23

бр.

5

11

55 100

500

0.11 ATM-SVS

АТМ

Вен.кат.Бътерфлай
№25

бр.

5

11

55 100

500

0.11 ATM-SVS

АТМ

Тапи за абокати

бр.

6

15

90 250

1500

0.06 HR-IS

ХАРСОР
ИЯ

90 50

500

0.18 HR-3WS

ХАРСОР
ИЯ

1.9 NM-UG

НАТУРЕЛ

WMT 20000.3 90,120,150

ЗАРИС

обособена позиция № 1, ном.№ 1.47-№1.60.

1

1.47.Трипътено кранче
предназначено за включване
между инфузионнилинии и
изделия за венепункция стерилен, нетоксичен, за
еднократна употреба.

Трипътно кранче

бр.

10

9

2

1.48.Гел за ултразвукова
диагностика - висока
скоростна проводимост,
съвместим с кожата.

Гел УЗД

кг.

10

9.5

95 5

50

9

1.бб.Уринаторна торба от PVC
с обем 2000 мл.с възвратен
клапан, удължител 130/150 см Урин. Торби стерилни

бр.

4000

0.3

1200 1

4000

1

6.4.1.Гривни за бебета - сини

6.4.1.Гривни за бебета сини
бр.

150

0.1

15 1

150

0.1 RY-GS11

РОНГУЕ

2

6.4.2.Гривни за бебета розови

6.4.2.Гривни за бебета розови
бр.

150

0.1

15 1

150

0.1 RY-GS11

РОНГУЕ

обособена позиция № 6, номенклатура № 6.4.

Стр. 3

чл.37 ЗОП, чл.2
ЗЗЛД

3

6.4.3,Гривни за родилки
бр
6.4.3.Г ривни за родилки - сини - сини

150

0,1

15 1

150

01 RY-GS11

РОНГУЕ

4

6.4.4.Гривни за родилки розови

6.4.4.Гривни за родилки
бр.
- розови

150

0.1

15 1

150

0.1 RY-GS11

РОНГУЕ

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: чл.37 ЗОП, чл.2
ЗЗЛД
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

Общо лева без ДДС

14474.00

Общо лева с ДДС

17368.8

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
УПРАВИТЕЛ:
чл.37 ЗОП, чл.2
ЗЗЛД

чл.37 ЗОП, чл.2
ЗЗЛД

Стр. 4

Гаранция

289.48

лева

