ДОГОВОР
Д

н

е

с

,

в гр.Кюстендил, между

МБАЛ”Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИЕВ”АД, ГР.КЮСТЕНДИЛ, представлявано от
изпълнителният директор АЛЕКСАНДЪР СТЕФАНОВ ВЕЛИЧКОВ, от една страна, наричан за
краткост “възложител”,
и
«БИКОМЕД» ООД, представлявано от Иванка Петрова Печева ЕГН 4909126556 в
качеството му на управител, наричано за краткост “изпълнител”,
на основание чл. 112 и следващите от Закона за обществените поръчки и в изпълнение на Решение
№ 13/18.03.2019 г за класиране и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет
„Доставка на медицински изделия и консумативи”, се състави и подписа настоящият договор за
следното:
ОБШИ УСЛОВИЯ
Целта на този договор е възложителя да осигури възможност на своите пациенти да закупят
изделия, предлагани от изпълнителя, които не се заплащат от НЗОК и са за сметка на пациента, в
случай на необходимост от влагането им при лечението на пациенти на възложителя, за
закупуването на които консумативи съответният пациент е изразил изрично желание.
Възложителят не е длъжен да заяви пълният обем от предварително зададените количества
в офертата, като в случай, че не заяви пълния обем от прогнозно посочените количества не дължи
на изпълнителя обезщетение за пропуснати ползи и/или претърпени загуби.
1.ПРЕДМЕТ
4
1.Възложителят възлага, а изпълнителя приема да му доставя до дружеството в
гр.Кюстендил, пл.” 17-ти януари” №1, при индивидуални поръчки медицински изделия за
Отделение по очни болести заедно с инструментите за влагането им, /при нужда от такива/
съгласно приложение №1 към договора. Инструментите се предоставят стерилни, съгласно
изискванията на възложителя
2. Доставките ще се извършват след заявка от страна на възложителя и в резултат на
изразено желание на пациент да закупи изделие от предмета на договора. Възложителят няма
задължение за поръчване на минимален обем поръчки по договора, като ако в срока му на
действие нито един пациент не изрази желание за закупуване на изделие, възложителя може да не
поръча нито едно изделие.
Н.ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
3.Цените са фиксирани съгласно приложение №1 и не подлежат на корекция за времето на
действие на договора.
4.Плащането на цените по настоящият договор се извършва чрез банков превод в срок до
60 /шестдесет/ календарни дни след доставката и приемане на фактура, по сметка
ВС51ШС1176301014215705 при „Уникредит Булбанк” АД - София и след представяне на
следните документи:
а/фактура-оригинал;
б/приемо-предавателен протокол за предаване на консуматив и инструменти;
в/писмена заявка;
НЕПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
5.Възложителят е длъжен:

5.1.да заплати доставените стоки в срока по чл.4.
5.2.да приеме доставените в срок стоки, съответстващи по вид, количество и качество на
договорените и заявени такива.
5.3.да уведоми изпълнителя своевременно за лошо изпълнена доставка.
5.4. след изтичане срока на договора да освободи гаранцията за добро изпълнение;
6.Изпълнителят е длъжен:
6.1.да достави поръчаните стоки с договореното качество в срок до 4 /четири/ часа от
заявката, направена писмено или по факса;
6.2.да предаде доставените стоки на представители на възложителя;
6.3.да представи на възложителя документите,описани в чл.4,б.а-в;
6.4. да представи на възложителя гаранция за изпълнение на договора в размер на размер на
2% от стойността му без включен ДДС, възлизащи на 1502,33 /хиляда петстотин и два лв. 33 ст/
лева.
6.5 да предостави на Възложителя отказно писмо в случай, че няма възможност да изпълни
подадена заявка. Отказното писмо следва да се изпрати по факс/имейл на Възложителя до един
час след получаване на заявката.
IV.КАЧЕСТВО. ГАРАНЦИИ И СРОК НА ГОДНОСТ
7.Качеството на стоките, предмет на настоящия договор следва да отговаря на
техническите стандарти на производителя, БДС, стандарта в страната-производител,за което
изпълнителят следва да представя на възложителя сертификат за качество при всяка отделна
доставка, издаден от компетентен орган в страната-производител.
8.Към датата на доставката остатъчния срок на годност на стоките не може да бъде помалък от 75% от обявения от производителя. Възложителят има право да откаже приемането на
стоки със срок на годност по-малък от посочения или да приеме стоките, като ги заплати с отбив
от цената в размер на 10%.
V.ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕТОЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ
9.Рекламации за явни недостатъци на доставените стоки се правят писмено в 10 дневен
срок от получаването им. Когато недостатъкът е скрит, 10 дневния срок започва да тече от
момента на откриване на недостатъка.
Ю.При констатирани недостатъци, изпълнителят е длъжен да замени рекламираните стоки
като достави нови в същия обем и видове, в срок до 24 часа след рекламацията.
11 .В случай на забавено изпълнение на задълженията по настоящия договор, изпълнителят
дължи на възложителят неустойка в размер на 0,5% дневно върху стойността на неизпълнената
част от договора,за срока на забавата. Тази неустойка възложителят има право да я прихване от
насрещното си задължение към изпълнителя, а ако то е недостатъчно - от гаранцията за
изпълнение на договора.
12. При забавено плащане от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, същият дължи неустойка в размер
на 0,5 % годишна лихва, изчислена от деня на забавата.
13.Във всички случаи на неизпълнение на една или няколко от клаузите по настоящия
договор от страна на изпълнителя, възложителят има право да задържи гаранцията за изпълнение.
VI.СРОК НА ДОГОВОРА. ПРЕКРАТЯВАНЕ
14.Договорът се сключва за срок от 1 /една/ година и произвежда действие от датата на
подписването му, като .действието му продължава до подписване на нов договор от страна на
възложителя с изпълнител.
15.Настоящият договор може да бъде прекратен при:
15.1.взаимно съгласие на страните, изразено писмено;

15.2.при заличаване от търговския регистър на някоя от страните;
15.3 от възложителя - безвиновно чрез едностранно писмено предизвестие със срок от 30
дни, при което възложителят не дължи на изпълнителя обезщетение или неустойка за остатъка от
срока на договора
15.4. Възложителят може да прекрати едностранно настоящият договор в случай на
неизпълнение на което и да е от задълженията на изпълнителя за срок, надвишаващ двукратно
срока за изпълнение, като уведоми писмено за това изпълнителя.
15.5. Сключване на нов договор от възложителя въз основа на проведена процедура по
ЗОП;
У.ДРУГИ УСЛОВИЯ
16.В случай на неуредени по доброволен път спорове между страните, същите ще се
отнасят за разрешаването им пред родовокомпетентния съд със седалище гр.Кюстендил.
17.Настоящият договор се сключи в два еднообразни екземпляра с равна сила - по един за
всяка от страните.

Данни за възложителя:
ЕИК/ЕГН 109080582
Адрес:гр.Кюстендил 2500
пл.” 17-ти януари” №1
Тел 078/550261,Факс 078/550231
/

Данни за изпълнителя:
ЕИК/ЕГН 130421337
Адрес: гр. София-1618
бул.»Цар Борис III» № 201А
Тел 02/955 36 96, Факс 02/955 20 12
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Приложение 1

Пози
ция
№
Наименование
1
I Меки вътреочни лещи

2

Ориенти
ровъчно
количест
во за 12
месеца
Ед. Цена
4
3

Асферична мека вътреочна леща - моноблок е дизайн на оптиката, предотвратяващ развитието на вторична
катаракта, е филтър за вредната част от синия спектър на светлината, материал - акрилат/метакрилат
кополимер/хидрофобна леща с водно съдържание от 0,3% до 3 % в суха опаковка. Тип на оптиката биконвексна. Размер на лещата от 12,00 мм до 13,00 мм. Размер на оптиката от 5,25 мм до 6,0 мм. А-константа
1 от 118,0 до 119,0. Рефрективен индекс на материала - от 1,50 до 1,55

II

Мека вътреочна леща - моноблок с дизайн на оптиката, предотвратяващ развитието на вторична катаракта.
Материал - акрилат/метакрилат кополимер/хидрофобна леща с водно съдържание от 0,3% до 3 % в суха
опаковка. Тип на оптиката - биконвексна. Размер на лещата от 12,00 мм до 13,00 мм. Размер на оптиката от
2 5,25 мм до 6,0 мм. А-константа от 118,0 до 119,0. Рефрективен индекс на материала - от 1,50 до 1,55
Мека вътреочна леща - трикомпонентна с проленови хаптики. Материал - акрилат/метакрилат
кополимер/хидрофобна леща с водно съдържание от 0,3% до 3 % в суха опаковка. Тип на оптиката биконвексна. Размер на лещата от 12,00 мм до 13,00 мм. Размер на оптиката от 5,25 мм до 6,0 мм. А-константа
3 от 118,0 до 119,0. Рефрективен индекс на материала - от 1,50 до 1,55
ОБЩО:
Твърди вътреочни лещи
Заднокамерна твърда вътреочна леща - моноблок „С ” хаптика с дупчици за пришиване. Материал полиметилметакрилат /РММА/. Тип на оптиката - биконвексна. Размер на лещата от 12,0 мм до 13,0 мм.
1 Размер на оптиката от 5,25 мм до 7 мм. А-константа от 118,0 до 119,0

Заднокамерна твърда вътреочна леща - моноблок „С ” хаптика. Материал - полиметилметакрилат /РММА/. Тип
на оптиката - биконвексна. Размер на лещата от 12,0 мм до 13,0 мм. Размер на оптиката от 5,25 мм до 7 мм. А2 константа от 118,0 до 119,0
Преднокамерна твърда вътреочна леща - моноблок. Материал —полиметилметакрилат /РММА/. Размер на
3 лещата от 12,0 мм до 13,0 мм. Размер на оптиката от 5,25 мм до 7 мм. А-константа от 115,0 до 116,0.
ОБЩО:
III
Имплант за глаукома
ТО4
1 Филтриращ импланхдфи глаукома - метален, за понижаване на ВОН

!*

Производител/

Обща сума: Вносител
5

1

990,00

990,00 Алкон - САЩ

90

740,00

66600,00 Алкон - САЩ

10

690,00

6900,00 Алкон - САЩ
74490,00

1

460,00

460,00 Алкон - САЩ

24

460,00

11040,00 Алкон - САЩ

5

460,00

2300,00 Алкон - САЩ
13800,00

1

1850,00

1850,00 Алкон - САЩ
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