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Днес,
г., в град София, между „ВТОРА МНОГОПРОФИЛНА
БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - СОФИЯ” ЕАД. ЕИК 000689022, със седалище и
адрес на управление: гр. София, бул. „Христо Ботев” № 120, представлявано от
изпълнителния директор доц. д-р Стефан Николаев Узунов, наричано по-долу за
краткост “ВЪЗЛОЖИТЕЛ”, от една страна

И „БИОМЕДИКА БЪЛГАРИЯ” ЕООД, ЕИК: 131189596, със седалище и

адрес на управление: гр. София 1330, район Възраждане, бул. "Акад. Иван Е. Гешов"
2Е, БЦ "Сердика", сгр. 2, ет. 2, офис 203, тел.: +359 2 447 28 33; +359 889 91 28 63,
представлявано от Васил Георгиев Делиганев и Герхард Щайнер - управители, за
краткост наричана „ИЗПЪЛНИТЕЛ”, от друга страна,
Ha основание чл. 112 и следващите от Закона за обществените поръчки и във връзка с
Решение № 110/17.06.2020 г. на Изпълнителния директор на „Втора многопрофилна
болница за активно лечение - София” ЕАД за класиране на участниците и определяне
на изпълнител на обществената поръчка с предмет: „Доставка по заявка на реактиви
и консумативи за Клинична лаборатория, Микробиологична лаборатория,
Лаборатория по трансфузионна хематология и Отделение по клинична патология,
за срок от една година за нуждите на „Втора МБАЛ - София” ЕАД”, се сключи
настоящия договор за следното:
I. ПРЕДМЕТ HA ДОГОВОРА

1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да доставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ реактиви и
консумативи за Клинична лаборатория, Микробиологична лаборатория, Лаборатория по
трансфузионна хематология и Отделение по клинична патология, наричани по-нататък
за краткост “стоки/стоките", по наименование, мярка, търговски наименования и
прогнозни количества, съгласно Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Приложение № 2, неразделна част от настоящия договор, след предварителна писмена
заявка.
II. СРОК HA ДОГОВОРА
2.1. Настоящият договор се сключва за срок от 12 (двадесет) месеца, считано от
а в случаите, когато договора изтече преди завършване на
нова процедура за доставки на реактиви и консумативи, неговия срок се удължава до
сключване на договор с определения за изпълнител участник, в случай, че е открита
нова процедура в срок до 6 месеца преди изтичане срока на договора.

III. ЦЕНИ И ОБЩА СТОЙНОСТ HA ДОСТАВКИТЕ ПО ДОГОВОРА

3.1. Цената на реактивите и консумативите за всяка обособена позиция (всички
номенклатури и единиците от тях) са предложените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цени в офертата
му в лева, без вкп. ДДС, и включва всички разходи за изпълнение на поръчката до
адреса на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
3.2. Цената на всеки реактив и консуматив е фиксирана и не подлежи на промяна
през периода на действие на договора, освен в случаите, предвидени в ЗОП.
3.3. Общата стойност на доставките по договора е 37 800.00 лв., без вкп. ДДС
или 45 360.00 лв., с вкл. ДДС, вписани в Приложение № 3 към настоящия договор,
изчислени на базата на прогнозните количества реактиви и консумативи, посочени в

Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - Приложение № 1 към настоящия
договор и единичната цена за мярката на реактива и консуматива за всяка обособена
позиция (номенклатура и единица от номенклатурата), предложена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
IV. УСЛОВИЯ И НАЧИН HA ПЛАЩАНЕ

4.1. Плащанията по настоящия договор са в български лева и се извършват чрез
банков превод от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по следната банкова сметка на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
∣BAN'hG≤τ>x..^'fc>fe 94 55 ЛоС, λo⅛9λΛO
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4.2. Плащането на стойността на конкретната доставка става с платежно
нареждане по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок до 60 (шестдесет) дни след
съответната доставка, срещу издадена фактура и приемо-предавателен протокол, и
представени доказателства (копие от платежно нареждане или друго доказателство), че
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е заплатил на подизпълнителя за изпълнените от него работи, които са
приети по реда на т 10 3 отдоговора - е случаите на ползване на подизпълнител.
4.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ определя конкретната дата на плащане в срока, посочен
по т.4.2.
4.4. B случай на промяна на банковата сметка по т. 4.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се
задължава своевременно писмено да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
V. СРОК ЗА ДОСТАВЯНЕ

5.1. Регулярни доставки на стоките, предмет на настоящия договор, се извършва
в срок до 24 (двадесет и четири) часа след получаване на писмена заявка от
ВЪЛОЖИТЕЛЯ, а спешни заявки - до 1 (един) час, считано от подаване на заявка от
страна на Възложителя по телефон или факс.
5.2. Стоките, предмет на този договор, се доставят от ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ след
получена писмена заявка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в която са посочени наименованията,
съгласно Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и мярката на стоките,
тяхното количество, номера и датата на договора, по който се прави съответната заявка.
Във всяка заявка се вписва пореден номер и дата на заявяване, и се подписва от
определеното от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ длъжностно лице.
5.3. Писмената заявка се изпраща от определеното от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
длъжностно лице, като за момент на получаване на заявката от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се
приема часът на полученото потвърждение за получаване на факса.
VI. МЯСТО HA ДОСТАВЯНЕ

6.1. Мястото на доставяне на стоките по този договор е до краен получател адрес на „Втора МБАЛ - София“ ЕАД: София, бул. „Христо Ботев“ № 120.
6.2. Рискът от случайно погиване или повреждане на стоките преминава върху
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от момента на приемането им на мястото на доставяне.

VII. ДАТА HA ДОСТАВЯНЕ

7.1. За дата на доставяне се счита датата, на която стоките са пристигнали при
крайния получател, съгласно приемо-предавателния протокол.
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VIII. ЗАДЪЛЖЕНИЯ HA ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
8.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
8.1.1. да доставя заявените по всяка писмена заявка стоки в договорения срок,
съответни на договорените наименования и мярка, посочени в Техническа
спецификация - Приложение № 1;
8.1.2. при поискване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да предаде стоките, придружени с
партидни сертификати;
8.1.3. да предаде стоките на мястото на доставяне;
8.1.4. да извършва доставките със собствен транспорт и за своя сметка;
8.1.5. да състави и подпише фактура и приемо-предавателен протокол, съгласно
раздел X от настоящия договор при всяка доставка;
8.1.6. да представи гаранция за изпълнение на договора в размер на 3% от
общата му стойност, посочена в т. 3.3.
8.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да наема други подизпълнители, освен
посочените в офертата му и заявили съгласие за участие при изпълнение на поръчката.
8.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за качественото и в срок
изпълнение на дейностите, за които е ангажирал подизпълнители.
8.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да сключи договор за подизпълнение с
посочения в офертата му подизпълнител, в срок от 5 (пет) дни от сключване на
настоящия договор и да представи оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3дневен срок (в случаите на ползване на подизпълнител)
IX. ЗАДЪЛЖЕНИЯ HA ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
9.1. да изпраща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмени заявки за съответната доставка,
съобразени с предмета на настоящия договор, Техническата спецификация Приложение № 1 към него и съобразно нуждите на лечебния процес в болницата;
9.2. да приема доставените в срок и на място стоки, съответстващи по
наименование, мярка и количество на договореното в настоящия договор и да подпише
приемо-предавателен протокол и фактура;
9.3. да заплаща доставените стоки в уговорения срок.
9.4. в случай на предоставени в процедурата мостри от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, да ги
съхранява и при поискване в 10-дневен срок след влизане в сила на решението за избор
на изпълнител на поръчката да ги върне обратно на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
X. ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ HA СТОКИТЕ
10.1. Предаването и приемането на стоките се осъществява от определени
представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя.
10.2. При изпълнение на съответната заявка длъжностно лице, определено от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, съставя приемо-предавателен протокол в два/три екземпляра - по
един за всяка от страните по договора, и подписва двата/трите екземпляра от страна на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ B протокола се вписват: поредния номер и датата на заявката, номера
и датата на договора, номер и дата на издадената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ фактура (когато
тя е издадена в деня на доставката), наименованията и количествата на реактивите и
консумативите, и партидните им номера по конкретната доставка.
10.3. Заявените стоки се приемат от длъжностно лице, определено от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,
в
присъствието
наупълномощени
представители
на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ/и подизпълнителя, които подписват двата/трите екземпляра на
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приемо-предавателния протокол в момента на доставката на заявените стоки и вписва
деня и часа на доставката.
10.4. Стоките трябва да бъдат транспортирани, съгласно установените за това
ред и условия, и същите следва да са опаковани в опаковки, които ги запазват от
всякакви повреди по време на транспортирането им.
10.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за вреди, произлезли от неправилна
или недостатъчна опаковка или неправилна, или недостатъчна маркировка.
XI. КАЧЕСТВО И СРОК HA ГОДНОСТ

11.1. Доставяните стоки трябва:
а) да имат нанесена «СЕ» маркировка;
б) да имат нанесен идентификационен номер на нотифицирания орган, когато
съответната процедура за оценяване на съответствието изисква нанасянето му;
в) да са с четлива маркировка за дата на производство, срок на годност, партиден
номер;
г) върху изделието, върху опаковката му и в инструкцията за употреба да са
нанесени данните, посочени в чл. 16 ЗМИ.
11.2. Към датата на приемо-предавателния протокол, срокът на годност на
стоките, предмет на настоящия договор, следва да бъде не по-малък от 50% от
обявения от производителя върху опаковката.

XlLOTrOBOPHOCT ЗА НЕТОЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ, РЕКЛАМАЦИИ
12.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да предявява рекламации пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
12.1.1. за явни недостатъци:
а) при доставяне на стоки не от договорения вид, търговско наименовани и мярка,
посочени в Техническото предложение - Приложение № 2 към настоящия договор,
включително и със срок на годност по-кратък от 50% от обявения от производителя срок
на годност;
б) за неспазени условия и ред при транспортирането им;
в) за количество, което не отговаря на заявеното;
г) при нарушена цялост и опаковки;
д) при несъответствие между партидните номера на изделията, вписани в
приемо-предавателния протокол и фактурата, с партидните номера, вписани върху
опаковките им.
12.1.2. При съмнения в качеството на реактивите и консумативите.
12.2.1. Рекламации за явни недостатъци на стоките в случаите по т. 12.1.1., б. б.
«а», «б», «в» и «г» се правят в деня на доставката на съответната заявка, като в приемопредавателния протокол се вписва установения явен недостатък.
12.2.2. Рекламации за явни недостатъци на стоките в случаите пот. 12.1.1, б. «д»
се правят в срок до 3 работни дни от деня на съответната доставка, с констативен
протокол, съставен и подписанот длъжностно лице, определено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
12.2.3. Рекламации за явни недостатъци на стоките могат да се правят и в срок
до 3 дни, следващ деня, в който е възникнала необходимостта от употребата на
реактива или консуматива, с констативен протокол, съставен и подписан от длъжностно
лице, определено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
12.3. B случаите по т. 12.2.2 и т. 12.2.3 длъжностното лице, определено от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, е длъжно да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за установените явни
недостатъци като изпрати копие от констативния протокол.
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12.4. B констативния протокол се вписва номера и датата на договора, номера и

датата на фактурата за съответната доставка, точното наименование и количество на
рекламираните стоки с техния партиден номер, основанието за рекламация и
конкретното искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
12.5. При рекламация за явни недостатъци ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в срок до

24 часа от получаване на констативния протокол и/или приемо-предавателния протокол
да достави за своя сметка договорените стоки на мястото на доставяне.
12.6.1. При съмнение в качеството на реактивите и консумативите,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен незабавно писмено да уведоми ИАЛ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,
като посочи конкретните причини, довели до съмнение в качеството на изделието,
неговото наименование, количество и партиден номер.
12.6.2. B срок до 24 часа от получаването на писменото уведомление по
предходната т. 12.6.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да достави други стоки от същия вид
с необходимото качество.
12.6.3. Реактивите и консумативите, за които е направено писмено уведомление
по т. 12.6.1, остават на съхранение при ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, който е длъжен да ги пази с
грижата на добър стопанин и да предостави достъп до тях на контролните органи на
ИАЛ за вземане на проби за изпитване, съгласно Наредба № 7/2008 г. за условията и
реда за вземане на образци и проби от медицински изделия за изпитване.
XIII. ОТГОВОРНОСТИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ, НЕУСТОЙКИ

13.1. При неизпълнение на задължението си за плащане в договорените срокове
по настоящия договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи обезщетение в размер на законната
лихва от деня на забавата.
13.2.1. При частично изпълнение в срока за изпълнение на получена заявка,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 10 (десет) % върху стойността на
неизпълненото от заявените количества. Базата за изчисляване на неустойката е
стойността с вкп. ДДС на неизпълненото. B случай на невъзможност на изпълнение на
заявените количества, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
писмено в срок от 14 дни от датата на получаване на заявката.
13.2.2. За забавено изпълнение на задълженията си по получена заявка,
продължило до 7 (седем) календарни дни, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер

на 10 (десет) % на ден върху стойността на неизпълненото в договорените срокове.
Неустойката се начислява от деня, следващ деня на получаване по факса на писмената
заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, а неизпълнението се брои в календарни дни. Базата за
изчисляване на неустойката е стойността с вкл. ДДС на неизпълненото.
13.3. При неизпълнение на договора, продължило 7 (седем) календарни дни,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ писмено уведомява
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дали има интерес от
изпълнението или не на конкретните стоки по конкретната заявка. Когато
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма интерес от изпълнение след 7-ия ден, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи
неустойка в размер на 5 (пет) пъти на стойността на неизпълненото. Базата за
изчисляване на неустойката е стойността с вкл. ДДС на неизпълненото.
13.4. При неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по т. 12.5. и т.
12.6.2 се прилагат разпоредбите на предходната т. 13.2. и т. 13.3.
13.5.1. Плащането на договорените и дължими неустойки се извършва чрез
прихващане на насрещни парични задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
13.5.2. Прихващане може да бъде извършено и за сметка на насрещни парични
задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ както по този договор, така и по друг/и договор/и между
същите страни.
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13.5.3. За извършване на прихващането ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прави писмено
изявление до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Двете насрещни задължения се смятат за погасени до
размера на по-малкото от тях от деня, в който прихващането е могло да се извърши.
13.5.4. Когато в случаите по т. 13.5.1. и 13.5.2. сумите не са достатъчни,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ превежда остатъка от дължимите неустойки в определен от

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ срок и попосочена от него банкова сметка.
13.6. Ако договорените и дължими неустойки не могат да бъдат издължени по
реда на прихващането или не бъдат доброволно изплатени, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа
част или цялата гаранция за изпълнение на договора.
13.7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право и на обезщетение за претърпените вреди,
когато те надхвърлят размера на договорената неустойка.
XIV. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

14.1. Непреодолима сила са обстоятелства от извънреден характер, които
страната по договора при полагане на дължимата грижа не е могла или не е била
длъжна да предвиди и предотврати, и които са възникнали след сключването на
договора.
14.2. Страната, която се позове на обстоятелство от извънреден характер по
смисъла на предходната т. 14.1, което е причина за неизпълнение на задължения по
договора, е длъжна в срок до 3 (три) дни от възникването му писмено да уведоми другата
страна по договора в какво се състои непреодолимата сила, какви са възможните
последици от нея за изпълнението на договора и да докаже причинната връзка между
това обстоятелство и невъзможността за изпълнение. При неуведомяване
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойки, съгласно т. 13.2. и т. 13.3. от настоящия договор,
както и обезщетение за настъпилите от това вреди.
14.3.
Отношенията
между
страните
по
повод
неизпълнение
на
задължение/задължения, причинено от непреодолима сила, се уреждат съгласно
гражданското законодателство на Република България.
14.4. Никоя от страните по договора не носи отговорност за изцяло или частично
неизпълнение на задължения, поети по силата на договора, ако невъзможността за
изпълнението се дължи на причина, която не може да й се вмени във вина.
XV. СПОРОВЕ

15.1. Възникналите през времетраене на договора спорове и разногласия между
страните се решават чрез преговори между тях.
15.2. B случай на непостигане на договореност по предходната точка, 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 решавани според българските материални и процесуални
закони от компетентният съд по реда на ГПК.

XVI. СЪОБЩЕНИЯ
16.1. Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този
договор, са валидни, ако са направени в писмена форма и са подписани от
определените длъжностни лица от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
16.2. За дата на съобщението се смята:
а) датата на предаването - при ръчно предаване на съобщението;
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б) датата на пощенското клеймо на обратната разписка - при изпращане по
пощата;
в) датата на приемането - при изпращане по факс.
16.3. За валидни адреси на съобщения, свързани с настоящия договор, се
смятат:
ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
.....................
_
■ЕГА ■ .√2fc÷1-∙ t<,G⅛* β-∙ ∏еЛОЪ ,'UΓAb

1

* ^
-

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
«Втора МБАЛ - София» ЕАД
гр София 1202

бул. «Христо Ботев» № 120

16.4. При промяна на адреса, съответната страна е длъжна да уведоми другата
в срок от 3 (три) работни дни за промяната.
16.5. Отговорно лице от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, осъществяващо контрол по
изпълнението на настоящия договор: м. ф. Анна Тодорова - ръководител „Болнична
аптека“, тел: 02/91 58 538
16.6. Отговорно лице от старана на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, осъществяващо контрол по
изпълнението на настоящия договор:
......................................... ,

тел:<^9..3^.г£Ъ....
XVII. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

17.1. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 (три) % от стойността
по т. 3.3., без вкл. ДДС от настоящия договор и се представя в деня на подписването на
договора в предвидената в чл. 111, ал. 5 ЗОП форма.
17.2. Гаранцията за изпълнение се освобождава в срок до 30 (тридесет) дни след
изтичане на срока на договора, освен ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е усвоил същата.
17.3. Сумата от гаранцията за изпълнение на договора се задържа в случаите на
неизпълнение на задълженията по него от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - цялостно
неизпълнение, частично неизпълнение, забавено изпълнение, некачествено или лошо
изпълнение, като договорените и начислении неустойки могат да се прихванат от
гаранцията за изпълнение и от дължими от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ суми.
17.4. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е изпълнил всичките си задължения по договора и е
представил парична сума като гаранция за изпълнение, същата ще бъде преведена по
посочената в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ банкова сметка. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е
представил банкова гаранция за изпълнение, то е необходимо да се яви в отдел
«Финансово-счетоводен» на «Втора МБАЛ - София» ЕАД за получаване на оригинала й.
XVIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

18.1. C подписването на настоящия договор страните се съгласяват да бъдат
обработвани предоставените от тях лични данни само за целите по изпълнение
предмета на договора и съгласно Регламент (EC) 2016/679 на Европейския парламент
и на Съвета, и ЗЗЛД.
18.2. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията,
произтичащи от този договор.
18.3 Изменение на настоящия договор се допуска в случаите по чл. 116, ал. 1
ЗОП;
18.4. Настоящият договор се прекратява:
а) с изтичане на уговорения срок, а в случаите, когато договора изтече преди
завършване на нова процедура за доставки на реактиви и консумативи за Клинична
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лаборатория, Микробиологична лаборатория и Лаборатория по трансфузионна
хематология, неговия срок се удължава до сключване на договор с определения за
изпълнител участник, в случай, че е открита нова процедура в срок до 6 месеца преди
изтичане срока на договора.

б) по взаимно съгласие на страните, изразено писмено;
в) при доставяне на стоки не от договорения вид, търговско наименование и
мярка, посочени в Техническото предложение - Приложение № 2 към настоящия
договор, включително и със срок на годност по-кратък от 50% от обявения от
производителя срок на годност;
г) без предизвестие от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в случаите когато
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:
- не изпълни точно някое от задълженията си по договора;
- използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;
- бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност
или ликвидация;

18.5. За всички неуредени въпроси във връзка със сключването, изпълнението и
прекратяването на този договор, се прилагат разпоредбите на Търговския закон и на
Закона за задълженията и договорите, и останалото действащо в Република България
законодателство.
18.6. Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:
Приложение № 1 - Техническа спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
Приложение № 2 - Техническо предложение на

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за

изпълнение на поръчката;
Приложение № 3 - Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра - по
един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ДОЦ. Д-Р СТЕФАН УЗУНОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР HA
„ВТОРА МБАЛ - СОФИЯ” ЕАД

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

- СОФИЯ” E1-JZI

tflft ,.ВТОРА МНОГОПРОФ/DHA БОЛНИЦА ЗА AK HQHO
МИЛ

Бул. „Христо Ботев” № 120; тел: +359 2 91 58 500; e-mail:

⅛κ⅛⅛⅛d⅛:
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До „ВТОРА МБАЛ - СОФИЯ” ЕАД

гр. София, бул. „Христо Ботев” № 120

От „БИОМЕДИКА БЪЛГАРИЯ“ ЕООД,
представлявано от управителя (изпълнителния директор) Васил Делиганев,
ЕИК/БУЛСТАТ код 131 189 596, със седалище и адрес на управление София -

1330, бул. „Иван Е. Гешов“, №2Е, Бизнес център „Сердика“, сграда 2, етаж 2,
офис 203, телефон 02 447 28 33, факс 02 447 28 31

и електронна поща

office@bmgrp.bg за кореспонденция по настоящата поръчка.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

1.

След

всички

с

запознаване

документи

и

образци

от

утвърдената

документация за участие и обявена от Bac открита процедура за възлагане на

обществена

поръчка

с

предмет:

„Доставка

по

заявка

на

реактиви

и

консумативи за Клинична лаборатория, Микробиологична лаборатория,
Лаборатория по трансфузионна хематология и Отделение по клинична

патология, за срок от една година за нуждите на „Втора МБАЛ - София”
ЕАД”, декларираме, че сме запознати с указанията и условията за участие,
съгласни сме с поставените от Bac условия и ги приемаме без възражения,

като

представяме

нашето

Техническо

предложение

за

изпълнение

на

поръчката.
2. Срок на отложено плащане на слугите - в срок до 60 (шестдесет)

календарни дни. по банкова сметка на Изпълнителя, след издаване на
фактура и подписване на приемо-предавателен протокол за доставка,

считано от датата на получаване на фактурата.
3. Срок за изпъ

договора.

ие на поръчката - 1 (една) година от подписване на

4. Срок на валидност на офертата - 6 (шест) месеца, считано от датата,

определена за краен срок за подаване на оферти.

5. Срок на годност на предложените изделия - не по-кратък от 50% от

обявения

от

производителя

върху

опаковката,

считано

към

датата

на

доставката.
6. Срок на изпълнение на доставките:

- регулярни доставки - до 24 часа, считано от подаване на писмена
заявка от страна на Възложителя;
- спешни заявки - до 1 час, считано от подаване на заявка от страна на

Възложителя по телефон или факс.
7. Запознати сме с проекта на договор за възлагане на обществената поръчка и

сме съгласни с клаузите в него, като ги приемаме без възражения.
8.

Гарантираме,

че

сме

в

състояние

да

изпълним

поръчката

в

пълно

съответствие с изискванията, посочени в техническата спецификация.

9. Ако бъдем определени за изпълнител, настоящото предложение ще остане
обвързващо за

нас и

при сключването на договор и

ще представлява

неделима част от него.

При изпълнението на поръчката дружеството ще лолзва/няма да ползва

(ненужното се зачертава) услугите на следните подизпълнители

1.

2.

Дата: 24.01.2020 г.

Приложения:

1. Техническо предложение за съответствие с техническите изисквания за

изпълнение на пррТТфата (Образец № 4.1.) - попълнено и подписано.
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Образец №4.1.

Доставка по заявка на реактиви и консумативи за Клинична лаборатория, Микробиологична
лаборатория, Лаборатория по трансфузионна хематология и Отделение по клинична патология, за срок
от една година за нуждите на „Втора МБАЛ - София” ЕАД
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за изпълнение на поръчката в съответствие с Техническата спецификация и изискванията
на възложителя

κ от Биомедика България ЕООД
(наименование на
3--------------------------------------------------------------------Ho4
м.
Наименование
Методология
№

Мярка

Прогнозно
количество

Търговско
наименование

Производител

500

Xpert MTB/RIF
Ultra

Cepheid/Сифайд
-САЩ/

Обособена позиция № 2 - Микробиологична лаборатория
Консумативи и китове за апарат GeneXpert System (затворена система)
166 Xpert MTB/RIF

затв. с-ма

тест

Дата: 17.01.2020
(подпи(

ице/о, представляващо участника)

д-р Васил Делиганев
(име и фамилия на лицето, представляващо участника)

управител
(качество на лицето, представляващо участника)

Биомедика България ЕООД
(наименование на участника, п

Образец № 6

„Доставка по заявка на реактиви и консумативи за Клинична лаборатория,
Микробиологична лаборатория, Лаборатория по трансфузионна хематология и
Отделение по клинична патология, за срок от една година за нуждите на „Втора МБАЛ София” ЕАД”

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от Биомедика България ЕООД
(наименование на участника)

Ном.
№

Наименование

Методолог
ия

Мярка

затв. с-ма

тест

Обща
Единична
Обща
стойност
Прогнозно стойност в
стойност
в лева
количество лева без
в лева с
без вкл.
вкл. ДДС
вкл. ДДС
ДДС

Обособена позиция № 2 - Микробиологична лаборатория
Консумативи и китове за апарат GeneXpert System (затворена система)

166

Xpert MTB/RIF

500

75,60

37800,00

Предложена обща стойност за изпълнение на поръчката без вкл. ДДС: 37 800,00 лв.
(цифром и словом)
Предложена обща стойност за изпълнение на поръчката с вкл. ДДС: 45 360,00 лв.
(цифром и словом)

(подпис на лицето, представляващо участника)
Д-р Васил Делиганев
(име и фамилия на лицето, представляващо участника)

Дата: 17.01.2020

управител
(качество на лицето, представляващо участника)

45360,00

