ДОГОВОР
Днес 10.11.2015 г. в град Разград, на основание чл. 101е, ал. 2 от ЗОП, във
вр. с чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП и утвърден от Изпълнителния директор на МБАЛ
„Свети Иван Рилски-Разград” АД гр. Разград, Протокол от 14.10.2015г. от
работата на комисия, назначена със Заповед № 02303/14.10.2015 г. на
Изпълнителния директор на МБАЛ „„Свети Иван Рилски-Разград” АД гр.
Разград”, между
МБАЛ "Свети Иван Рилски-Разград" АД - гр.Разград, със седалище и
адрес на управление на дейността: гр. Разград, ул."Коста Петров" N2, ЕИК:
116503980, представляван от д-р Марин Керчев Керчев - Изпълнителен
директор, наричана за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна и
ХАРТ ГОЛД ООД със седалище и адрес на управление на дейността: гр
Разград, бул. „България”, бл.3, ет.1, ап.17, ЕИК: 201005874, представлявана от
управител Симеон Станчев Симеонов, наричан за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от
друга страна, се сключи настоящият ДОГОВОР, при следните условия:
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА:
1. Възложителят възлага а Изпълнителят приема да изработва и
доставя на Възложителя различни печатни формуляри и книги, съгласно
Приложение № 1 „Спецификация”, което е неразделна част от настоящия
договор.
II. ЦЕНА:
1. За услугата „Доставка на печатни материали за нуждите
на„Свети Иван Рилски-Разград” АД гр. Разград. ” Възложителят заплаща на
Изпълнителя цени, посочени в Приложение № 1 „Спецификация”, което е
неразделна част от настоящия договор.
2. Цените са определени до краен получател с включен ДДС и не
подлежат на промяна за срока на изпълнение на договора, освен в случаите на
чл. 43, ал. 2 от ЗОП.
III. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ:
1. Купувачът заплаща на Продавача дължимата сума разсрочено до
60/ шестдесет/дни след представяне на фактура.
2. Плащането се извършва по банков път.
ІV. СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА:
1. Настоящият договор влиза в сила от момента на подписването
му от страните и е със срок на действие две години.

V. СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОТДЕЛНИТЕ ПОРЪЧКИ:
1. Изпълнителят се задължава да достави поръчаните печатни форми
в срок до 5 /пет/ работни дни, след получаване на заявка от Възложителя.
VІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ:
1. Права и задължения на Изпълнителят:
а) Изпълнителят по настоящия договор е длъжен:
- да изпълнява отделните поръчки в договорения срок – до 5
/пет/ работни дни след подадена заявка;
- да дава информация на Възложителя, за начина на изпълнение
на договора, респективно на отделните поръчки;
- да посочи лице, което ще отговаря за приемането и
изпълнението на отделните поръчки;
- при доставянето на готовата стоката, Изпълнителят да
представи на Възложителят приемно-предавателен протокол;
- след доставянето на стоката до крайния получател – „Свети
Иван Рилски-Разград” АД гр. Разград, ул. „Коста Петров” № 2, Изпълнителят
издава фактура;
.
б) Изпълнителят по настоящия договор има право:
- при поискване да получава от Възложителят пълна
информация по предмета на договора, респективно по отделните поръчки, с цел
осигуряване на възможности за надлежно изпълнение;
2. Права и задължения на Възложителя:
а) Възложителят по настоящия договор е длъжен:
- при поискване да осигурява на Изпълнителя пълна
информация по предмета на договора, респективно по отделните поръчки, с цел
осигуряване на възможности за надлежно изпълнение;
- да заплаща доставените и фактурирани формуляри;
б) Възложителят по настоящия договор има право:
- да получава информация от Изпълнителя за начина на
изпълнение на договора, респективно на отделните поръчки;
- да предяви претенции пред Изпълнителя относно качеството
на изпълнението на поръчките;
- да дава препоръки на Изпълнителя с цел по-качествено
изпълнение на поръчката;
VІІ. ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА:
1. Изпълнителят не може да налага ограничения в броя на
заявките на Възложителя за отпечатване и доставяне печатни форми.

2. Посочените количества от Приложение №1 „Спецификация” са
прогнозни, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да не поръча същия обем по време на
срока на договора.
3. Заявените количества ще са в зависимост от нуждите на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за периода на действие на договора.
4. Отпечатването, изработването и доставката на стоките, предмет
на договора, се извършва след конкретна писмена заявка от Възложителя до
Изпълнителя, в която се посочват броя, вида на заявените печатни форми.
5. Печатните формуляри и книги следва да отговарят на
изискванията на съответните нормативни актове, както и на мострите, които
Възложителя представя при всяка заявка.
6. Възложителят няма задължение да приема или заплаща печатни
форми, които са доставени без да е направена заявка или не отговарят на
предоставените мостри.
7. Всяка отделна заявка на Възложителя следва да бъде изпълнена с
еднократна доставка от страна на Изпълнителя.
VІІІ. РЕКЛАМАЦИИ
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да предявява рекламации пред
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за некачествено изпълнение на услугата в 7 (седмо) дневен
срок от датата на извършване на конкретната услуга с констативен протокол.
2.
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми писмено
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за некачественото изпълнение в 7 (седмо) дневен срок от
констатирането им.
3. В 5 (пет) дневен срок от получаване на рекламацията,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да отговори на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено и конкретно
дали приема рекламацията или я отхвърля.
4. При рекламация ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в срок от 7 /седем/
дни от получаване на рекламацията за своя сметка и риск да отстрани
констатираните нередности по изпълнение на услугата.
ІХ. ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ
1. За неизпълнение на задълженията си по настоящия договор,
неизправната страна дължи неустойка в размер на 0,1 % на ден върху стойността
на неизпълненото в договорените срокове задължение, но не повече от 10%
(десет процента) от стойността на неизпълнението, както и обезщетение за
претърпените действителни вреди в случаите, когато те надхвърлят
договорената неустойка.
2. Когато при наличие на рекламации, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни
задълженията си по раздел VІІІ от настоящия договор в срок, същия дължи на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 2 % от цената на услугата, за която са
направени рекламациите.

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.
Х. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА:
Настоящият договор се прекратява:
1. По взаимно съгласие.
2. При изтичане на уговорения срок.
3. При доказано виновно неизпълнение на задълженията на една от
страните.
4. Едностранно, с едномесечно писмено предизвестие от всяка една
от страните;
5. При прекратяване като юридическо лице на някоя от страните по
договора.
ХІ. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ:
1. Възникналите между страните спорове се решават на
принципа на добрата воля, а при невъзможност се прилагат разпоредбите на
българското законодателство.
2.
Настоящият договор се състави в два еднообразни
екземпляра, по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
МБАЛ” Св. Иван Рилски-Разград” АД
гр. РПазград

/.……чл.2 от ЗЗЛД……/
/Изп.директор- Д-р Марин Керчев/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
„Харт Голд” ООД

/……чл.2 от ЗЗЛД…./
/управител Симеон Симеонов/

Приложение 1
СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ по
№
вътр.
по
регисред
тър
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Наименование на печатния материал

2 Азбучник- ТЕЛК
126 Амбулаторен журнал
126_1 Амбулаторен журнал
Бланка за потребителска такса240
индигирана 3 цвят
177 Бързо известие за заразни заболявания
Декларация за здравословно състояние
161
на донорите
Декларация за инф.съгласие за
248
клин.лаборатория
Декларация за информирано съгласие
24
при обрз.изслед.
Декларация информирано състояние на
160
донора
122 Допълнителен лист към ИЗ
Етикет - Бар Код за сак, самозалепващ,
250 на ролка по 12бр. от номер с размери на
етикета 5см./3см.
247 Жулнал за остро заразни болести
Журнал за предаване и приемане на
235
болнично бельо
16_1 Журнал за ражданията
16 Журнал за ражданията
231 Журнал -листа чакащи пациенти
236 Журнал стерилизация
Известие за напуснали стац.родилка и
9
новородено

14
69

22

110

23

109

24
25
26
27
28
29
30

11
12_1
179
128
127
52
159

А4 книга 500л. тв. подв.
А4 книга 100л. тв. подв.
А4 книга 100л. тв. подв.
А6 едностр.кочан х
100л.
А5 двустр.кочан х 100л.

количес Единична цена/ обща
тво
цена в лева
5
40
30

1.00 / 5.00
0.10 / 4.00
1.00 / 30.00

200

1.00 / 200.00

20

0.50/10.00

А4 едностр.лист

5

0.01/ 0.05

А4 едностр.лист

1 000

0.20 / 200.00

А4 едностр.лист

6 000

0.01/ 60.00

А4 едностр.лист

5

0.01 / 0.05

А4 двустр.кочан х 100л.
брой Бар Код,
включващ 12 етикета

150

1.40 / 210.00

10 000

0.01 / 100.00

А4 книга 100л. тв. подв.

5

0.50 / 2.50

А4 книга 100л. тв. подв.

10

7.00 / 70.00

А4 книга 100л. тв. подв.
А4 книга 100л. тв. подв.
А4 книга 100л. тв. подв.
А4 книга 100л. тв. подв.

5
5
10
5

0.50 / 2.50
0.50 / 2.50
2.00 / 20.00
10.00 / 50.00

800

0.01 / 8.00

5

0.10 / 0.50

А4 двустр.лист

А4 едностр. кочан х
100л.
История на бременността и раждането
А4 двустр.6 л+плик C4
История на заболяването - ДО
А4 двустр.5 л+плик C4
История на заболяването + инф.съгласие А4 двустр.10 л+плик
неоперативна
C4
История на заболяването + инф.съгласие А4 двустр.10 л+плик
оперативна
C4
История на новороденото - ОНД и АГО
А4 двустр.2 л+плик
Клиникотерапевтичен лист - ДО
А3 двустр. лист
Клиникотерапевтичен лист ОНД
А3 двустр. лист
Книга за издадени болнични листи /ЛКК/
А4 книга 100л. тв. подв.
Книга за приети болни
А4 книга 100л. тв. подв.
Книга за рентгенови изследвания
А4 книга 100л. тв. подв.
Книга за хирургични операции
А4 книга 100л. тв. подв.

118 Искане за кръв и кръвни продукти

20
21

Формат и мярка

600
1 000

0.10 / 60.00
0.10 / 100.00

2 000

0.70 / 1400.00

2 000

0.60 / 1200.00

500
500
700
10
30
5
20

0.10 / 50.00
0.01/ 5.00
0.01/ 7.00
7.00 / 70.00
7.00 / 210.00
7.00 /35.00
3.00 / 60.00

31
32
33
34
35
36
37
38

30 Лабораторен лист "ОАИЛ"
270_1 Лист за преглед на пациента в СО
117 Общи и специфични сестрински грижи
Оперативна програма- индигирана 3
251
цвята
31 Реанимационен лист "ОАИЛ"
Сведение за движение на болните и
73
легловия фонд
2011_ Талон услуга по желание - индигиран 3
1 цвята
257 Трансфузионен лист ОТХ

39

108 Требвателен лист - бланка

40

120 Удостоверение

41

51 Физиопроцедурна карта
Фиш - искане за хистопатологично
63
изследване
123 Фиш за имунохематологично изследване
Фиш изразходвани консумативи за
203
анестезия
Температурен лист

42
43
44
45

А4 двустр.лист
А4 двустр.кочан х 100л
А4 двустр.лист
А5 едностр.кочан х
100л.
А3 едностр.лист

400
800
12 000

0.01 / 4.00
0.90 / 720.00
0.01 / 120.00

10

6.00 / 60.00

400

0.01 / 4.00

А5 двустр.кочан х 100л.

50

3.00 / 150.00

1 200

0.07 / 84.00

1 000

0.01 / 10.00

100

0.90 / 90.00

5

0.10 / 0.50

1 000

0.01 / 10.00

20

2.90 / 58.00

2 000

0.01 / 10.00

1 000

0.01 / 20.00

100

3.00 /300.00

1 200

0.01 / 12.00

50

0.10 / 5.00

А5 едностр.кочан х
100л.
А4 едностр.лист
А5 едностр.кочан х
100л.
А5 едностр. кочан х
100л.
А5 двустр.картон
А5 двустр. кочан х
100л.
А4 едностр.лист
А4 едностр.лист
А4 двустр.кочан х 100л.
А4 едностр.кочан х
100л.
А5 едностр.кочан х
100л.

46

Диабетен лист към ИЗ

47

Рецепта

48

Журнал за храна-1вид

А4 книга 100л. тв. подв.

20

1.00 / 20.00

49

Журнал за храна-2вид

А4 книга 100л. тв. подв.

20

1.00 / 20.00

50

Журнал за храна-3вид

А4 книга 100л. тв. подв.

20

1.00 / 20.00

51

Журнал за храна-4вид

А4 книга 100л. тв. подв.

20

1.00 / 20.00

52

Журнал за храна-5вид

А4 книга 100л. тв. подв.

20

1.00 / 20.00

53

Фиш за спешен консултативен преглединдигиран – 2 цвята

50

6.00 / 300.00

54

Медицинска бележка

30

0.10 / 3.00

55
56

Журнал за контролни прегледи
Книга за ВБИ учетна форма 11
Първоначална оценка на суициден риск и
агресивност
Анестезиологичен протокол
Фиш за събиране на оперативен екип при
спешна операция- индигиран 2 цвята

А4 едностр.кочан х
100л.
А6 едностр.кочан х
100л.
А4 книга 100л. тв. подв.
А4 книга 100л. тв. подв.

60
20

1.00 / 60.00
0.50 / 10.00

А4 едностр.лист

5 000

0.01 / 50.00

А4 едностр.лист
2/3 А4 едностр.кочан х
100л.

2 000

0.01 / 20.00

30

6.00/ 180.00

57
58
59

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
МБАЛ” Св. Иван Рилски-Разград” АД
гр. РПазград

/.…чл.2 от ЗЗЛД…/
/Изп.директор- Д-р Марин Керчев/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
„Харт Голд” ООД

/……чл.2 от ЗЗЛД…./
/управител Симеон Симеонов/

