
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО 
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „СМТ ОПТИКС” ООД, гр. Велико Търново
ОБЕКТ: “Изследване на зрителния анализатор от специалист по очни болести и 
снабдяване на лицата, работещи с видеодисплеи с предписани от специалиста очила в 
Община Велико Търново”

Д О Г О В О Р

На основание чл. 194 от ЗОП във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП

Днес . . г у .к  2016 г. в град Велико Търново, между:

1. ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО, наричана по-долу ’’ВЪЗЛОЖИТЕЛ”, с адрес: град 
Велико Търново, пл. “Майка България” № 2, с БУЛСТАТ: 000133634, представлявана от инж. 
ДАНИЕЛ ПАНОВ -  Кмет на Общината,

И

2. „СМТ ОПТИКС” ООД, наричан по-долу “ИЗПЪЛНИТЕЛ“, със седалище и адрес на 
управление: гр. Велико Търново, ул. „Краков” № 13, вх. Б, ет. 8, ап.8, адрес за 
кореспонденция: гр. Велико Търново, ул. „Бачо Киро” № 3, с ЕИК 200693688, тел: 062/623 
223, 0888 444 246, e-mail: silvia.teklu@gmail.com, представлявано от управителите Силвия

Теклу и Мариана Илиева, и с подизпълнител: „Амбулатория -
медицински център за специализирана медицинска помощ” -  Очна клиника „Света 
Петка” АД -  клон Велико Търново, седалище и адрес на управление на клона: гр. Велико 
Търново, ул. „Зеленка, № 82, с ЕИК на клона: 1038643210021, представляван от Зита ! 
Митова -  управител,
определен за изпълнител след проведена обществена поръчка с № 9055071, от друга страна,

СЕ СКЛЮЧИ ТОЗИ ДОГОВОР ЗА СЛЕДНОТО:

1.0БЩИ ПОЛОЖЕНИЯ:

Чл.1(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши изследване 
на зрителния анализатор от специалист по очни болести и снабдяване на лицата, работещи с 
видеодисплеи с предписани от специалиста очила на служители на Община Велико Търново по 
приложен списък, на основание чл. 9 от Наредба № 7 от 15.08.2005 г. за минималните 
изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с 
видеодисплеи.

(2) Мястото на изпълнение на поръчката е:
- за изследване на зрителния анализатор от специалист по очни болести - Очна клиника 

„Света Петка” АД -  клон Велико Търново, ул. „Зеленка” № 82, тел: 062/655 855, 655 455, е- 
mail: st_petka_vt@abv.bg;

- за снабдяване наулицата. работещи с видеодисплеи с предписани от специалиста очила 
-  City optic, гр. В. Търново, ул. „’’Бачо Киро” № 3.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изработи очила при необходимост в срок до 3 /три/ 
работни дни, след представяне на рецепта с показания за изписани корекционни очила.
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“Изследване на зрителния анализатор от специалист по очни болести и снабдяване на лицата,
работещи с видеодисплеи с предписани от специалиста очила в Община Велико Търново ”

Чл.2(1) Състоянието на зрителния анализатор се установява с различни офталмологични 
изследвания /обективни и субективни/:

- на зрителната острота и реакциите на зениците
- на зрителното поле -  периметрия или кампиметрия
- на цветното зрение -  посредством цветни таблици
- на преден и заден очен сегмент /биомикроскопия/
- на очното дъно чрез оглеждането му с офталмоскоп /офталмоскопия/
- измерване на вътреочното налягане /офталмотонометрия/
- изследване на съдовата циркулация на окото /флуоресцеинова ангиография/ и др.

(2) Възложителят осигурява преглед на очите и оценка на състоянието на зрението на 
лицата, работещи с видеодисплеи, от специалист по очни болести:

- преди започване на работата с видеодисплеи;
- един път на три години за лицата, ненавършили 40 години, и ежегодно за лицата, 

навършили 40 години;
- при оплаквания от смущения на зрението, които могат да се дължат на работа с 

видеодисплеи.
(3) Възложителят осигурява за своя сметка средства за корекция на зрението на 

работещия за работата му с видеодисплей, ако са предписани от специалиста по очни болести 
при извършените прегледи; горното е в рамките на 100 лева.

(4) Възложителят уведомява личния състав за определения от Изпълнителя график за 
прегледи и закупуване на защитни очила.

(5) Изпълнителят е длъжен при изпълнение на обществената поръчка да спазва Наредба 
№ 7 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни 
условия на труд при работа с видеодисплеи, както и всички нормативни документи, касаещи 
извършването на възложеното.

И. СРОК

Чл.3(1) Договорът се сключва за срок до 31.12.2017 г. Ако преди изтичане на този срок 
бъде достигнат прага по чл. 20, ал. 3, т.2 от ЗОП -  70 000,00 /седемдесет хиляди/ лева без ДДС 
договорът се прекратява предсрочно.

(2) Изпълнението на услугите по договора започва след представяне на списъците с 
лицата от съответните структури.

III. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.4(1) Възложителят заплаща стойността на един брой защитни очила в рамките до
100,00 /сто/ лева с ДДС: 99,00 /деветдесет и девет/ лева с ДДС, съгласно представената 
оферта, включваща:

- диагностичен преглед -  20,00 /двадесет/ лева без ДДС, а с ДДС 20 % - 24,00 /двадесет 
и четири/ лева.

- корекционна рамка с калъф за съхранение -  35,83 /тридесет и пет лева и осемдесет и 
три стотинки/ лева без ДДС, а с ДДС 20 % - 43,00 /четиридесет и три/ лева.

- корекционни диоптрични лещи -  13,33 /тринадесет лева и тридесет и три стотинки/ 
лева без ДДС, а с ДДС 20 % -16,00 /шестнадесет/ лева, за брой.

- монтаж на очилата
- калъф за очила
- почистваща бърсалка за очила
- измерване на предишни стойности на очила с електронен диоптромер
- сервизна поддръжка в рамките на сключения договор
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- почистване с ултразвук
- тест за UV защита
- индивидуални корекции и напасване на очилата

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши изследване на зрителния анализатор и да 
изработи и достави защитни очила и на допълнителен брой служители при необходимост, 
съгласно допълнително приложени списъци към договора. Общата стойност на поръчката 
трябва да е по-малка от сумата 70 000,00 лева без ДДС.

(3) Заплащането се извършва по сметка на Изпълнителя в срок до 30 /тридесет/ дни 
след представяне на фактура и списък на служителите, преминали през преглед и закупили 
защитни очила. Фактурирането се извършва с данни на съответния разпоредител с бюджет -  
приложение към договора.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Чл.5 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ стойността на 
поръчката в сроковете и по начина, уговорени в настоящия договор.

Чл.6 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право във всеки момент от изпълнението на договора да 
осъществява контрол по изпълнението, но без да пречи на самостоятелността на Изпълнителя.

Чл.7 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни поръчката в 
срок и без отклонения.

Чл.8 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да представи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 7 /седем/ дневен 
срок от подписването на договора заверен списък на работниците и служителите, който да 
съдържа лични данни: име, презиме, фамилия, длъжност.

Чл.9 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да уведоми личния състав за определения график 
от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за преглед и закупуване на защитни очила.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Чл.10 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши посоченото в чл.1 от договора така, че 
да отговаря на изискванията, произтичащи от действащата нормативна уредба.

Чл. 11 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави качествени защитни очила.

Чл.12 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съответното 
възнаграждение в посочените срокове и условия.

Чл.13 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен при поискване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да 
представи съответните удостоверяващи документи за качеството и произхода на защитните 
очила, предмет на поръчката.

Чл.14(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ списък на 
служителите, преминали на преглед и закупили защитни очила.

(2) Списъкът по ал. 1 съдържа информация за параметрите на предписаните очила.

Чл.15 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да сключи договор/и за подизпълнение с посочените в 
офертата му подизпълнители и да представи оригинален екземпляр на Възложителя в 3 дневен 
срок от сключването му.
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Чл.16 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за качеството и сигурността на очилата при 
работа с видеодисплей.

Чл.17(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълни поръчката с грижата на добър търговец 
и в защита интересите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че няма да разпространява на трети лица факти, данни, 
обстоятелства и друга информация, свързана с предмета на дейност на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 
станала му известна по време и във връзка с изпълнението на този договор.

VI. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл.18 Рекламации относно качеството се правят в момента на приемане на защитните 
очила или до три дни от откриването на недостатъка.

Чл.19 В случай на рекламация и възникване на спор между страните по договора, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ осигурява проверка на рекламираните защитни очила от контролна 
организация в присъствието на представители на двете страни, за което се съставя надлежен 
протокол.

Чл.20(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря, ако доставените защитни очила имат явни 
недостатъци, които намаляват тяхната годност за обикновеното предназначение.

(2) При предаване на некачествени защитни очила, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да ги 
замени безвъзмездно с други такива без недостатъци.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпълнява задълженията си по ал.2 на чл.20 в срок указан от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. При неизпълнение ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 1 % 
върху стойността на забавената доставка за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % от 
стойността й. Сумата се удържа от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при изплащането на цената на доставеното 
по заявката.

Чл.21 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност по предявени искове за вреди, причинени на 
трети лица поради недостатъци на защитните очила. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да търси 
обезщетение по реда на гражданското законодателство. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може 
да прекрати договора с писмено предизвестие.

Чл.22 Настоящият договор може да бъде прекратен:
• по взаимно съгласие на страните, изразено писмено,
• при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложеното
• ако задълженията за изработване на очила системно не бъдат изпълнявани в 

срока по чл. 1, ал.З от договора.
• при неизпълнение на някое друго задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора;

Чл.23 Договора се прекратява едностранно от Възложителя с изтичане на срока от 1 
година, съгласно чл. 3 от същия. Ако преди изтичане на този срок бъде достигнат прага по чл. 
20, ал. 3, т.2 от ЗОП -  70 000,00 /седемдесет хиляди/ лева без ДДС договорът се прекратява 
предсрочно.

Чл.24 Нищожността на някоя клауза от настоящия договор не води до нищожност на 
друга клауза или на договора като цяло.
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Чл.25 За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на 
действащото законодателство на Република България.

Чл.26 За всеки спор относно съществуването и действието на сключения договор или във 
връзка с неговото нарушаване, включително спорове и разногласия относно действителността, 
тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, както и за всички въпроси, 
неуредени в този договор се прилага Търговския закон, Закона за задълженията и договорите и 
действащото в Република България законодателство. При непостигане на съгласие спорът се 
отнася за решаване пред компетентния съд в гр.Велико Търново.

Неразделна част от този договор е представената оферта на Изпълнителя.
Този договор се състави в два еднообразни екземпляра по един за всяка от страните.

Началник отдел'„Бюджет”

Съгласували:
Десислава Йонкова
Директор на дирекция ^Правна” в Община Велико Търново 

Надя Петрова:
Директор на дирекция ОСОП

инж. Стефан Караиванов 
Старши експерт'отдел ИТО

Пенка Игнатова Павлинка Калбанова

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 
ИНЖ. ДАНИЕЛ 1

да!
ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Кмет на Община Гъ^нр^о

Даниела Данчева.
т т __________  . . / Т /  . .К

Директор на дирекция ОМДС Гл.счетоводител дирекция^(ЗМДС

Росица Димитрова 
Директор дирекция СДЗ

Анка Г анева
Гл. счетоводител ЦСУ

Нелина Църова
Директор на дирекция „Култура и туризъм”

Антония Папазова
Гл. счетоводител дирекция „Култура и туризъм” ^ )
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ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

За обществена поръчка с предмет: „Изследване на зрителния анализатор от 
специалист по очни болести и снабдяване на лицата, работещи с видеодисплеи с 
предписани от специалиста очила в Община Велико Търново”

ОТ: СМТ ОЮПГИКС ООД 

с адрес: гр. Велико Търново, ул. „ Краков“ №13

тел.: 0888 444 246, 08888 82 143, факс: НЕ e-mail: silvia.teklu@gmail.com,

ЕИК/БУЛСТАТ :BG 200693688.,

Регистрация по ЗДДС: BG200693688 от 05.06.2009г

Разплащателна сметка:
IBAN сметка 
BIC код на банката:
Банка:
Град/клон/офис:
Адрес на банката:

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА,

С настоящото, Ви представяме нашето ценово предложение за участие в 
обявената обществена поръчка с предмет: „Изследване на зрителния анализатор от 
специалист по очни болести и снабдяване на лицата, работещи с видеодисплеи с 
предписани от специалиста очила в Община Велико Търново”.

Поемаме ангажимент да изпълним поръчката в съответствие е изискванията на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Поемаме ангажимент да изпълним задачата в срок.

1. Начин на плащане: по банков път, с платежно нареждане в български лева по 
следната банкова сметка:

IBAN сметка 
BIC код на банката:
Банка:

2. За извършените плащания ще се издават надлежно оформени фактури.

3. Предлагаме възнаграждение за изпълнение на поръчката, както следва: 
- Дени за комплект услуги, включващ:
Диагностичен преглед:

20.00 лв /двадесет/ лева за брой без ДДС
24.00 лв /двадесет и четири/ лева за брой с ДДС
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Корекционна рамкас гарантиран произход и качество, за което прилагаме сертификат за 
качество и декларация за съответствие, част от предложената оферта 

Вносител “Опти 7” ЕООД .
Производител Opticland, Германия
BELLINI, ANYWAY,LARA SAVINI, STUDIO MILANO, HAMILTON, INLOOK 

35.83 jib /тридесет и пет лв и 83ст/ лева за брой без ДЦС

43.00 лв /четиридесет и три/ лева за брой с ДЦС

Рефракционни лещи със защитни покрития при работа с видеодисплеи и диоптрична 
корекция, с гарантирано качество и произход, за което прилагаме сертификат за 
качество към настоящата оферта

вносител AKBAJIEHC ЕООД,

Производител HOYA,Япония.

МАХХЕ 1,5 Hard Multi Coated

13.33 лв /тринадесет лв и ЗЗст/ за брой без ДЦС
16.00 /шестнадесет/ лева за брой с ДДС 

БЕЗПЛАТНИ УСЛУГИ КЪМ НАСТОЯЩАТА ОФЕРТА

• Монтаж на очилата
• калъф за очила
• почистваща бърсалка за очила
• измерване на предишни стойности на очила с електронен диоптромер
• сервизна поддръжка в рамките на сключения договор
• почистване с ултразвук
• тест за UV защита
• индивидуални корекции и напасване на очилата

1. Срок за плащане на поръчката: до 30/тридесет / дни след представяне на фактура и 
списък с подписи на служителите, преминали преглед и получили защитни очила.

2. Приложима валута и зачитане при несъответствие : цените са в български лева без 
ДЦС. При несъответствие между цифровото и изписаното с думи възнаграждение, ще 
се взема предвид изписаното с думи.

3. Посоченото възнаграждение включва:
Офталмологичен преглед 
Корекционна рамка
Чифт защитни стъкла за работа с видеодисплеи
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