
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩ ИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО  
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „СМТ ОПТИКС“ ООД
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“

за възлагане на обществена поръчка за услуги е 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“ 

на основание чл. 112, ал. 1 от ЗОП и във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП

1. ОБЩ ИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО, наричана по-долу „ВЪЗЛОЖ ИТЕЛ“, със
седалище и адрес на управление: град Велико Търново, пл. „Майка България“ №2, е 
БУЛСТАТ: 000133634, представлявана от Снежана Данева -  Иванова- временно 
изпълняваща длъжността кмет на Община Велико Търново и Даниела Данчева -  Главен 
счетоводител в Община Велико Търново, отговорно лице по чл. 13, ал. 3, т. 1 от Закона 
за финансовото управление и контрол в публичния сектор (ЗФУКПС), от една страна,

2. „СМТ ОПТИКС“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Велико Търново, 
п.к. 5000, ул. „Краков“ №  13, вх. Б, ет. 8, ап. 8, е адрес за кореспонденция: гр. Велико 
Търново, ул. „Бачо Киро“ № 3, ЕИК: 200693688 и ДДС номер ВС200693688, 
представлявано заедно и поотделно от Силвия Теклу и Мариана Илиева, в качеството им 
на управители, наричано за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ“, и е 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, е ЕИК на клона: 1038643210021, 
представляван от Зита Митова - управител, от друга страна,

(ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните“, а всеки от тях 
поотделно „Страна“); .

се сключи този договор („Договора/Договорът“) за следното:

Чл.1 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши услуга по 
изследване на зрителния анализатор от специалист по очни болести и снабдяване на 
лицата, работещи е видеодисплеи, с предписани от специалиста очила на служители на 
Община Велико Търново по приложен списък, на основание чл. 9 от Наредба № 7 от

ДОГОВОР

Днес, 2019 г., в град Велико Търново, между:

и

I. ПРЕДМ ЕТ НА ДОГОВОРА



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 -  АМЦСМП 
„Очна клиника Света Петка” АД - клон Велико Търново, ул. „Зеленка” № 82, тел: 0889 
438 568, e-mail: st_petka_vt@abv.bg;
- за снабдяване на лицата, работещи с видеодисплеи, с предписани от специалиста очила- 
City optic (Сити Оптик), гр. Велико Търново, ул. „Бачо Киро” № 3, тел.: 0888 444 246, е- 
mail: silvia.teklu@gmail.com.

(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. 
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
- 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/
- издаване на рецепта за очила 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, като размерът на средствата е в рамките на 100 лева 
с ДДС на човек.
(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.
Чл.З (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предоставя Услугите в съответствие с 
Техническата спецификация, Техническото предложение и Ценовото предложение на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съставляващи съответно Приложения № 1, 2 и 3 към този Договор 
(„Приложенията“) и представляващи неразделна част от него.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да извърши възложената работа на свой риск със свои 
ресурси.

И. СРОК НА ДОГОВОРА

Чл.4 Договорът се сключва за срок от 1 (една) година, считано от датата на
подписването му. Ако в рамките на този срок бъде достигната сумата от 34 867,50 
(тридесет и четири хиляди осемстотин шестдесет и седем лв. и 50 ст.) лева без ДДС, 
договорът се прекратява предсрочно.
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Чл. 5 Изпълнението на услугите по договора започва след представяне на списъците 
по чл. 18, ал. 2 от настоящия договор.

III. ЦЕНА. НАЧИН НА ПЛАЩ АНЕ

Чл.6 (1) ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ заплаща стойността на един брой защитни очила в рамките 
до 100,00 /сто/ лева с ДДС: 93,00 /деветдесет и три/ лева с ДДС, съгласно представената 
оферта, включваща:

- диагностичен преглед -  24 /двадесет и четири/ лева (медицинските прегледи са 
освободени от ДДС);

- корекционна рамка с калъф за съхранение -  35,83 /тридесет и пет лв. и 83 ст./ 
лева без ДДС, а с ДДС- 43,00 /четиридесет и три/ лева;

- корекционни диоптрични лещи -  21,67 /двадесет и един лв. и 67 ст./ лева без 
ДДС, а с ДДС- 26,00 /двадесет и шест/ лева;

- кърпичка за почистване -  0 /нула/ лева без ДДС, а с ДДС- 0 /нула/ лева;
- монтаж на корекционните лещи -  0 /нула/ лева без ДДС, а с ДДС- 0 /нула/ лева;
- сервизна поддръжка -  0 /нула/ лева без ДДС, а с ДДС- 0 /нула/ лева;
- допълнителни услуги /измерване параметрите на стари очила и сравнение с 

новото предписание; почистване с ултразвук на очилата; измерване и У  защитата на 
корекционните лещи; сервиз на очилата в рамките на договор/:

0 /нула/ лева без ДДС, а с ДДС- 0 /нула/ лева;
0 /нула/ лева без ДДС, а с ДДС- 0 /нула/ лева;
0 /нула/ лева без ДДС, а с ДДС- 0 /нула/ лева.

(2) В Цените по предходната алинея са включени всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за 
изпълнение на Услугите, включително и разходите за персонала, който ще изпълнява 
поръчката и членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението (и за 
неговите подизпълнители), като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащането на каквито и 
да е други разноски, направени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(3) Цените по ал. 1 са крайни за отделните дейности, свързани с изпълнението на 
Услугите, посочени в Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за времето на 
изпълнение на Договора и не подлежат на промяна, освен в случаите, изрично уговорени 
в този Договор и в съответствие с разпоредбите на ЗОП.
(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши изследване на зрителния анализатор и да 
изработи и достави защитни очила и за други служители, различни от посочените в 
списъка по чл. 18, ал. 2 от настоящия договор, при необходимост, след получаване на 
възлагателно писмо, като не следва да се надвишава сумата по чл. 4 от настоящия 
договор.
(5) Възнаграждението по ал. 1 се заплаща както следва:
- окончателно плащане в срок до 30 (тридесет) дни след представяне на двустранно 
подписан протокол за приемане и предаване, съставен по реда на чл. 32 от настоящия 
договор, фактура и списък на служителите, преминали през преглед и закупили защитни 
очила. Фактурирането се извършва с данни на съответния разпоредител с бюджет -  
Списък приложение № 4 към договора.
(6) Всички плащания по този Договор се извършват в лева чрез банков превод по 
следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Банка:
В1С:
1ВА№
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(7) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички 
последващи промени по ал. 6 в срок от три дни, считано от момента на промяната. В 
случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, счита се, че 
плащанията са надлежно извършени.

IV. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.7 (1) При подписването на този Договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение в размер на 3 % (три на сто) от Стойността 
на Договора в лева без ДДС, а именно 1046,03 (хиляда четиридесет и шест лв. и 03 ст.) 
(„Гаранцията за изпълнение“), която служи за обезпечаване на изпълнението на 
задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по Договора.
(2) Гаранцията, обезпечаваща изпълнението, се представя под една от следните форми- 
банкова гаранция, застраховка, обезпечаваща изпълнението чрез покритие на 
отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или парична сума, внесена по банкова сметка на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да промени формата на представената от него гаранция 
за изпълнение, съгласно разрешените форми в ЗОП.
(4) Гаранцията за изпълнение е със срок на валидност до 30 дни след изтичане на срока 
на договора.
(5) В случай на изменение на Договора, извършено в съответствие с този Договор и 
приложимото право, включително когато изменението е свързано с индексиране на 
Цената, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предприеме необходимите действия за 
привеждане на Гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените условия на 
Договора, в срок до 7 (седем) дни от подписването на допълнително споразумение за 
изменението.
(6) Действията за привеждане на Гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените 
условия на Договора могат да включват, по избор на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
1. внасяне на допълнителна парична сума по банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при 
спазване на изискванията на чл. 8 от Договора; и/или;
2. предоставяне на документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова 
банкова гаранция, при спазване на изискванията на чл. 9 от Договора; и/или
3. предоставяне на документ за изменение на първоначалната застраховка при спазване на 
изискванията на чл. 10 от Договора.
Чл.8 Когато като Гаранция за изпълнение се представя парична сума, сумата се внася по 
следната банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
Банка:
B IC :____________
IBAN:
Чл.9 (1) Когато като гаранция за изпълнение се представя банкова гаранция, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на банкова 
гаранция, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да отговаря на следните 
изисквания:
1. да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция [във форма, предварително 
[съгласувана с] ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ]] / [да съдържа задължение на банката - гарант да 
извърши плащане при първо писмено искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, деклариращ, че е 
налице неизпълнение на задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или друго основание за 
задържане на Гаранцията за изпълнение по този Договор];
2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 30 
(тридесет) дни след прекратяването на Договора, като при необходимост срокът на 
валидност на банковата гаранция се удължава или се издава нова.
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(2) Банковите разходи по откриването и поддържането на Гаранцията за изпълнение във 
формата на банкова гаранция, както и по усвояването на средства от страна на 
ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ, при наличието на основание за това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
ЧлЛО (1) Когато като Гаранция за изпълнение се представя застраховка, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ оригинален екземпляр на 
застрахователна полица, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в която 
ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ е посочен като трето ползващо се лице (бенефициер), която трябва 
да отговаря на следните изисквания:
Е да обезпечава изпълнението на този Договор чрез покритие на отговорността на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 30 
(тридесет) дни след прекратяването му.
(2) 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 ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ, при наличието на основание 
за това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
ЧлЛ 1 (1) ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ освобождава Гаранцията за изпълнение в срок до 30 
(тридесет ) дни след приключване на изпълнението на Договора и окончателно 
приемане на Услугите в пълен размер, ако липсват основания за задържането от страна 
на ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ на каквато и да е сума по нея.
(2) Освобождаването на Гаранцията за изпълнение се извършва, както следва:
1. когато е във формата на парична сума -  чрез превеждане на сумата по банковата сметка 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочена в чл. 6, ал. 6 от Договора;
2. когато е във формата на банкова гаранция -  чрез връщане на нейния оригинал на 
представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице;
3. когато е във формата на застраховка -  чрез връщане на оригинала на застрахователната 
полица на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава съответна част от Гаранцията за изпълнение след 
приключване и приемане по реда на чл. 32-36 от Договора.
(4) Гаранцията или съответната част от нея не се освобождава 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 
усвояване на гаранциите.
ЧлЛ2 ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ има право да задържи съответна част и да се удовлетвори от 
Гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някое от своите 
задължения по Договора, както и в случаите на лошо, частично и забавено изпълнение 
на което и да е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като усвои такава част от Гаранцията за 
изпълнение, която съответства на уговорената в Договора неустойка за съответния 
случай на неизпълнение.
ЧлЛЗ ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ има право да задържи Гаранцията за изпълнение в пълен 
размер, в следните случаи:
Е ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не започне работа по изпълнение на Договора в срок до 14 
{четиринадесет) дни след представяне на списъците по чл. 18, ал. 2, във връзка с чл. 5 
от настоящия договор и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ развали Договора на това основание;
2. при пълно неизпълнение, в т.ч. когато Услугите не отговарят на изискванията на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и разваляне на Договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на това 
основание;
3. при прекратяване на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при обявяването му в 
несъстоятелност.



Ч лЛ  4 Във всеки случай на задържане на Гаранцията за изпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за задържането и неговото основание. Задържането на 
Гаранцията за изпълнение изцяло или частично не изчерпва правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
да търси обезщетение в по-голям размер.
Ч лЛ 5 Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се е удовлетворил от Гаранцията за изпълнение и 
Договорът продължава да е в сила, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок до 3 {три) дни 
да допълни Гаранцията за изпълнение, като внесе усвоената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума по 
сметката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или предостави документ за изменение на първоначалната 
банкова гаранция или нова банкова гаранция, съответно застраховка, така че във всеки 
момент от действието на Договора размерът на Гаранцията за изпълнение да бъде в 
съответствие с чл. 7 от Договора
Ч лЛ  6 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва за времето, през което средствата по 
Гаранцията за изпълнение са престояли при него законосъобразно.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖ ЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Ч лЛ  7 Изброяването на конкретни права и задължения на Страните в този раздел е 
неизчерпателно и не засяга действието на други клаузи от Договора или от 
приложимото право, предвиждащи права и/или задължения на която и да е от Страните.

Права и задължения на ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ:

Ч лЛ 8 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:
1. при точно и пълно изпълнение да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговорената 

цена;
2. да подпише протокол за изпълнената работа с или без възражения;

3. да приеме изпълнението на Услугите, когато отговаря на договореното, по реда и при 
условията на този Договор;
4. да предостави и осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до информацията, необходима 
за извършването на Услугите, предмет на Договора, при спазване на относимите 
изисквания или ограничения съгласно приложимото право;
5. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в 
Договора;
6. да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на този Договор, 
включително й за отстраняване на възникнали пречки пред изпълнението на Договора, 
когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поиска това.
(2) ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ 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.
(3) ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ се задължава да уведоми личния състав за определения график от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за преглед и закупуване на защитни очила.
Ч л.19 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право по всяко време да иска в определен от него срок 
отчетна информация за изпълнение на възложеното от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да следи за 
спазването на нормативните и техническите изисквания от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право във всеки момент от изпълнението на договора да 
осъществява контрол по изпълнението, но без да пречи на самостоятелността на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл.20 ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ има право:

Е да изисква и да получава Услугите в уговорените срокове, количество и качество;
2. да изисква, при необходимост и по своя преценка, обосновка от страна на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на изготвените от него протокол/и и други документи за отчитане на 
изпълнението или съответна част от тях;
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3. да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ преработване или доработване на всеки от 
протоколите, документите, изготвени в изпълнение на Договора;

4. да не приеме някои от протоколите, документите, изготвени в изпълнение на 
Договора, ако в същите не са отразени вярно обстоятелства и/или информацията е 
непълна;

5. да откаже да приеме изпълнението при отклонения от договореното.

Права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Чл.21 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извършва услугите, предмет на договора, така, 
че да отговарят на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и действащата нормативна уредба.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави качествени защитни очила.
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за качеството и сигурността на очилата при 
работа с видеодисплеи.
Чл.22 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да оказва съдействие при извършване на 
проверки от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(2) 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.23 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ списък на 
служителите, преминали преглед и закупили защитни очила.
(2) Списъкът по ал. 1 съдържа информация за параметрите на предписаните очила.
Чл.24 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълни поръчката с грижата на добър търговец 
и в защита интересите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен при изпълнението на обществената поръчка да спазва 
всички нормативни документи, касаещи предмета на поръчката и техниката на 
безопасността на труда.
(3) 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.
(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1. да предоставя Услугите и да изпълнява задълженията си по този Договор в 
уговорените срокове и качествено, в съответствие с Договора и Приложенията;

2. да информира своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички пречки, възникващи в 
хода на изпълнението на работа, да предложи начин за отстраняването им, като може да 
поиска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ указания и/или съдействие за отстраняването им;

3. да изпълнява всички законосъобразни указания и изисквания на ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ;
4. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с 

уговореното в настоящия Договор;
5. да не възлага работата или части от нея на подизпълнители, извън посочените в 

офертата освен в случаите и при условията, предвидени в ЗОП. В случай, че в офертата 
е посочен подизпълнител, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ възлага съответна част от Услугите на 
подизпълнител, посочен в офертата и контролира изпълнението на неговите 
задължения.

6. да участва във всички работни срещи, свързани с изпълнението на този Договор; 
Ч л.25 (1) При точно и пълно изпълнение на договореното ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право 
да получи уговореното в чл. 6, ал. 1 от настоящия договор възнаграждение.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да иска и да получава от ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ 
необходимото съдействие за изпълнение на задълженията по този Договор, както и 
всички необходими документи, информация и данни, пряко свързани или необходими 
за изпълнение на Договора.



VI. ПОДИЗПЪЛНЕНИЕ И ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

Чл.26 (1) В срок до три дни от датата на сключване на Договора, но най-късно преди 
започване на неговото изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за 
името, данните за контакт и представителите на подизпълнителя, посочен в офертата на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всякакви промени в 
предоставената информация в хода на изпълнението на Договора в срок до три дни от 
настъпване на съответното обстоятелство.
(2) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпълнява задълженията си съвместно с 
подизпълнител/и, посочен/и в офертата, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да сключи 
договор/и за подизпълнение.
(3) Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които 
са включени в предмета на договора за подизпълнение.
(4) Не е нарушение на забраната по предходната алинея доставката на стоки, материали 
или оборудване, необходими за изпълнението на обществената поръчка, когато такава 
доставка не включва монтаж, както и сключването на договори за услуги, които не са 
част от договора за обществената поръчка, съответно от договора за подизпълнение. 
Чл.27 (1) Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор 
съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице 
основания за отстраняване, съгласно приложения ред за възлагане.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на условията 
по предходната алинея поради промяна в обстоятелствата преди сключване на договора 
за обществена поръчка.
Чл.28 (1) Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да 
бъде предадена като отделен обект на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 
ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя в 
съответствие с условията на чл. 6 от настоящия договор.
(2) В случаите по предходната алинея подизпълнителят представя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
отчет за изпълнението на съответната част от Услугите за съответната дейност/задача, 
заедно с искане за плащане на тази част пряко на подизпълнителя. Разплащанията по ал. 1 
се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
чрез ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, който е длъжен да го предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заедно с 
отчета в 15-дневен срок от получаването му.
(3) Към искането по предходната алинея ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя становище, от 
което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими. В искането 
за плащане и в становището на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ следва да бъде посочен размерът на 
дължимото възнаграждение, както и банкова сметка на подизпълнителя, по която да бъде 
направено плащането.
Чл.29 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже плащане по чл. 28 от настоящия договор, 
когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за 
отказа.
Чл.30 Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за 
изпълнение на договора за обществена поръчка е на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл.31 (1) Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договора 
се допуска при необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия:

1. за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване от поръчката;
2. новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор по отношение на дела и 

вида на дейностите, които ще изпълнява.
(2) При замяна или включване на подизпълнител ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ копие от договора с новия подизпълнител, заедно с всички документи, 
които доказват изпълнението на условията по ал. 1, в срок до три дни от неговото
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сключване.

VII. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Чл.32 Предаването на изпълнението на Услугите за всяка отделна задача се документира 
с протокол за приемане и предаване, който се подписва от представители на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в два оригинални екземпляра -  по един за всяка от 
Страните („Приемо-предавателен протокол“).
Чл.ЗЗ (1) ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ има право:
1. да приеме изпълнението, когато отговаря на договореното;
2. да откаже да приеме изпълнението при съществени отклонения от договореното.
(2) Приемането на изпълнението на Услугите по този Договор се извършва с подписване 
на Приемо-предавателен протокол от Страните в срок до 7 (седем) дни след изтичането 
на срока на изпълнение на възложеното за срока по чл. 4 от Договора. В случай, че към 
този момент бъдат констатирани недостатъци в изпълнението, те се описват в 
констативен протокол по реда на чл. 34 от настоящия Договор и се определя подходящ 
срок за отстраняването им, или налагането на санкция, съгласно разпоредбите на чл. 37 
-  42 от Договора.
Чл.34 (1) При неизпълнение, респективно некачествено или несвоевременно изпълнение 
на възложеното с този договор, пълна липса на изпълнение, или при каквото и да било 
друго неизпълнение на задължения по този договор, ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ има право да 
изисква съставянето на констативен протокол, подписан от представител на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или негов служител. Същият е годно доказателство 
за упражняване на правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срещу ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като неизправна 
страна, в това число и да прихваща неустойки, предвидени в Раздел VIII от настоящия 
договор, от дължими към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ суми.
(2) При отказ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или на негов служител за подписване протокола по 
предходната алинея, същият се подписва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или негов служител и 
двама свидетели и е годно доказателство за упражняване на правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
срещу ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като неизправна страна.
Чл.35 При констатиране с протокола на недостатъци на свършената работа или друго 
неизпълнение, в същия се отбелязва естеството на недостатъците/неизпълнението и 
степента, в която те засягат работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като се посочва стойността на 
дължимото възнаграждение след приспадане на неизпълнението и/или обременената е 
недостатъци работа. При забава или друго неизпълнение, се посочва периодът на 
просрочването и/или естеството на неизпълнението.
Чл.36 (1) ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ не дължи заплащане за работи, неприети с подписване на 
протокол за тяхното извършване, поради това, че същите не отговарят на необходимото 
качество и/или е налице отклонение от договора или офертата и/или е налице отклонение 
от приложимото законодателство.
(2) ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ заплаща по-малко от уговореното възнаграждение, ако по 
предвидения в настоящия договор ред с протокол се констатира, че действително 
извършените работи са на по-малка стойност или са налице други обстоятелства, поради 
които се дължи по-малко заплащане на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в това число несъответствие на 
дължимото възнаграждение с количеството или качеството на изпълнението.
(3) Ако при приемане на отделни работи, представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ констатира 
недостатъци, до отстраняването им ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да задържи дължимата сума 
за тях. Задържането на сумата не е забава за ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ и не влече последици 
поради просрочване на плащането.



VIII. ОТГОВОРНОСТ И САНКЦИИ

Ч л.37 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за работата и действията на 
ангажирани от него лица във връзка с изпълнение на договора, в т.ч. и ако същият е 
ангажирал подизпълнители.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за вреди, причинени на трети лица по 
време и по повод изпълнението на възложената работа.
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако при извършване на 
работата е допуснал отклонения от нормативно установени задължителни изисквания за 
изпълнение на работа.
(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за нанесени вреди на физически лица и/или 
имущество при или по повод изпълнение работата по този договор и при условие, че 
вредите са по причина, за която ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря.
(5) Всички санкции, наложени от общински и държавни органи във връзка с 
изпълнението на възложената работа, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл.38 Рекламации относно качеството се правят в момента на приемане на защитните 
очила или до три дни от откриването на недостатъка.
Ч л.39 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.40 (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 в срок, указан от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. При неизпълнение ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 
1% (едно на сто) върху стойността на забавената доставка за всеки просрочен ден, но не 
повече от 10 % (десет на сто) от стойността й. Сумата се удържа от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при 
изплащането на цената на доставеното по заявката.
Чл.41 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.42 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която последният 
удържа от цената, в размер на 30 % от стойността възложеното в следните случаи:
1. при мълчалив или изричен отказ да изпълни писмените изисквания на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на упълномощено от него лице, ако те са в рамките и при условията 
по този договор;
2. при неизпълнение на задълженията си по настоящия договор, констатирано по реда на 
чл. 34 от настоящия договор.
(2) Плащането на неустойките, уговорени в този Договор, не ограничава правото на 
изправната Страна да търси реално изпълнение и/или обезщетение за понесени вреди и 
пропуснати ползи в по-голям размер, съгласно приложимото право.

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.43 (1) Настоящият договор се прекратява в следните случаи:
1. при условията на чл. 4 от настоящия договор;
2. с изпълнението на всички задължения на Страните по него;
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3. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което 
обстоятелство засегнатата Страна е длъжна да уведоми другата Страна в срок 
до три дни от настъпване на невъзможността;

4. при прекратяване на юридическо лице -  Страна по Договора без 
правоприемство, по смисъла на законодателството на държавата, в която 
съответното лице е установено;

5. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮ ПДРКТЛТДС 
(2) Договорът може да бъде прекратен:

1. по взаимно съгласие на страните;
2. когато за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или 

ликвидация -  по искане на всяка от Страните.
Чл.44 (1) Договорът може да бъде прекратен едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с писмено 
предизвестие, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща качествено извършените до момента на 
прекратяването и приети по надлежния ред работи, ако:

Е ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ използва подизпълнител, без да е декларирал това в 
офертата си или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата. 
В този случай ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ има право на неустойка в размер на 30 % от стойността 
на възложеното.

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ замени подизпълнител, без да са налице условията по чл. 31 
от договора или не изпълни друго задължение по договора във връзка с подизпълнителя. 
В този случай ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ има право на неустойка в размер на 30 % от стойността 
на възложеното.

3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълнява задълженията си по този договор. 
Неизпълнението се установява със съставянето на констативен протокол по реда на чл. 
34 от настоящия договор. В този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи връщане на 
неусвоените авансово получени суми, ако такива са получени, в писмено определен от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, а ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на неустойка в размер на 30 % от 
стойността на възложеното.
(2) ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ има право да прекрати без предизвестие договора за обществена 
поръчка при възникване на обстоятелствата по чл. 118, ал. 1, т. 2 или 3 ЗОП. При 
прекратяване в тези случаи ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи обезщетение за претърпени 
вреди от прекратяването на договора.
(3) ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ прекратява договора за обществена поръчка на основание чл. 118, 
ал. 1, т. 1 от ЗОП- когато е необходимо съществено изменение на поръчката, което не 
позволява договорът да бъде изменен на основание чл. 116, ал. 1 от ЗОП. В този случай 
размерът на обезщетението за претърпени вреди от прекратяването на договора 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.
Чл.45 (1) Всяка от Страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на 
съществено задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците 
съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено 
предупреждение от изправната Страна до неизправната и определяне на подходящ срок 
за изпълнение. Разваляне на Договора не се допуска, когато неизпълнената част от 
задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната Страна.
(2) За целите на този Договор, Страните ще считат за виновно неизпълнение на 
съществено задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всеки от следните случаи:

1. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е започнал изпълнението на Услугите, а е настъпило 
времето за започване на изпълнението по причини, за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря;

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил възложена работа, без да са налице уважителни 
причини;



3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал съществено отклонение от Условията за изпълнение 
на поръчката и/или Техническата спецификация и/или Техническото предложение.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали Договора само с писмено уведомление до 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се 
изпълни непременно в уговореното време.
Чл.46 Във всички случаи на прекратяване на Договора, освен при прекратяване на 
юридическо лице -  Страна по Договора без правоприемство:

Е ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставят констативен протокол за 
извършената към момента на прекратяване работа и размера на евентуално дължимите 
плащания; и

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
а) да преустанови предоставянето на Услугите, с изключение на такива дейности, 

каквито може да бъдат необходими и поискани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
б) да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички доклади, протоколи и други документи, 

изготвени от него в изпълнение на Договора до датата на прекратяването; и
в) да върне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи и материали, които са собственост 

на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са били предоставени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с предмета 
на Договора.
Чл.47 При предсрочно прекратяване на Договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ реално изпълнените и приети по установения ред Услуги, а 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да възстанови на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неусвоената част от 
авансово предоставените средства (ако е приложимо). Когато прекратяването на 
Договора е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, той дължи и законната лихва върху частта от 
авансово предоставените средства, подлежащи на връщане, за периода от датата на 
прекратяване на Договора до тяхното връщане. (ако е приложимо).

X. ОБЩ И РАЗПОРЕДБИ

Непреодолима сила
Чл.48 (1) Страните не отговарят за неизпълнение на задължение по този Договор, когато 
невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила.
(2) За целите на този Договор, „непреодолима сила“ има значението на това понятие по 
смисъла на чл. 306, ал. 2 от Търговския закон. [Страните се съгласяват, че за 
непреодолима сила ще се считат и изменения в приложимото право, касаещи дейността 
на която и да е от тях, и възпрепятстващи изпълнението или водещи до невъзможност за 
изпълнение на поетите с Договора задължения.]
(3) 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 в срок до три дни от настъпване на непреодолимата сила. Към 
уведомлението се прилагат всички релевантни и/или нормативно установени 
доказателства за настъпването и естеството на непреодолимата сила, причинната връзка 
между това обстоятелство и невъзможността за изпълнение, и очакваното времетраене 
на неизпълнението.
(4) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира. 
Засегнатата Страна е длъжна, след съгласуване с насрещната Страна, да продължи да 
изпълнява тази част от задълженията си, които не са възпрепятствани от непреодолимата 
сила.
(5) Не може да се позовава на непреодолима сила Страна:

1. която е била в забава или друго неизпълнение преди настъпването на непреодолима 
сила;
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2. която не е информирала другата Страна за настъпването на непреодолима сила; или
3. чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до 

невъзможност за изпълнение на Договора.
(6) Липсата на парични средства не представлява непреодолима сила.
Ч л.49 (1) ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носят отговорност при настъпване 
на непреодолима сила, възпрепятстваща изпълнението на поетите задължения.
(2) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непреодолимата 
сила, е длъжна в тридневен срок да уведоми другата страна за преустановяване на 
въздействието на непреодолимата сила. При спиране на работата по каквато и да било 
причина ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ взема необходимите мерки за запазване качеството на вече 
извършени работи, обезопасяване на обекта. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да положи 
усилия да сведе до минимум периода, в който изпълнението е спряло и да поднови 
изпълнението веднага щом обстоятелствата позволяват това.
(3) Когато обстоятелства от извънреден характер, които се определят като непреодолима 
сила възпрепятстват по такъв начин изпълнението на задълженията по договора, че на 
практика водят до невъзможност на изпълнението на договора като цяло, страната, 
изпълнението на чиито задължения е възпрепятствано от непреодолимата сила, писмено 
с известие уведомява насрещната страна за това обстоятелство.
(4) След получаване на известието за невъзможността на изпълнението на договора като 
цяло, насрещната страна има право да прекрати договора.
(5) Срокът за изпълнение на възложеното с договора се удължава с времето, през което 
изпълнението е било невъзможно поради непреодолима сила, за наличието на която 
другата страна е била надлежно уведомена, при условията на договора и е приела 
съществуването й, на база на представените документи и доказателства.
(6) При спиране на работите, срокът започва да тече отново след получаването на 
уведомлението за възобновяване на изпълнението. При необходимост, действително 
отработеното време по изпълнение на договора ще се установява с двустранно подписан 
протокол.

Спазване на приложими норми
Чл.50 При изпълнението на Договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и неговите подизпълнители, 
ако има такива, са длъжни да спазват всички приложими нормативни актове, разпоредби, 
стандарти и други изисквания, свързани с предмета на Договора, и в частност всички 
приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и 
трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на 
международното екологично, социално и трудово право, съгласно Приложение №  10 към 
чл. 72, ал. 4 от ЗОП.

Конфиденциалност
Чл.51 (1) Всяка от Страните по този Договор се задължава да пази в поверителност и да 
не разкрива или разпространява информация за другата Страна, станала известна при 
или по повод изпълнението на Договора („Конфиденциална информация“). 
Конфиденциална информация включва, без да се ограничава до: всякаква финансова, 
търговска, техническа или друга информация, анализи, съставени материали, 
изследвания, документи или други материали, свързани с изпълнението, дейността на 
другата Страна, от каквото и да е естество или в каквато и да е форма, включително, 
финансови и оперативни резултати, настоящи или потенциални партньори, собственост, 
правни въпроси, продукти, процеси, свързани с документация, чертежи, спецификации, 
диаграми, планове, уведомления, данни, образци, модели, мостри/.



(2) С изключение на случаите, посочени в ал. 3 на този член, Конфиденциална 
информация може да бъде разкривана само след предварително писмено одобрение от 
другата Страна, като това съгласие не може да бъде отказано безпричинно.
(3) Не се счита за нарушение на задълженията за неразкриване на Конфиденциална 
информация, когато:

1. информацията е станала или става публично достъпна, без нарушаване на този 
Договор от която и да е от Страните;

2. информацията се изисква по силата на закон, приложим спрямо която и да е от 
Страните; или

3. предоставянето на информацията се изисква от регулаторен или друг компетентен 
орган и съответната Страна е длъжна да изпълни такова изискване;
В случаите по точки 2 или 3 Страната, която следва да предостави информацията, 
уведомява незабавно другата Страна по Договора.
(4) Задълженията по тази клауза се отнасят до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, всички негови 
поделения, контролирани от него фирми и организации, всички негови служители и 
наети от него физически или юридически лица, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за 
изпълнението на тези задължения от страна на такива лица. Задълженията, свързани с 
неразкриване на Конфиденциалната информация остават в сила и след прекратяване на 
Договора на каквото и да е основание.

Публични изявления
Чл.52 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да дава публични изявления и съобщения, да 
разкрива или разгласява каквато и да е информация, която е получил във връзка с 
извършване на Услугите, предмет на този Договор, независимо дали е въз основа на 
данни и материали на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на резултати от работата на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, което 
съгласие няма да бъде безпричинно отказано или забавено.

Прехвърляне на права и задължения
Чл.53 Никоя от Страните няма право да прехвърля никое от правата и задълженията, 
произтичащи от този Договор, без съгласието на другата Страна. Паричните вземания по 
Договора и по договорите за подизпълнение, ако има такива, могат да бъдат прехвърляни 
или залагани съгласно приложимото право.

Изменения
Чл.54 Този Договор може да бъде изменян само с допълнителни споразумения, 
изготвени в писмена форма и подписани от двете Страни, в съответствие с изискванията 
и ограниченията на ЗОП.

Нищожност на отделни клаузи
Чл.55 В случай на противоречие между каквито и да било уговорки между Страните и 
действащи нормативни актове, приложими към предмета на Договора, такива уговорки 
се считат за невалидни и се заместват от съответните разпоредби на нормативния акт, 
без това да влече нищожност на Договора и на останалите уговорки между Страните. 
Нищожността на някоя клауза от Договора не води до нищожност на друга клауза или 
на Договора като цяло.
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Уведомления
Чл.56 (1) Всички уведомления между Страните във връзка с този Договор се извършват 
в писмена форма и могат да се предават лично или чрез препоръчано писмо, по куриер, 
по факс, електронна поща.
(2) За целите на този Договор данните и лицата за контакт на Страните са както следва:
1. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
Адрес за кореспонденция: гр. Велико Търново, пл. „М айка България“ № 2 
Тел.: 062/619 417
Лице за контакт: Стефан Караиванов
2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Адрес за кореспонденция: гр. Велико Търново, ул. „Бачо Киро“ № 3
Тел.: 0888 444 246
e-mail: silvia.teklu@ gmail.com
Лице за контакт: Мариана Илиева.
(3) За дата на уведомлението се счита:
1. датата на предаването -  при лично предаване на уведомлението;
2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка -  при изпращане по пощата;
3. датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка -  при изпращане по куриер;
4. датата на приемането -  при изпращане по факс;
5. датата на получаване -  при изпращане по електронна поща.
(4) Всяка кореспонденция между Страните ще се счита за валидна, ако е изпратена на 
посочените по-горе адреси (в т.ч. електронни), чрез посочените по-горе средства за 
комуникация и на посочените лица за контакт. При промяна на посочените адреси, 
телефони и други данни за контакт, съответната Страна е длъжна да уведоми другата в 
писмен вид в срок до три дни от настъпване на промяната. При неизпълнение на това 
задължение всяко уведомление ще се счита за валидно връчено, ако е изпратено на 
посочените по-горе адреси, чрез описаните средства за комуникация и на посочените 
лица за контакт.
(5) При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието, 
правноорганизационната форма, седалището, адреса на управление, предмета на 
дейност, срока на съществуване, органите на управление и представителство на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият се задължава да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяната в срок 
до три дни от вписването й в съответния регистър.

Приложимо право
Чл.57 Всички неуредени въпроси по повод изпълнението на настоящия договор се 
решават от страните чрез двустранно подписани допълнителни споразумения, както и по 
правилата на договора за изработка -  чл. 258-269 от ЗЗД и разпоредбите на българското 
гражданско и търговско право.

Разрешаване на спорове
Чл.58 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, 
неуредени в този договор, се прилагат българското гражданско и търговско право, като 
страните уреждат отношенията си чрез споразумение. При непостигане на съгласие 
спорът се отнася за решаване пред компетентния съд в гр. Велико Търново.

mailto:silvia.teklu@gmail.com


Приложения:
Към този Договор се прилагат и са неразделна част от него следните приложения: 
Приложение № 1 -  Техническа спецификация;
Приложение № 2 -  Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
Приложение № 3 -  Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
Приложение № 4 -  Списък с данни за фактура за разпоредителите е бюджет.

Този договор се състави и подписа в два еднообразни в съдържанието си 
екземпляра, по един за всяка от страните.

СНЕЖ АНА ДАНЕВА-ИВАНОВА
Временно изпълняваща длъжността 
кмет на Община Велико Т)ърнов{

/ ' А '
ИЗПЪЛНИТЕЛ

Даниела Данчева
Главен счетоводител иощ ина В

Съгласували: '

Русанка Александрова!
Главен юрисконсулт дй$ейуия СЯТ

Пенка Игнатова 
Директ ор Дирекция 0 ^1  Д С

Павлинка Калбанова
Ел. счетоводител дирекция РМ ДС

Нелина Църова 
Директ ор Дирекция ГТМ Д

Антония Папазова
Гл. счетоводител диЬекция КТМД

Росица Димитрова 
Директ ор Дирекция СДЗ

Илка Тодордйай 
Гл. счетоводител ЦСУ'

инж. Стефан Караиванов 
Старши експерт отдел ИТО  
Орган по БЗР

Изготвил:
Василена Георгиева 
Младши експерт дирекция ОП
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Приложение №

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за обществена поръчка чрез обява 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”

I. ОБЩ И СВЕДЕНИЯ И ИЗИСКВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО:
1. 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.

2. Списъците на правоимащите лица ще бъдат приложени към договора за 
изпълнение на услугата и при необходимост ще бъдат актуализирани.

3. Изследване на зрителния анализатор и снабдяване с очила на лицата, работещи 
с видеодисплеи, обхваща приблизително 380 човека, като максималната полагаща се 
сума за дейността е 100 лв. с ДДС на човек.

4. Състоянието на зрителния анализатор се установява с различни офталмологични 
изследвания /обективни и субективни/:

- на зрителната острота и реакциите на зениците
- на зрителното поле
- 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/
- издаване на рецепта за очила.

5. За провеждането на прегледите участникът трябва да разполага с минимум 1 
магазин/офис/оптика/клиника (собствен, нает или на лизинг), на територията на или 
извън гр. Велико Търново, като ако е извън града, разходите за транспорта на работещите 
с видеодисплеи ще бъдат за сметка на изпълнителя. Помещенията следва да отговарят на 
изискванията на Наредба № 19 от 27.08.2008 г. за устройството и дейността на оптиките 
и здравните изисквания към тях.

6. Участникът следва да разполага със следното оборудване:
6.1/ безшаблонен автомат за изработка на всички видове монтаж на 

диоптрични лещи в корекционна рамка, с фин и груб шлайф, полиране на лещи, 
изработване на специален и плосък фасет. Механичен блокер за центриране.

6.2/ електронен диоптромер за центриране и измерване параметрите на 
диоптричните лещи и ТЛУ тест.

6.3/ ултразвук за почистване на очилата
6.4/ напълно оборудвана лаборатория за изработка, поддръжка и ремонт на 

очила - фина и прецизна техника за монтаж, демонтаж и сервиз на очила
6.5/ автокераторефрактометър за диагностика на зрителни недостатъци



6.6/ електронна таблица за изследване на зрителна острота 
6.7/ безконтактен тонометър за измерване на очното налягане 
6.8/ система за изследване на несъответствието във фиксацията на зрението и 

метод за изследване на сензорната фузия на хетерофорията и коригиране с призматични 
диоптрични очила;

6.9/видеоцентрирагца система за вземане на индивидуални мерки;

7. 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.

М инимално съдържание на техническото предложение
Участниците трябва да изложат/представят в Техническото си предложение под 

формата на обяснителна записка информация относно организация на работа и план за 
изпълнение на услугата, с разпределение на дейностите и техническите ресурси, 
посочени в спецификацията, документиране на резултатите от работата и предаването 
им на Възложителя. Участникът представя описание за изпълнението на всяка от 
основните дейности, предмет на поръчката, техническите възможности за изпълнението 
им с поименно посочване на квалифицирани специалисти, и информация за разполагано 
помещение (магазини/ офиси/ оптики/ клиники).

Оферта с Техническо предложение, в което няма описана горепосочената 
информация, ще бъдат отстранени от участие и няма да бъдат допуснати до 
оценяване.

II. КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ: „НАЙ-НИСКА ЦЕНА”
М етодика за определяне на най-ниска цена

Ц -  Ценови критерий -  определя най-доброто ценово предложение. Комисията оценява 
предлаганата от участниците обща комплексна цена за лични предпазни средства 
/защитни очила/, формирана от предлаганите цени за корекционна рамка, за лещи за 
корекционни очила и за диагностичен преглед.

Ценовият критерий Ц  = Ц 1 х 30 %  + Цг х 30 %  + Цз х 40 % , където: 
Подпоказатели:

Ц 1 -  предлагана цена за корекционна рамка с калъф за съхранение
Ц 2 -  предлагана цена за лещи за корекционни очила
Цз -  предлагана цена за диагностичен преглед

При оценяването се взема предвид предложената от участника цена по съответния
подпоказател. Преценява се най-изгодното за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ предложение, което ще
има за своя последица най - малък бюджетен разход. Най - висока оценка получава 
предложението, по съответния подпоказател, което ще има за своя последица 
изпълнение на поръчката срещу най-ниска цена. Офертата на участника с най - ниската 
предложена цена може да получава до 100 т., а всяка следваща оценка се определя по 
следната формула:

Ц(1-з> = Ц(1-з> m in/Цр-з) п х 100, където Цц-з) min - е най-ниската предложена цена по 
съответния подпоказател, а Цо-З) п -  е предложената цена от n-тия участник по 
съответния подпоказател.



Приложение №
Образец JVs 3

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

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

ОТ: СМТ ОИ1 И КС ООД
(наименование на участника)

с адрес: гр. Велико Търново, ул „Краков“ №13Б 
магазин оптика СИТИ ОПТИК гр. Велико Търново, ул.Бачо Киро№3

тел.: 0888 444 246, ф акс :................................., e-mail: s i I via. te k 1 u fe g m a  i 1. com  ,

ЕИК/БУЛСТАТ: BG 200693688,

Забележка: C подаването на оферта участ ницит е се съгласяват с всички условия на 
Възлож ителя, в т.ч. с определения от него в обявата за обществена поръчка срок на 
валидност на офертите.

У важ аем и  членове на К омисията,

1.Заявяваме, че желаем да участваме в обществена поръчка с предмет: „Изследване на 
зрителния анализатор ог специалист по очни болести н снабдяване на лицата, работещи 
с видеодисплеи, с предписани от специалиста очила в Община Велико Търново“, при
условията, посочени в документацията и приети от нас без възражения.

2. Декларираме, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 
осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

3. Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с 
направените от нас предложения в срок от 1 (една) година. Ако в рамките на този срок бъде 
достигната сумата от 34 867,50 (тридесет и четири хиляди осемстотин шестдесет и седем 
лв. и 50 ст.) лева без ДДС, договорът се прекратява предсрочно.

4. Гарантираме, че сме в състояние да изработим очила при необходимост в срок от 3 /три/ 
работни дни след представяне на рецепта.

Забележка: Участниците посочват срока задължително в цяло число, (предложеният срок 
не мож е да бъде по-малък от 1 работен ден)

\

5. Друга информация, изискана от възложителя в техническата спецификация и в 
документацията за обществена поръчка.

Офертата е изготвена на български език и документите на чужд език са придружени 
от превод па български език.

Сертификатите за съответствие от вносителите за гаранция на произхода на 
предложените материали са неразделна част от настоящата оферта.
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• Гарантираме, че ще изпълним поръчката в съответствие с действащото в 
страната законодателство и специфичните норми, регламентиращи услугата,

• Ангажираме се да уведомим Възложителя за всякакви промени в предоставената 
информация в хода на изпълнението па поръчката.

• Гарантираме че при изпълнение на обществената поръчка ще спазваме 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.

• Декларираме, че разполагаме с екип от специалисти, който включва 5/пет/ 
специалиста лекар офталмолог със специалност „Очни болести“ и 3 /три/ лица 
специалисти по очна оптика със специалност оптик -техник, които ще са на 
разположение в рамките на цял работен ден - 5 дни в седмицата, което е 
описано подробно в обяснителната записка и декларирано в Образец №14.

• Декларираме, че притежаваме оборудването, в съответствие е посоченото в 
техническата спецификация и документацията на Възложителя, описано 
подробно в обяснителната записка и декларирано в Образец №13, с което 
гарантираме качество на изпълнение на поръчката. Гарантираме, че имаме 
капацитета и оборудването да покрием обема на работа по обслужването на 
служителите на Община Велико Търново, в съответствие е действащото в 
страната законодателство и специфичните норми, регламентиращи услугата.

• Декларираме, че разполагаме с 1 магазин оптика, на територията на гр. 
Велико Търново, ул Бачо Киро№3 Сити Оптик. Помещенията отговарят на 
изискванията на Наредба № 19 от 27.08.2008 г. за устройството и дейността на 
оптиките и здравните изисквания към тях и 1 медицински център АЦСМГ1 
„Очна клиника Света Петка -  клон В.Търново „ АД, адрес ул. „Зеленка,, №82.

• Декларираме, че сме изпълнили повече от една услуга е предмет п обем, 
идентични или сходни с тези на настоящата обществена поръчка, за последните 
три години от датата на подаване на офертата и прилагаме декларация образец 
№12. В подкрепа на декларираните гаранции бихме искали да Ви уведомим,че 
имаме богат опит с подобни обеми на работа, реализирани успешно през 
2018/2019 година с договори за снабдяване с очила за работа с видеодисплеи с: 
ВИК Йовковци, Областна администрация Велико Търново, РЦЗ Велико 
Търново, Община Велико Търново и други.

• Независимо че използваме подизпълнител и трето лице , отговорността за 
изпълнение на договора за обществена поръчка е изцяло наша.

• Декларираме, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 
данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и 
условията на труд.
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Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация и 
изискванията на Възложителя - обяснителна записка:

Настоящата оферта съдържа подробни описание за организацията и методологията за 
гарантиране качествено изпълнение на обществена поръчка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Община 
Велико Търново от Изпълнителя СМТ ОПТИКС ООД и подизпълнителя АЦСМП „Очна 
клиника Света Петка -  клон В.Търново „ АД

1.О р га н и за ц и я  на работа и план  за и зп ъ л н ен и е  на усл угата

Предлагаме съвместна работа с обратна връзка и взаимен контрол между фирмата „СМТ 
Оптикс” ООД с оптичен магазин СИТИ ОПТИК, на адрес гр. В Търново ул. „Бачо Киро” №3 
и подизпълнителя АЦСМП „Очна клиника Света Петка -  клон В.Търново „ АД, адрес ул. 
„Зеленка,, №82. В очната клиника под методичния контрол на д.м.н. доц. Тошо Митов трима 
специалисти офталмолози ще извършват комплексно изследване на зрителния анализатор па 
лицата работещи е видеодисплей, съгласно приложен от работодателя списък на служителите 
и предварително уговорен график в клиниката. Оптометричните параметри ще се 
предоставят в оптичния магазин своевременно и в реално време по електронен път. 
Медицинската информация ще постъпва по взаимно уговорен график в оптиката. Дублиращо 
пациентите ще получават лична информация с диагнозата и рецепта с предписаната корекция 
за очила на хартиен носител. По същия списък и предварително одобрен от работодателя 
график, на служителите ще бъдат изработени диоптрични корекционни очила за работа е 
видеодисплей съгласно нашата оферта. Взаимоотношението офталмолог- оптик е важна 
връзка за прецизно и точно изпълнение на корекцията на всеки отделен служител.
Адекватната взаимовръзка между специалистите, каквато ние предлагаме, е условие за 
вярната и точна реализация на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

• АЦСМП „Очна клиника Света Пегка -  клон В.Търново „ АД каго подизпълнител
ще извърши здравна консултация по проблемите на зрението и установяване на 

състоянието на зрителния анализатор,а именно: 
диагностичен преглед, който включва

- на зрителната острота и реакциите на зениците
- на зрителното поле
- на цветното зрение -  посредством цветни таблици .
- на преден и заден очен сегмент /биомикроскопия/
- на очното дъно чрез оглеждането му с офталмоскол /офталмоскопия/
- измерване на вътреочното налягане /офталмотонометрия/
- издаване на рецепта за очила -

Делът на горепосочената дейност е 25% от работата по обществената поръчка.

И

магазин-оптика „Сити оптик“, гр.Велико Търново, ул. „Бачо Киро“№ 3, като изпълнител 
на общестнвената поръчка за снабдяване на лицата, работещи с видеодисплеи с корекционни 
очила.
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- Избор на корекционна рамка и диоптрични лещи според предписаната рецепта на 
всеки служител на Община Велико Търново

- Консултация е оптик техник за индивидуалните изисквания на всеки служител на 
Община Велико Търново при поръчването и използването на очилата

- Монтаж на диоптрични лещи в избраната корекционна рамка с безшаблонен автомат за
изработка на всички видове монтаж на диоптрични лещи в корекционна рамка, с фин и
груб шлайф, полиране на лещи, изработване на специален и плосък фасет

- Центриране на диоптричните лещи според рамката с механичен блокер
- Центриране на пречупващата сила на лещите, определяне на диоптричния и

геометричния център лещите, на градус и цилиндър и сфера на електронен диоптромер
- Измерване на стари параметри на очила
- Напасване и издаване на готовите очила за работа с видеодисплей
- определя индивидуални мерки с видеощентрираша система
- Сервизно обслужване на служителите на община Велико Търново в рамките на 

сключения договор
- Прилежно издаване на всички необходими документи към Възложителя

Делът на горепосочената дейност е 75% от работата по обществената поръчка

2. Р а зп р ед ел ен и е  на д ей н о ст и т е  и тех н и ч еск и т е  р есур си , п осоч ен и  в 
сп ец и ф и к а ц и я т а

При реализиране предмета на обществената поръчка ще се осъществяват следните дейности:

АЦСМП „Очна клиника Света Петка -  клон В.Търново „ АД 

диагностичен преглед:

Задълбочена здравна консултация по проблемите на зрението -състоянието на зрителния 
анализатор се установява е различни офталмологични изследвания /обективни и субективни/:

- на зрителната острота посредством електронна таблица и автокераторефрактометър
- на зрителното поле посредством периметър
- на цветното зрение -  посредством цветни таблици
- на преден и заден очен сегмент /биомикроскопия/ - изследване е биомикроскоп
- на очното дъно чрез оглеждането му е офталмоскоп /офталмоскопия/
- измерване на вътреочното налягане /офталмотонометрия/ с помощта на безконтактен 

тонометър
- издаване на рецепта за очила

- реакция на зениците с тест прожектор

• Диагностични методи, които включват изследване и определяне на рефракцията, 
консултация за предписване на корекционни средства (очила, лещи и др.)

СМТ ОПТИКС ООД

Избор на корекционна рамка и диоптрични лещи и снабдяване на лицата, работещи с 
видеодисплеи, с предписани от специалиста очила

• Изследване на несъответствието във фиксацията на зрението и метод за изследване на 
сензорната фузия на хетерофорията и коригиране с призматични диоптрични очила с 
EYEGENIUS system.
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• Индивидуално предприемане и вземане на мерки за корекция на зрението, предписани 
от лекар с видеоцентрираща система, включващ избор на диоптрични лещи с 
антирефлексни покрития за предпазване при работа е видеодисплей и корекционна 
рамка.

• Прецизна изработка на очила, ремонт и напасване на рамки в напълно обурудвана 
оптична лаборатория

• Центриране е електронен диоптромер
• Монтаж на диоптричните лещи в корекционна рамка с безшаблонен автомат за 

изработка на всички видове монтаж на диоптрични лещи в корекционна рамка, с фин и 
груб шлайф, полиране на лещи, изработване на специален и плосък фасет. Механичен 
блокер за центриране;

• Получаване на поръчаните от служителите на Община В.Търново очила в определен от 
оптиците срок.

• Издаване на приемо-предавателен протокол за извършената работа -  офталмологичен 
преглед, издаване на рецепта,

• изработка на корекционни очила.
• Списъци на правоимащите лица ще бъдат приложени към договора за изпълнение на 

услугата и при необходимост ще бъдат актуализирани.
• При отчитането на изпълнението на предмета на поръчката ще бъдат предоставени 

подробни и актуални междинни отчети за преминалите служители. След окончателно 
изпълнение на поръчката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ще бъде предоставен подробен 
окончателен отчет на преминалите преглед служители и тези получили очила, 
посредством списъци е дата и подпис лично от служителя на Община В.Търново, 
прецизно издадена фактура с ДДС, всичко съобразено с офертата за изпълнение па 
поръчката.

3. Д о к у м ен т и р а н е  на р езу л т а т и т е  от р аботата  и п р ед а в а н ет о  им на 
В ъ зл о ж и т ел я .

Координацията и контрола при изпълнение на поръчката целят:

• Предприемане на реални и ефективни мерки за мониторинг и контрол на 
изпълнението на дейностите предмета на поръчката.

• Засилване на механизмите за отчетност, наблюдение и контрол по отношение на 
осигуряване качеството на изпълнение на поръчката.

• Документирането на резултатите от работата ще бъде коректно въведено и отчетено 
в списъка, предоставен от Възложителя и предаден му обратно с издадената 
фактура и приемо-предавателен протокол след приключване работата на < 
Изпълнителя

• Ще изпълним поръчката съгласно всички изисквания на Възложителя и неговите 
представители.

• При изпълнение на обществената поръчка ще спазваме Наредба № 7 от 1 5.08.2005 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

• Гарантираме своевременност на изпълнението и качество.
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• Всички действия по изпълнението ще бъдат извършени с грижата на добър търговец 
и в защита интересите на Възложителя.

• Гарантираме, че няма да разпространяваме на трети лица факти, данни, 
обстоятелства и друга информация, свързана с предмета на дейност на Възложителя 
и станала известна по време и във връзка с изпълнението на обществената поръчка.

• Гарантираме своевременност на изпълнението и качеството. Всички действия по 
изпълнението ще бъдат извършени е грижата на добър търговец и в защита 
интересите на Възложителя. Приемаме, че ' указанията на Възложителя са 
задължителни и се задължаваме своевременно да информираме Възложителя за 
обстоятелства, възпрепятстващи изпълнението.

4. О п и са н и е  за и зп ъ л н ен и ето  на всяка о г осн о в н и те  дей н ости

Разпределение на дейностите и ресурсите:

• Магазинът-оптика ’’Сити Оптик” е лицензирана оптика, на адрес гр. Велико 
Търново ул. „ Бачо Киро“№3 , отговаряща на изискванията на наредба №19 от 
27.08.2008г, в която работят специалисти по очна оптика, завършили специалност в „ 
Техникума по фина механика и оптика - В.М.Ломоносов” гр.София. Консултират 
индивидуално всеки пациент, според представената рецепта за корекция на зрението 
предписана от лекар офталмолог. Участват в избора на подходяща корекционна рамка 
и диоптрични лещи, изработка на очила, индивидуално напасване и корекция на 
готовите очила, сервизно обслужване в рамките на договора. Специалистите по очна 
оптика са квалифицирани техник-оптик по очна оптика и изпълняват рецепти изписани 
от лекари -  офталмолози, участват и консултират в избора на подходящи за 
изписаните диоптри видове стъкла и рамка за да се постигне необходимата центровка и 
изработват очилата по зададените параметри в напълно оборудвана лаборатория за 
монтаж, изработка, поддръжка и ремонт на очила, която включва:

- безшаблонен автомат за изработка на всички видове монтаж на диоптрични лещи в 
корекционна рамка, е фин и груб шлайф, полиране на лещи, изработване на специален 
и плосък фасет. Механичен блокер за центриране;

- ултразвук за почистване на очилата;
- напълно оборудвана лаборатория за изработка, поддръжка и ремонт на очила - фина и 

прецизна техника за монтаж, демонтаж и сервиз на очила;
- електронен диоптромер за центриране и измерване параметрите на диоптричните лещи 

и иУ  тест;
- система за изследване на несъответствието във фиксацията на зрението и метод за 

изследване на сензорната фузия на хетерофорйята и коригиране с призматични 
диоптрични очила;

- видеоцентрираща система за вземане на индивидуални мерки.

В магазина-оптика работят трима специалисти но очна оптика и един студент по 
очна оптика

Силвия Новакова, специалист очна оптика - участва в избора на корекционна рамка и 
диоптрични лещи, анализира със ситемата за изследване на несъответствието във фиксацията 
на зрението и метод за изследване на сензорната фузия на хетерофорйята и коригиране с 
призматични диоптрични очила;, консултира персонално всеки служител на Община Велико 
Търново относно диоптричните лещи; определя индивидуални мерки с видеощентрираща 
система; оператор на безшаблонен автомат за изработка на всички видове монтаж на
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диоптрични лещи в корекционна рамка, с фин и груб шлайф, полиране на лещи, изработване 
на специален и плосък фасет и механичен блокер за центриране; изработва и напасва 
корекционни рамки и готови очила в напълно оборудвана лаборатория за изработка, 
поддръжка и ремонт на очила -посредством фина и прецизна техника за монтаж, демонтаж и 
сервиз на очила; измерва и центрира диоптрични лещи с електронен диоптромер за 
центриране и измерване параметрите на диоптричните лещи ; тества лещи с иУ тест; при 
сервизната поддържка на готовите очила работи с ултразвук за почистване и оптимизация.

Силвия Теклу. специалист очна оптика - участва в избора на корекционна рамка и 
диоптрични лещи, анализира със ситемата за изследване на несъответствието във фиксацията 
на зрението и метод за изследване на сензорната фузия на хетерофорията и коригиране с 
призматични диоптрични очила; консултира персонално всеки служител на Община Велико 
Търново относно диоптричните лещи; определя индивидуални мерки с вмдеощентрираща 
система; оператор на безшаблонен автомат за изработка на всички видове монтаж на 
диоптрични лещи в корекционна рамка, с фин и груб шлайф, полиране на лещи, изработване 
на специален и плосък фасет и механичен блокер за центриране; изработва и напасва 
корекционни рамки и готови очила в напълно оборудвана лаборатория за изработка, 
поддръжка и ремонт на очила -посредством фина и прецизна техника за монтаж, демонтаж и 
сервиз на очила; измерва и центрира диоптрични лещи с електронен диоптромер за 
центриране и измерване параметрите на диоптричните лещи ; тества лещи с и \ '  тест; при 
сервизната поддържка на готовите очила работи с ултразвук за почистване и оптимизация.

Снежана Михайлова, специалист очна оптика - участва в избора на корекционна рамка 
и диоптрични лещи, консултира персонално всеки служител на Община Велико Търново 
относно диоптричните лещи, определя индивидуални мерки с видеощентрираща система, 
оператор на безшаблонен автомат за изработка на всички видове монтаж на диоптрични лещи 
в корекционна рамка, с фин и груб шлайф, полиране на лещи, изработване на специален и 
плосък фасет и механичен блокер за центриране; изработва и напасва корекционни рамки и 
готови очила в напълно оборудвана лаборатория за изработка, поддръжка и ремонт на очила 
-посредством фина и прецизна техника за монтаж, демонтаж и сервиз на очила; измерва и 
центрира диоптрични лещи е електронен диоптромер за центриране и измерване параметрите 
на диоптричните лещи ; тества лещи с 1Л/ тест; при сервизната поддържка на готовите очила 
работи с ултразвук за почистване и оптимизация. Координатор и контрол при организацията 
на работата, документиране на резултатите от работата и предаването им на Възложителя.

Ивелина Хубанова -  студент очна оптика - консултира персонално всеки служител на 
Община Велико Търново относно диоптричните лещи, напасва корекционни рамки и готови 
очила в напълно оборудвана лаборатория за изработка, поддръжка и ремонт на очила 
-посредством фина и прецизна техника за монтаж, демонтаж и сервиз на очила; измерва и 
центрира диоптрични лещи с електронен диоптромер за центриране и измерване параметрите 
на диоптричните лещи ; тества лещи е 1ТУ тест; при сервизната поддържка на готовите очила 
работи с ултразвук за почистване и оптимизация.

И двама офталмолози

Д-р Мариана Илиева, висше медицина, Офталмолог - анализира със ситемата за 
изследване на несъответствието във фиксацията на зрението и метод за изследване на 
сензорната фузия на хетерофорията и коригиране с призматични диоптрични очила.

Д-р Виолета Шивачева, висше медицина. Офталмолог - анализира със ситемата за 
изследване на несъответствието във фиксацията на зрението и метод за изследване на 
сензорната фузия на хетерофорията и коригиране с призматични диоптрични очила.
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Декларираме, че специалистите са на разположение цял работен ден от Понеделник до 
Петък, а в Събота с намалено работно време.

Прилагаме заключение от Министерство на Здравеопазването, че отговаряме на 
изискванията по наредба №19 от 27.08.2008г, като неразделна част от тази оферта.

• АЦСМ П „О чна клиника Света Петка -  клон В.Търново“АД , ул „Зеленка №82 е
лицензиран медицински център, клон на на една от водещите очни клиники в 
България и е напълно професионално оборудвана за извършване на рсфракционни 
тестове и изследвания на очите, като предлагат следните услуги :

здравна консултация по проблемите на зрението - диагностични прегледи, които 
включват изследване и определяне на рефракцията; зрителна острота и реакция на 
зениците; изследване на зрително поле, цветно зрение; преден и заден очен сегмент, 
измерване на вътреочно налягане; изследване на очни дъна, изписване на рецепта за 
очила и са обезпечени със съответното техническо оборудване:

- автокераторефрактометър за диагностика на зрителни недостатъци
- електронна таблица за изследване на зрителна острота
- безконтактен тонометър за измерване на очното налягане
- Набори за стъкла 2 бр.
- Таблици проектори 2 бр.
- Тест прожектори 2 бр
- Биомикроскоп С. S. О.
- Скиаскоп Офталмоскоп 2 бр.
- Таблици за изследване на цветно зрение
- Обикновени столове
- Автрефрактометър Huvitz
- Компютъризиран периметър Dicon LD400FT
- Компютъризиран кератометър Huvitz
- Корнеален топограф С. S. О.
- Ултразвуков пахиметър ACCUTOME AccuPach V.
- Яг- лазер Laserex LQ2106
- Диоден лазер Keleer
- Ангиограф Canon
- Аргон лазер
- Ексхимерен лазер
- Гонископ
- Апарат за А и В-ехография- Aviso
- Микрохирургичен инструментариум за осъществяване на очни прегледи и 

манипулации. .

В клиниката са на разположение трима специалисти по офталмология очни болести -

Д-р Николай Иванов, Офталмолог извършва диагностични прегледи, изследва и профилактира 
състоянието на зрителния анализатор е определената от Възложителя апаратура и установява с 
различни офталмологични изследвания /обективни и субективни/ актуалните зрителни 
недотатъци и необходимата корекция , а именно:
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- автокераторефрактометър за диагностика на зрителни недостатъци -  рефракция и 
начална фаза на катаракта

- електронна таблица проекгор за изследване на зрителна острота
- безконтактен тонометър за измерване на вътреочното налягане
- тест прожектори за проверка на реакциите на зениците
- компютъризиран периметър Оюоп Б0400РТ за изследване на зрителното поле
- цветни таблици (тест на Ишихара) за установявавне па цветното зрение
- биомикроскоп С. Б. О.изследване на преден и заден очен сегмент /биомикроскоппя/
- скиаскоп офталмоскоп за оглеждане на очното дъно /офталмоскопия/
- набори за стъкла за установяване на недостатъците в корекцията и изписване на 

рецепта за очила

Д-р Евгени Чолаков. висше медицина, Офталмолог- извършва диагностични прегледи, 
изследва и профилактира състоянието на зрителния анализатор е определената от Възложителя 
апаратура и установява с различни офталмологични изследвания /обективни и субективни/ 
актуалните зрителни недотатъци и необходимата корекция , а именно:

- автокераторефрактометър за диагностика на зрителни недостатъци -  рефракция и 
начална фаза на катаракта

- електронна таблица проекгор за изследване на зрителна острота
- безконтактен тонометър за измерване на вътреочното налягане
- тест прожектори за проверка на реакциите на зениците
- компютъризиран периметър Оюоп БОДООРТ за изследване на зрителното поле
- цветни таблици (тест на Ишихара) за установявавне на цветното зрение
- биомикроскоп С. Б. Олгзследване на преден и заден очен сегмент /биомикроскоппя/
- скиаскоп офталмоскоп за оглеждане на очното дъно /офталмоскопия/
- набори за стъкла за установяване на недостатъците в корекцията и изписване на 

рецепта за очила

Д-р Жанета Павлова, висше медицина, Офталмолог - извършва диагностични прегледи, 
изследва и профилактира състоянието на зрителния анализатор с определената от Възложителя 
апаратура и установява с различни офталмологични изследвания /обективни и субективни/ 
актуалните зрителни недотатъци и необходимата коркция , а именно:

- автокераторефрактометър за диагностика на зрителни недостатъци -  рефракция и 
начална фаза на катаракта

- електронна таблица проектор за изследване на зрителна острота
- безконтактен тонометър за измерване на в.ътреочното налягане
- тест прожектори за проверка на реакциите на' зениците
- компютъризиран периметър Бюоп БО400ЕТ за изследване на зрителното поле
- цветни таблици (тест на 14шихара) за установявавне на цветното зрение
- биомикроскоп С. Б. 0 .изследване на преден и заден очен сегмент /биомикроскоппя/
- скиаскоп офталмоскоп за оглеждане на очното дъно /офталмоскопия/
- набори за стъкла за установяване на недостатъците в корекцията и изписване па 

рецепта за очила

Д-р Петя Илиева, хабилитирано лице за контрол на работния процес .

Декларираме, че лекарите офталмолози в АПЦСМ „Очна клиника Света Петка“ Д-р
Н.Иванов, Д-р Е.Чолаков, Д-р Ж. Павлова за извършване на преглед на очите и оценка на 
състоянието на зрението са на разположение цял работен ден ог Понеделник до Петък , за 
което прилагаме график на работното време :
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ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК

Д - р  ИВАНОВ 8 ,30ч -11,00  ч 8 ,30ч -10 ,00ч 13 ,0 0 ч -15 ,00ч 13 ,00ч -16 ,0 0 ч 13 ,00ч -14 ,30ч

Д -р Ч О Л А К О В  13 ,304 - 16 ,ООч 13 ,30ч-16 ,00ч 8 ,30ч-12 ,0 0 ч 8 ,30ч -12 ,00 ч 8 ,30ч -12 ,0 0 ч

Д -р  ПАВЛОВА 13 ,004 - 16 ,ООч 9 ,3 0 ч -12 ,00ч 13 ,00 ч-16 ,00 ч 9 ,30ч-12 ,0 0 ч 13 ,00 ч -15 ,0 0 ч

Прилагаме удостоверение №949 от Министерство на Здравеопазването, на основание чл.40, 
ал.З от закона за лечебните заведения,като нерзделна част от тази оферта.

5.Срок за изработване на очилата

Гарантираме, че сме в състояние да изработим качествено чифт очила до 3 /три/ 
работни дни, след представяне на рецепта с показания за изписани корекционни очила.

6.Срок за изпълнение на поръчката

Цялостната работа със служителите на Община Велико Търново да бъде приключена в 
срок от 1 (една) година, като, ако в рамките на този срок бъде достигната сумата -  34 867,50 
(тридесет и четири хиляди осемстотин шестдесет и седем лв. и 50 ст.) лева без ДДС, 
договорът се прекратява предсрочно.

Техническа спецификация на продуктите, предложени в офертата,за очила за работа с 

видеодисплеи

• Японският производител HOYA е компанията, която е абсолютен лидер в
производството на диоптрични лещи на световния пазар, без компромис по отношение 
на качеството. Приоритет е разработването на продукти, които съчетават 
функционалност и естетически външен вид. HOYA Vision Care Europe, HOYA 
HoldingN.V. , в качеството си на упълномощен представител за Европа на HOYA Corp. 
има цел да представя нновативни и разработени с грижа за потребителя продукти, , 
отговарящи на изискванията на Директива 93/42/ЕИО, относно медицински изделия и 
са в съответствие със следните стандарти

о ISO 8980-1/2/3/4; 

о ISO 14889,

което удостоверяваме е декларация за съответствие и сертификат за качество, като 
неразделна част от настоящата оферта.
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АКВАЛЕНС е официален представител на HOYA Vision Care за България. Предпазните 
очила за работа с видеодисплей могат да са с или без диоптър в зависимост от това 

дали има нужда от диоптрична корекция на зрението. Поръчковите HOYA 
корекционни лещи са със 100% UV защита, минимизират оптичните нежелани явления 
и елиминират отблясъците, които се получават от пречупването на светлината, 
преминаваща през стъклото. Предложеният в офертата продукт МАХХЕЕ1.5 е 
корекционна леща със стандартно антирефлесно покритие, което намалява 
отблясъците, дава богат контраст на дигиталния екран, по-комфортно и контрастно 
зрение и редуцира напрежението в очите, разработено е за максимално премахване на 
дискомфорта при работа с видеодиспей.

• Корекционните рамки, които предлагаме са от немския производител OPTICLAND 
GmbH, с търговски марки

BELLINI, ANYWAY, LARA SAVIN1, STUDIO MILANO, HAMILTON, INLOOK

отговарящи на изискванията на ЕС за рамки за очила 

EEC Директива 93/42 EN ISO 12870,

изработени са от висококачествени и антиалергични материали в различен дизайн 
според тенденциите на световния пазар.

“Опти 7” ЕООД е официален вносител на марките на немския производител Optic land 
GmbH и отговарят на стандартите на Европейския съюз и БДС, което удостоверяваме с 
декларация за съответствие и сертификат за качество, като неразделна част от 
настоящата оферта.

Гарантираме, че сме способни да изпълним поръчката в съответствие с действащото в 
страната законодателство и специфичните норми, регламентиращи услугата. Ще изпълним 
поръчката, съгласно всички изисквания на Възложителя и неговите представители. 
Гарантираме своевременност на изпълнението и качество. Всички наши действия по 
изпълнението ще бъдат извършени с грижата на добър търговец и в защита интересите на 
Възложителя. Приемаме, че указанията на Възложителя са задължителни за нас и се 
задължаваме своевременно да го информираме за обстоятелства, възпрепятстващи 
изпълнението. Гарантираме, че няма да разпространяваме на трети лица факти, данни, 
обстоятелства и друга информация, свързана с предмета на дейност на Възложителя и станала 
ни известна по време и във връзка с изпълнението ни на обществената поръчка.

Дата: 30.09.2019г ........................................................
(]к/д)!цАд\на лицето, представляващо участника 

г и печит на участника)
\ ™ О во у \-  Мариана Илиева

\  0  Г фамИттА й%^лицегпо, представляващо участника)
х-'-** Управител

(качество на лицето, представляващо участника)
СМТ ОПТИКС ООД

(наименование на участника)
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Приложение №..0......
Образен № 4

Ц ЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

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

ОТ: СМТ ОПТИКС ООД

(наименование на участника ) 
с адрес: гр. Велико Търново, ул Бачо Киро №3, магазин оптика Сити Оптик

тел.: 0888 444 246, ф акс:......................................   e-mail: silvia.teklu@gmail.com,

ЕИК/БУЛСТАТ: BG 200693688,

Регистрация по ЗДДС: BG200693688

Разплащателна сметка:
IBAN
BIC код на банката: .
Банка:
Град/клон/офис: гр.Велико Търново 
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 с изискванията на 
Възложителя и в срок.

Е Начин на плащане: но банков път, с платежно нареждане в български лева по следната 
банкова сметка:
Обслужваща банка 1 
IB AN 
BIC . .
Титуляр на сметката: СМТ ОП ГИКС ООД

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

3. Предлагано възнаграждение:
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща стойността на един брой защитни очила в рамките до 

100,00 /сто/ лева с ДДС: 93.00лв /деветдесет и три/ лева с ДДС, съгласно представената 
оферта, включваща:

- диагностичен преглед -  24.00лв /Двадесет и четири / лева (медицинските прегледи са 
освободени от ДДС);

- корекционна рамка с калъф за съхранение -  35.83лв /тридесет и пет лв и 83 ст./ 
лева без ДДС, а е ДДС 43.00лв /четиридесет и три / лева;
- корекционни диоптрични лещи 2 !.67лв /двадесет и един лв и 67ст./ лева без ДДС, а 

с ДДС 26.00лв /двадесет и шест /лева,
- кърпичка за почистване -  0.00 лв /нула/ лева без ДДС, а с ДДС 0.00 лв /нула/ лева;
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- монтаж на корекционните лещи -  0.00 лв /нула/ лева без ДДС, а с ДДС 0.00 лв /нула/
лева;

- сервизна поддръжка -  0.00 лв /нула/ лева без ДДС, а с ДДС 0.00 лв /нула/ лева;
- допълнителни услуги /измерване параметрите на стари очила и сравнение с новото 

предписание; почистване с ултразвук на очилата; измерване иУ  защитата на корекционните 
лещи; сервиз на очилата в рамките на договор/:

0.00 / нула/ лева без ДДС, а с ДДС 0.00 /нула/ лева;
0.00 / нула/ лева без ДДС, а с ДДС 0.00 / нула/ лева;
0.00 / нула/ лева без ДДС, а с ДДС 0.00 / нула/ лева;

- спрей за почистване на очила -  0.00 /нула/ лева без ДДС, 0.00 лв с ДДС

Забележка: Участниците следва да попълнят предлагано възнаграждение за всяка една 
ог посочените по-горе услуги и артикули. За параметрите, подлежащи на оценка, съгласно 
методиката за оценка, участниците следва да посочат стойност, по-висока от нула.

Посоченото възнаграждение включва:
Всички разходи за транспорт, консумативи, такси, наем, трудови възнаграждения на 
персонала, който ще изпълнява поръчката и други разходи, които участникът предвижда да 
направи във връзка с изпълнението на обществената поръчка.

3. Срок за плащане на възнаграждение- до 30 (тридесет) дни след представяне на 
двустранно подписан приемо-предавателен протокол, фактура и списък на служителите, 
преминали през преглед и закупили защитни очила.

4. Приложима валута и зачитане при несъответствие: цените са в български лева без 
ДДС, с точност до втория знак след десетичната запетая. При несъответствие между 
цифровото и изписаното с думи възнаграждение ще се взема предвид изписаното с думи.

Забележка: Участникът е единствено отговорен за евентуално допуснати грешки 
и пропуски в изчисленията на предлож ените от него цени.

ш  иложение:

1. Информация относно начина на образуване на предложените цени.

Диагностичен преглед -  цената на диагностичния преглед е образувана на базата на 
официалната ценова листа на АЦСМП „Очна клиника Света Петка -  клон В.Търново „ АД, 
като в ценовото предложение е дадена отстъпка от 50% като пакетна цена, която включва 
всички изисквания на Възложителя за служителите на Община В.Търново като корпоративен 
клиент.

Официален ценоразпис на АЦСМП „Очна клиника Света Петка -  клон В.Търново „ АД:
- на зрителната острота с електронна таблица и автокераторефрактометър 6.00 лв
- на зрителното поле посредством периметър 24.00 лв
- на цветното зрение -  посредством цветни таблици 0.00 лв
- на преден и заден очен сегмент /биомикроскопия/ - изследване с биомикроскоп 6.00 лв
- на очното дъно чрез оглеждането му с офталмоскоп /офталмоскопия/ 6.00 лв
- измерване на вътреочното налягане /офталмотонометрия/ с безконтактен тонометър 6.00 лв
- издаване на рецепта за очила 0.00 лв
- реакция на зениците е тест прожектор 0.00лв

Общо 48.00 лв и обявено в ценовото предложение за 24.00 лв за брой.



Корекционна рамка с калъф - Цената за брой корекционна рамка е базирана на цената 
обявена в магазина с предложени 40% отсъпка за служителите на Община Велико Търново,'а 
именно 72.00лв с ДДС обявена цена, 43.00лв с ДДС цена с отсъпка.

Диоптрични лещи - Ценообразуването на диоптричните лещи е на база цената на продукта 
МАХХЕЕ 1.5 в каталога за продажби на дребно на фирма АКВАЛЕНС ООД, който е в сила за 
цяла България. Каталожната цена на продукта е 22.00 лв с ДДС, като в офертата 
предложението е с 40% отстъпка за служителите на Община Велико Търново като 
корпоративен клиент и е равно на 13 лв за брой леща с ДДС или 26.00 лв за чифт лещи с ДДС.

Цена за монтаж е 0.00 лв -  за поръчка на корекционни очила за работа с видеодисплей и 
сключен договор за над 20 чифта очила фирмата ни СМТ ОПТИКС ООД оферира изработка 
на очила без монтаж. Предвид спецификата и обема на работа предлагаме безплатен монтаж 
на диоптричните лещи в корекционната рамка, който е описан в ценовото предложение като 
0.00 лв.
Кърпичка за почистване, сервизна поддръжка, както и допълнителните услуги - измерване 
параметрите на стари очила и сравнение с новото предписание; почистване с ултразвук на 
очилата; измерване ЦУ защитата на корекционните лещи -  са безплатни за всеки наш клиент, 
което предлагаме и на служителите на Община Велико Търново и са с обявена цена 0.00 лв

До подписването на договорно споразумение тази оферта ще фппмипя пбятюзващо 
споразумение между нас и Възложителя. Щк

/е
Дата: 30.09.2019г

(подпис на лицето, пр$ щ о  участника и пЪн^Щна участника) 
Мариана Илиева 

:слиието,Жж<)ставляб1ШША'час11И111ка)

(качество на лицето, представляващо участника)
Управител
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Приложение №

СПИСЪК С ДАННИ ЗА ФАКТУРА 

Община Велико Търново
гр. В. Търново,
пл. „М айка България” №  2
МОЛ: Даниел Панов
И д.№ : 000133634
Ид. № по ЗДДС: ВС000133634
П олучател:..........................

Дирекция „Култура, туризъм и международни дейности”
гр. В. Търново 
ул. „Г. С. Раковски” № 18 
Ид. №: 104587539 
МОЛ: Даниел Панов 
Получател: Нелина Църова

Забележка: За обект „Изложбени за ли “, фактурирането се извършва с данните на 
дирекция „Култура и т уризъм“.

Център за социални услуги (ЦСУ)
гр. В. Търново
пл. „Майка България” № 2
Ид. №: 0001336340485
Ид. № по ЗДДС: ВС000133634
МОЛ: Даниел Панов
П олучател:........................(ръководителят на съответното мероприятие)

Забележка: За мероприятия към Ц С У  /Домове, ясли и др ./ - Фактура с данните на ЦСУ  
и получател ръководителят на съответното мероприятие.

Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт”
гр. В. Търново 
пл. „М айка България” № 2 
Ид. №: 104587560 
МОЛ: Ганчо Карабаджаков
П олучател:........................(ръководителя на съответното мероприятие)

Забележка: За мероприятия към Дирекция „ Образование, младеж ки дейности и 
спорт “ /ЦДГ, ОДК, Общински плувен басейн и др./ - Фактура с данните на Дирекция 
ОМДС и получател ръководителя на съответното мероприятие.

Художествена галерия „Борис Денев”
гр. В. Търново 
парк „Асеневци”
Ид. №: 104015043 
МОЛ: Николай Сираков 
Получател: Николай Сираков



РБ „П . Р . Славейков”
гр. В. Търново
ул. „Иванка Ботева” № 2
Ид. №: 000125954
МОЛ: доц. д-р Калина Иванова
Получател: доц. д-р Калина Иванова

ОП „Спортни имоти и прояви”
гр. В. Търново
ул. „Филип Тотю” № 18
Ид. №: 0001336340447
Ид. № по ЗДДС: BG 000133634
Получател: Петко Павлов

ОП „ Реклама Велико Търново”
гр. Велико Търново 
пл. „М айка България” 2 
Ид.№: 0001336340490 
Ид.№ по ЗДДС: BG000133634 
МОЛ: Илиян Недев 
Получател: Илиян Недев
II. Адрес за кореспонденция:
ОП „ Реклама Велико Търново”
Гр. Велико Търново
Ул. „ Никола Габровски ” № 78, ет. 6
e -m a il: opreklama@ mail.bg

ОП „Общинско кабелно радио ВТ”
гр. В. Търново
ул. „Христо Ботев” № 14 , ет. 4 
И д.№ : 0001336340501 
Ид. № ЗДДС: BG000133634 
МОЛ: Севдалина Вълковска

ОП „Зелени системи“
гр. В. Търново,
пл. „Майка България” № 2
МОЛ: Паша Илиева
И д.№ : 0001336340543
Ид. № по ЗДДС: BG000133634
Получател: Паша Илиева

ОП „Горско стопанство“
гр. В. Търново 
ул. „Росица” №  1 
Ид. №: 0001336340535 
Ид. № по ЗДДС: BG 000133634 
МОЛ: Татяна Рачева
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Младежки дом
гр. В. Търново 
ул. „Христо Ботев” 15 А 
И д.№ : 0001336340848 
МОЛ: Румен Петров

ДКС „Васил Левски”
гр. В. Търново 
ул. „Краков” № 3 
И д.№ : 0001336340012 
МОЛ: Таня Димитрова

Кметство Килифарево
гр. Килифарево 
пл. „България” № 2 
И д.№ : 0001336340191 
Ид. по ЗДДС: В С 000133634
М О Л :.......................
П олучател:.......................

Кметство Дебелец
гр. Дебелец
ул. „П. Е. Търновски” № 64 
Ид. №: 0001336340168 
Ид. № по ЗДДС: ВС000133634 
П олучател:......................................

Кметство Ресен
с. Ресен
пл. „Св. Димитър Солунски” № 8 
Ид. №: 0001336340310 
Ид. № по ЗДДС: В С 000133634 
МОЛ: Йорданка Колева 
П олучател:....................................

Кметство Самоводене
е. Самоводене
ул. „Отец П. Хилендарски” № 48 
Ид. №: 0001336340338 
Ид. № по ЗДДС: ВС000133634 
П олучател:........................................



ДОГОВОР

Днес, 21.10.19, гр. В. Търново

„СМТ ОПТИКС “ ООД , представлявано от Мариана Илиева - Управител, със 
седалище гр. В.Търново, ул“ Краков“ №13 Б, ЕИК В в  200693688, наричано за краткост 
ВЪЗЛОЖ ИТЕЛ -  от една страна

И

АЦСМ П „Очна клиника Света Петка -  клон В.Търново „ АД,
представлявано от д-р Петя Илиева, с адрес гр.В.Търново, ул. „ Зеленка“№82, ЕИК 
1038643210021 наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ -  от друга страна

Сключиха настоящия договор за следното:

I. ПРЕДМ ЕТ НА ДОГО ВО РА. ЦЕНА

Чл. 1.1 С настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава за извършващ 
ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ да заплаща за:

- О Ф ТАЛМ О ЛОГИ ЧЕН  П РЕГЛЕД, И ЗСЛЕДВАН Е НА РЕФ РАКЦИЯТА  
С ИЗДАДЕН А РЕЦ ЕП ТА ЗА КО РЕКЦ ИО НН И  ОЧИ ЛА ЗА РАБОТА С 
ВИ ДЕОДИСПЛЕЙ

за установяване състоянието на зрителния анализатор с различни офталмологични 
изследвания /обективни и субективни/:

- на зрителната острота и реакциите на зениците
- на зрителното поле
- 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/
- издаване на рецепта за очила.

1.2 Цената на предоставяната по договора услуга е 24 .00 /двадесет и четири/лв с ДДС.



И. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА МЕДИЦИНСКАТА УСЛУГА

Чл. 2 Медицинската услуга, предмет на този договор, се предоставя само на лица, 
служители на Община Велико Търново, упоменати в списък, приложение към 
настоящия договор.

2Л всеки служител на Община Велико Търново получава лична информация с 
диагноза и рецепта с предписаната корекция за очила за работа с видеодисплей на 
хартиен носител

2.2 медицинската услуга, предмет на този договор, се извършва в работни дни по 
график предоставен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в структурите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

2.3 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да дава ежедневна информация, чрез имейл, за 
броя на пациентите възползвали се от медицинската услуга, предмет на този 
договор.

2.4 в случай че пациент се нуждае от допълнителни изследвания, които не са свързани 
с рефракцията и защитата при работа с видеодисплей, може, при желание от 
негова страна, да продължи изследванията на цени съгласно ценоразписа на 
клиниката, без да заплаща първичен преглед.

Чл. 3 Всяка от страните осъществява дейността си според правилата за добра медицинска 
практика, стандартите за диагностика при спазване професионалната тайна и правата на 
пациента и съгласно условията на този договор.

НЕПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 4 Всяка от страните има следните права:

4.1 в случай на подадена жалба от пациент да изисква контролен преглед от медицинския 
специалист извършил първичния преглед, както и проверка вида и обема на извършените 
договорени дейности от договорния партньор, визиран в жалбата.

4.2 да изисква от насрещната страна установената документация в сроковете определени 
в този договор.

Чл. 5 Всяка от страните има следните задължения:

5.1 да предоставя актуална информация на насрещната страна , отнасяща се пряко до 
предмета на този договор и плащанията по него;



5.2 И ЗП Ъ Л Н И ТЕЛ Я Т да изпраща на В Ъ ЗЛО Ж И ТЕЛЯ пълна и точна рецепта с 
рефракцията на всеки индивидуален пациент и допълнително медицинска документация 
за извършени изследвания ако такива се налагат.

Чл. 6 И ЗП Ъ Л Н И ТЕЛ Я Т има право да получи договореното заплащане на реализираните 
медицински услуги по реда и сроковете на този договор.

Чл. 7 Всяка от страните се задължава :

7.1 да предоставя необходимата отчетна информация на насрещната страна в срокове и 
формат, посочени в този договор;

7.2 да не разпространява данни, свързани с личността на пациента , станали му известни 
при или по повод оказването на медицински услуги, освен в случаите предвидени със
закон;

7.3 да уведоми незабавно писмено насрещната страна за настъпила невъзможност за 
изпълнение на договора.

Чл. 8 В Ъ ЗЛ О Ж И Т ЕЛ Я Т заплаща за извършените медицински услуги, предмет на този 
договор, съгласно цената посочена в раздел I в настоящия договор.

Чл. 9 Настоящият договор не може да се прекрати едностранно , а само по взаимно 
съгласие на двете страни с предварително писмено предизвестие, не по късно от 10 
работни дни преди обявеното начало за профилактичните прегледи, съгласно договора на 
ВЪ ЗЛОЖ ИТЕЛЯ с Община В. Търново.

Чл.10 Плащанията се извършват в левове по обявена от страните банкова сметка.

10.1 заСМ ТО П ТИКС -

10.2 за АЦСМП „Очна клиника Света Петка -  клон В.Търново „ АД

Плащанията се извършват в срок до 5 работни дни след превода на основния 
ВЪЗЛО Ж ИТЕЛ - Община В.Търново.

IV. САНКЦИИ П РИ  Н ЕИ ЗП Ъ Л Н ЕН И Е НА ДО ГО ВО РА

Чл. 11 В случай че една от страните виновно не изпълни задълженията си по този 
договор, изправната страна има право на неустойка в размер на законната лихва.

V. СРОК НА ДЕЙ СТВИ Е И РЕД НА П РЕКРАТЯВАН Е НА ДОГО ВО РА  

Чл.12 Настоящият договор се сключва за срок една година.

Чл. 13 Договорът се прекратява без предизвестие в следните случаи:
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13.1 при отнемане на разрешението за осъществяване на дейност на една от страните;

13.2 при прекратяване, ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от 
страните;

13.3 с изтичане срока на договора;

13.4 по взаимно писмено съгласие между страните.

Чл. 14 В срок от 10 дни, считано от датата на прекратяване действието на този 
договор, В Ъ ЗЛ О Ж И Т ЕЛ Я Т урежда финансовите отношения с И ЗП ЪЛН И ТЕЛЯ.

VI. Д О П Ъ Л Н И ТЕЛ Н И  РА ЗПО РЕДБИ

Чл. 15 Настоящият договор влиза в сила о т .............................................г

Чл. 16 Страните се задължават писмено да се информират при промяна на адресите , 
както и за всички останали факти, които са посочени в този договор.

Чл. 17 Всички спорове между страните се решават с преговори, а когато това е 
невъзможно - по установения в закона ред.

Чл. 18 За всички въпроси , неуредени в този договор, се прилагат разпоредбите на 
българското законодателство.

Настоящият договор се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра - по един за 
всяка от страните, като неразделна част от него е :

Приложение № 1 -  списък с лицата, които полежат на преглед.

21.10.19r

ВЕЛИКО ТЪРНОВО

За СМТ ОПТИКС ООД За „Очна клиника Света Петка -  клон 
В.Търново „ АД
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