
СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО 

ЛЕЧЕНИЕ ПО БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ "СВЕТА СОФИЯ ллЕАД 

София 1431, бул. "Акад. Иван Гешов " № 19 т е л . : 80-54-210, факс: 80-54-344 

Д О Г О В О Р 

№ . . . . .. / 2015 г. 

Днес, 2015 г., в гр. София, на основание Чл.101е, ал.1 от ЗОП, в 
резултат на проведена процедура по реда на глава 8а от ЗОП, с публична покана, обявена в 
РОП под № 9042764 от 12.06.2015г и във връзка с Протокол на Комисията от 08.07.2015г., 
се сключи настоящият договор с предмет: Изработка и доставка на бланки, книги и 
журнали, страните: 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: - СБАЛББ "Света София" ЕАД 
с адрес: гр. София - 1431, бул. "Акад. Иван Гешов" № 19, 
Данъчен номер 222 103 019 5, БУЛСТАТ 000 664 357, тел.: 80-54-210, факс: 80-54-344, 
e-mail: sbalbb st.sofia@mail.bg, представлявана от Любчо Пенев - Изпълнителен директор и 
Надка Александрова - Главен счетоводител 

и 

ИЗПЪЛНИТЕЛ - „ДИЙОР ПРИНТ" ООД 
седалище адрес: гр. София, ж.к. Красно село, бл.213, вх.А, ет.З, ап.8, адрес за 
кореспонденция: гр. София, кв. Хладилника, ул. Сребърна № 14, тел.: 02 862 61 25 факс: 
02 491 85 84, регистрирана по ф.д. № 1711 / 2003г. на Софийски Градски Съд, БУЛСТАТ 
131 046 210, е-таИ:о£Г1се@(1уофпп1.сот, , представлявана от Йордан Борисов Георгиев, в 
качеството му на Управител на фирмата, 
(ако има упълномощено лице - име, длъжност, акт на който се основава представителната му 

власт) 

се сключи настоящия договор за следното: 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 
Чл.1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯ приема да изработва и 
доставя на Възложителя печатни материали - бланки, книги и журнали, по цени съгласно 
приложението към настоящия договор. 

Чл.2 Предоставянето на печатните изделия по този договор ще се извършва въз основа на 
периодични поръчки от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Чл.З Място на изпълнение - София, бул. „Акад. Иван Гешов" №19 - склад Консумативи 
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II. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 
Чл.4 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да изплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ получените печатни 
материали, по цени определени в резултат на проведена процедура и фиксирани в 
приложението към договора. 
Чл.5 Плащането по този договор се извършва по банков път, отложено в срок до 30 дни, по 
посочената по-долу сметка. 
ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

IB AN : BG86UNCR76301078172122 
B I C : UNCRBGSF 
БАНКА: УниКредит Булбанк АД 

Чл.6 Общата стойност на договора възлиза приблизително на 9998.90 лв. без ДДС. 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не се задължава да поръча цялото предвидено по договор количество. 

Чл.7 Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор / договори за подизпълнение, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него след представяне на: 

- протокол, подписан от упълномощени представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и на ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ/ИТЕ, удостоверяващ приемането от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на извършените доставки и предоставените услуги от 
ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ/ИТЕ с договорените изисквания, с приложени доказателства 
от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, че същият е заплатил на подизпълнителя/ите всички извършени 
от него дейности по сключения между тях договор за подизпълнение. 
или 
- доказателства от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, че договорът за подизпълнение е прекратен, 

или работата или част от нея не е извършена от подизпълнителя 

III. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ 
Чл.8 III ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изработва и предоставя в срок до 5 работни дни печатните 
материали, след получаване на писмена заявка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в която са посочени 
артикул и количество. Заявката може да бъде изпратена по електронен път или факс. 

121 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прави периодични заявки за печатните материали, в зависимост 
от конкретните си нужди. 

Чл.9 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя изработените печатни материали на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 
на място, на упълномощеното за целта лице, в посочения по-горе срок. 

Чл.10 Материалите следва да отговарят напълно на изискванията на Възложителя. 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 
Чл.11 На ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
А/ Да отпечата материалите, съобразявайки се с изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по 
отношение на хартия, размер, количество, съдържание.. 
Б/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е длъжен да заменя материали, които след предоставянето им на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ са увредени. 
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В/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените 
в офертата му подизпълнители в срок от 7 дни от сключване на настоящия договор и да 
предостави оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3 - дневен срок. 
17 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен, при подписване на договора, да представи необходимите, 
съгласно ЗОП документи, издадени от съответните компетентни органи 

Чл. 12 На ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ > 
А/ Да заплаща в срока, определен по този договор всички заявени от него материали. 
Б/ Да получи материалите в определения в договора срок. 
В/ Да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок от 24 часа от констатирането на несъответствие с 
искането и да поиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съответната корекция или замяна. 
Г/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му 
представи договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители 

V, СРОК НА ДОГОВОРА. ПРЕКРАТЯВАНЕ. 
Чл.13 Настоящият договор влиза в сила от 01.08.2015г. и е със срок 1 година. 

Чл.14 Договорът се прекратява: 
А/ По взаимно съгласие 
Б/ Едностранно - от всяка от страните с 60 /шестдесет/ дневно писмено предизвестие. 

VI. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ - няма 
Чл.15 Предвиденият подизпълнител в офертата (наименование и 
правноорганизационна форма и индивидуализираща информация) извършва: 

(посочват се видовете работи от предмета на 
поръчката, които ще се предложат на конкретния подизпълнител); 

% (посочва се съответстващият на тези работи 
дял в проценти от стойността на обществената поръчка). 

Чл.16 Сключваният договор за подизпълнение не освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ от 
отговорността му за изпълнение на предмета на настоящия договор. 

Чл.17 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да: 
- Сключва договор за подизпълнение с лице, за което е налице обстоятелство по чл. 47, ал. 
1 или 5 от ЗОП; 
- Възлага изпълнението на една или повече от дейностите, включени в предмета на 
обществената поръчка, на лица, които не са подизпълнители; 
- Заменя посочен в офертата подизпълнител, освен когато: 
а) за предложения подизпълнител е налице или възникне обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или 

5 от ЗОП; 
б) Предложеният подизпълнител престане да отговаря на нормативно изискване за 

изпълнение на една или повече от дейностите, включени в предмета на договора за 
подизпълнение; 

в) Договорът за подизпълнение е прекратен по вина на подизпълнителя. 

Чл.18 В срок до три дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително 
споразумение към него, или на договор, с който се заменя посочен в настоящия договор 
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подизпълнител, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпрати оригинален екземпляр от договора 
или допълнителното споразумение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заедно с доказателства, че не е 
нарушена забраната по Чл.17. 

Чл.19 Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които 
са включени в предмета на договора за подизпълнение. 

Чл.20 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да прекрати договор за подизпълнение, ако по време на 
изпълнението му възникне обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или 5 от ЗОП, както и при 
нарушаване на забраната по т 6.3 в 14-дневен срок от узнаването. 

Чл.21 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема изпълнението на дейност по договора за обществена 
поръчка, за която изпълнителят е сключил договор за подизпълнение, в присъствието на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и на ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

VII. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 
Чл.22 Страните се задължават да не съобщават на трети лица разпоредбите и условията на 
този договор, както и всички данни и информации една за друга, станали им известни във 
връзка с изпълнението на този договор. 

Чл.23 При спор във връзка с изпълнението на договора, страните ще полагат усилия да 
решат проблемите си доброволно и по взаимно съгласие. При неразрешаване доброволно на 
споровете, те ще бъдат отнесени към Арбитражния съд при БТПП. 

Чл.24 Всички съобщения между страните ще се извършват само в писмена форма на 
посочените в настоящия договор адреси. 

Чл.25 Всички неуредени в този договор въпроси се решават чрез прилагане на действащото 
българско законодателство. 

Договорът е съставен в два еднообразни екземпляра - по един за ИЗПЪЛНИТЕЛ и 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ДОГОВОР С "ДИЙОР ПРИНТ" ООД 

прогнозно 
ед. 

мярка 

ед. цена в обща 
№ по ред Артикул год. 

ед. 
мярка 

забележка лв. без стойност в 
количество 

ед. 
мярка 

ДДС лв. без ДДС 
I. КНИГИ, ДНЕВНИЦИ, ЖУРНАЛИ 

1 Амбулаторна книга твърди корици 70 бр участниците 3.00 210.00 
2 Амбулаторен дневник твърди корици 70 бр могат да се 3.27 228.90 
3 Книга издадени болнични листове 20 бр запознаят с 5.50 110.00 
4 Книга ЛКК 20 бр вида на 5.50 110.00 
5 Книга за регистриране на заразни болести 10 бр исканите 3.40 34.00 
6 Книга за контакти със заразно болни 20 бр документи, на 2.60 52.00 
7 Дневник ЕДСД /входящ/изходящ/ 100л 5 бр място, при 3.90 19.50 
8 Лабораторна книга 10 бр Възложителя, 5.50 55.00 
9 Санитарен журнал 15 бр след 1.80 27.00 

ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ 1: 846.40 

II. БЛАНКИ 
10 Разходен Касов Ордер /вестникарска хартия/ 20 кочан мостра №1 0.49 9.80 

11 
Платежно нареждане/Вносна бележка за плащане от/към бюджета 

/химизирано/ 
5 кочан мостра №2 1.14 5.70 

12 Преводно нареждане за кредитен превод /химизирано/ 10 кочан мостра №3 1.14 11.40 
13 Приходен Касов Ордер /вестникарска хартия/ 50 кочан мостра №4 0.77 38.50 
14 Мемориален ордер /вестникарска хартия/ 20 кочан мостра №5 1.03 20.60 
15 Мемориален ордер /вестникарска хартия/ 20 кочан мостра №6 1.39 27.80 
16 Сборна ведомост /вестникарска хартия/ 10 кочан мостра №7 2.90 29.00 

17 Етикет Опасни Биологочини Отпадъци /на сигнално жълта хартия/ 
10 000 бр мостра №8 0.16 1600.00 

18 
Етикет Битови Болнични Отпадъци /на бял лист с по-висока 

плътност/ 
12 000 бр мостра №9 0.01 120.00 

19 Лист КАИЛ /вестникарска хартия/ 6 000 бр мостра №10 0.03 180.00 

20 
Декларация за информирано съгласие за преливане на кръв и 

кръвни съставки 
40 кочан мостра №11 1.30 52.00 

21 Декларация за информирано съгласие за образно изследване 40 кочан мостра №12 1.30 52.00 



22 
Заповед Извънреден Труд Републикански празници /вестникарска 

хартия/ 
10 кочан мостра №13 3.40 34.00 

23 Заповед Нощен Труд /вестникарска хартия/ 10 кочан мостра №14 3.40 34.00 
24 Заповед Работа по график в Почивни дни /вестникарска хартия/ 20 кочан мостра №15 2.10 42.00 
25 Заповед Извънреден Труд /вестникарска хартия/ 20 кочан мостра №16 2.10 42.00 
26 Искане Изследване урина /вестникарска хартия/ 150 кочан мостра №17 0.65 97.50 

27 
Искане Клинично-Химични изследвания на кръвен серум и плазма 

/вестникарска хартия/ 
200 кочан мостра №18 0.73 146.00 

28 
Искане Изследване на кръв цитохематологично /вестникарска 

хартия/ 
200 кочан мостра №19 0.73 146.00 

29 Медицинско направление /вестникарска хартия/ 100 кочан мостра №20 1.10 110.00 
30 Искане за Образно изследване /вестникарска хартия/ 100 кочан мостра №21 1.10 110.00 

31 
Допълнителен лист към История на заболяването /вестникарска 

хартия/ 
10 кочан мостра №22 4.60 46.00 

32 Декларация Информирано съгласие /вестникарска хартия/ 60 кочан мостра №23 1.63 97.80 
33 Информирано съгласие /вестникарска хартия/ 60 кочан мостра №24 1.63 97.80 

34 
Декларация Информирано съгласие за Анестезия /вестникарска 

хартия/ 
20 кочан мостра №25 2.90 58.00 

35 
История на заболяването /8 листа, съединени неподвижно/ 

/вестникарска хартия/ 
10 000 бр мостра №26 0.14 1400.00 

36 
Карта за болен, напуснал стационара /картон с бяла предна 

страница/ 
10 000 бр мостра №27 0.04 400.00 

37 Искане за кръв, кръвни съставки и плазмени продукти /химизирано/ 
40 кочан мостра №28 3.55 142.00 

38 Температурен лист /вестникарска хартия/ 80 кочан мостра №29 1.83 146.40 
39 Фиш за имунохематологично изследване /химизирано/ 40 кочан мостра №30 3.55 142.00 
40 График за Работно време /вестникарска хартия/ 20 кочан мостра №31 3.40 68.00 
41 Лист платена каса /вестникарска хартия/ 40 кочан мостра №32 1.25 50.00 
42 Лист за Анестезия /вестникарска хартия/ 40 кочан мостра №33 2.05 82.00 
43 Бързо известие /вестникарска хартия/ 30 кочан мостра №34 1.76 52.80 

44 
Протокол за бракуване на Дълготрайни материални активи 

/вестникарска хартия/ 
5 кочан мостра №35 8.00 40.00 

45 
Акт за бракуване на малоценни и малотрайни предмети 

/вестникарска хартия/ 
5 кочан мостра №36 8.00 40.00 

46 
Трансфузионен лист за преливане на кръв и кръвни съставки 

/вестникарска хартия/ 
30 кочан мостра №37 2.10 63.00 

47 Лист насочващ /вестникарска хартия/ 20 кочан мостра №38 2.10 42.00 
48 Въпросник /Анкета/ /вестникарска хартия/ 60 кочан мостра №39 1.92 115.20 



49 Лабораторни изследвания Детска клиника /вестникарска хартия/ 20 кочан мостра №40 2.90 58.00 
50 Лабораторни изследвания Микробиология /вестникарска хартия/ 20 кочан мостра №41 1.90 38.00 

51 Перална Приемателно-предавателна разписка /вестникарска хартия/ 
60 кочан мостра №42 1.72 103.20 

52 
Таблица за отчитане явяване / неявяване на работа /вестникарска 

хартия/ 
30 кочан мостра №43 2.56 76.80 

53 Рецепти /вестникарска хартия/ 60 кочан мостра №44 0.94 56.40 

54 Искане за отпускане на материални ценности /вестникарска хартия/ 
30 кочан мостра №45 2.10 63.00 

55 Молба отпуска /вестникарска хартия/ 15 кочан мостра №46 2.40 36.00 

56 Резултати от микробиологични изследвания /вестникарска хартия/ 
80 кочан мостра №47 1.50 120.00 

57 Бронхологично изследване /вестникарска хартия/ 60 кочан мостра №48 1.63 97.80 
58 Ехокардиография /вестникарска хартия/ 20 кочан мостра №49 2.10 42.00 

59 Искане за патолого-хистологично изследване /вестникарска хартия/ 
60 кочан мостра №50 1.92 115.20 

60 Требвателен лист /вестникарска хартия/ 70 кочан мостра №51 1.10 77.00 

61 
Лекарствен лист /химизирано в три екземпляра, прошнуровано, 
номерирано/, всички надписи, очертания на полета и щрихована 

част са в зелен цвят, а номера е розов! 
250 кочан мостра №52 2.60 650.00 

62 Дневен Требвателен Лист /вестникарска хартия/ 1 000 бр мостра №53 0.03 30.00 
63 Фиш за отчитане междуболнични дейности /вестникарска хартия/ 5 кочан мостра №54 6.20 31.00 
64 Сведение за вътреболнични инфекции /вестникарска хартия/ 5 кочан мостра №55 6.00 30.00 

65 
Декларация за прекъснати здравноосигурителни вноски 

/вестникарска хартия/ 5 кочан мостра №56 4.00 20.00 

66 
Протокол за предписване на лекарства /химизирано в три 

екземпляра/ 
30 кочан мостра №57 4.30 129.00 

67 
Карта за предписване и получаване на лекарства /книжка с твърди 

корици/ 
300 бр мостра №58 0.55 165.00 

68 Микробиологично изследване /вестникарска хартия/ 200 кочан мостра №59 1.50 300.00 

69 
Декларация за непрекъснати здравноосигурителни права 

/вестникарска хартия/ 
60 кочан мостра №60 0.85 51.00 

70 
Лист за изразходвани медицински изделия от №1 до №15 

/вестникарска хартия/ 
180 кочан мостра №61 1.20 216.00 

71 
Лист за изразходвани медицински изделия от №16 до №27 

/вестникарска хартия/ 
160 кочан мостра №62 1.30 208.00 

72 
Лист за изразходвани медицински изделия от №28 до №53 

/вестникарска хартия/ 
40 кочан мостра №63 1.88 75.20 



73 
Лист за изразходвани медицински изделия от №54 до №62 

/вестникарска хартия/ 
30 кочан мостра №64 2.30 69.00 

74 
Бързо известие за задължително съобщаване на злокачествено 

заболяване /книжка вестникарска хартия/ 
1 000 бр мостра №65 0.04 40.00 

75 Заповед Труд на разположение в дома /вестникарска хартия/ 30 кочан мостра №66 2.10 63.00 
76 Съобщение за смърт 10 кочан мостра №67 4.40 44.00 

77 
Лист към ИЗ за резултати от изследване на кръв - хематологично и 

биохимично 
10 кочан мостра №68 3.60 36.00 

78 Отчетен лист за интензивно лечение 10 кочан мостра №69 0.06 0.60 

79 Лист за предоперативна анестизиологична консултация и преценка 1500 бр мостра №70 0.08 120.00 

ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ II: 9152.50 


