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, Днеска.5555145 в гр. София, на основание с чл.20, ал.4, т.3 от Закона за обществените
поръчки и решение на Административния съвет отразено в Протокол М925 от 24.06.2019
година между

Многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия ((Св.

Наум»ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. “София,ул. ((Дир Любен Русев»МЗ,
регистрирано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИН 83160518337

„
86831605813, представлявано от акад. Проф. Д-р Иван Миланов - изпълнителен
Директор, наричано за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна

И

“ЛабораторииПРОТЕКТА“ ООД със седалищеи адрес на управление гр. София 1000,

ул. "Иван Вазов" М922, регистрирано в Търговския регистър при Агенцията по

вписванията с ЕИК 130521217, ВС1130521217 представлявано от Методи Гелев -

управител, наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от Друга страна,
се сключи настоящият договор за следното:

1. * ПРЕДМЕТ НАДОГОВОРА
Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извършва
НЕПРЕКЪСНАТ ИНДИВИДУАЛЕН ДОЗИМЕТРИЧЕН КОНТРОЛ (МДК) с

помощта на термолуминесцентни дозиметри (ТЛД) на външното облъчване с фотонно
лъчение на служителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, работещи в среда на йонизиращи лъчения.

1. СРОК НА ДОГОВОРА
Чл.2. Договорът отменя всички устни и писмени споразумения между страните, имащи
същия предмет и има срок на действие една година, считано от 01.07.2019 г.

П.ПЕНА НА ДОГОВОРА.УСЛОВИЯИ СРОКОВЕНАПЛАЩАНЕ

Чл.3. Цената на контрола се базира на цената на еднократното измерване на един

индивидуален дозиметър, фиксирана в Приложение 1, което съставлява неразделна част

от настоящия договор.
Чл.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща само за действително отчетени дозиметри,
независимо от броя на поисканите раздадени дозиметри.
Чл.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предосгЕвя безплатно на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимите

дозиметри. Дозиметрите се зап ащат само в случаите на тяхното изгубване или

унищожаване. Цените на различните типове ТП дозиметри и ТЛ детектори са посочени



в Приложение 1.
Чл.6. Всички цени по договора са без ДДС.
Чл.7. Плащанията по настоящия договор се извършват на всяко тримесечие, в срок до
Ю (Десет) работни дни след получаването на последния Протокол с резултатите от

съответния период и представяне на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. .

“

Чл.8. Плащанията по настоящия договор се осъществяват в български лева, чрез банков

превод от ста-„....ьп1.а.п0ЖИДГ.ЕП.Я. по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

[БАМ - ВС! ушита/> Ш 9791 »г12, при Обединена Българска Банка, клон „Кн.,

Мария-Луи; рид, Щ Ю %МИ
111. ЗАДЪЛЖЕНИЯ,НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.9. Да предоставя безплатно на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимите индивидуални

дозиметри, най-късно до 10-то число на началния месец на всеки период на контрол от

действието на настоящия договор. Броят и видът на дозиметрите се определя по заявка

на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Чл.10. Техническите характеристики на дозиметритеда съответстват на изискванията на

Наредба 32/07.11.2005 на Министерство на здравеопазването, както и на Техническото

описание на дозиметрите (Приложение 2, неразделна част от Договора).
Чл.11. Да отчита показанията на дозиметрите, да ги обработва и да изпраЩа резултатите

на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, оформени 3 протокол, в срок до 30 (тридесет) дни след

получаването на дозиметрите. В случай на съобщение от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за

аварийно облъчване или съмнение за авария, да уведомява за регистрираните
дози в срок

ДО 3 (три) дни от получаването на индивидуалните дозиметри.
Чл.12. Да ремонтира или заменя повредените дозиметри или детайли от тях,

независимо

от причината и вината за повредата и без да е необходимо искане от ВЪЗЛОЖИТЕПЯ.

Чл.13. Да провежда индивидуалния дозиметричен контрол в съответствие с

изискванията на действащите в страната нормативни документи, включително като:

Ал.1. извършва за своя сметка необходимото метеорологично осигуряване на

използваните индивидуални дозиметри;
Ал.2. поддържа акредитация от ИА „БСА“ като орган за контрол от вид А

по стандарт БДС ЕМ 180/1ЕС 170202012;
Ал.3. изпраща своевременно в информационната система на

НЦРРЗ един

екземпляр на протокола с резултатите от измерванията за
всяко тримесечие.

Чл.14. В качеството си на Орган за контрол от вида А в съответствие с изискванията на

стандарт БДС ЕМ КВО/ПЕС 170202012 да издава Сертификат за контрол, съдържащ

оценка на съответствието на отчетените индивидуални дози
с границите за ефективната

доза от йонизиращи лъчения за персонал, фиксирани в нормативните документи в

Република България.
.

Чл.15. Да отказва издаване на Сертификат за контрол, ако получените от

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дозиметри за отчитане са във вид, несъответстващ на изискванията на

Наредба 32/07.11.2005 на МЗ и на Инструкцията за експлоатация (Приложение 2), което

би поставило под съмнение коректността на отчетената доза.

Чл.16. Да спазва изискването за конфиденциалност на информацията за клиента, освен

когато оповестяването е предварително договорено или законът го Изисква, да га

уведомява предварително за инфорМаЦИЯта,която има намерение данаправи обществено

достъпна. . 7

Чл.17. Да разработи процедура за разглеждане на жалби и възражения, която да е

Ех) -»



ДОСТЪПНЗ за всяка ЗЗИНТСРССОВЗНЗ. страна И да се ПРЕДОСТЗВЯ ПРИ поискване.

“7. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл.18. Да извършва раздаването и събирането на дозиметрите на лицата, обект на
индивидуалния дозиметричен контрол. При предаването на дозиметрите на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за измерване да попълва Заявка за контрол, както и да актуализира.
списъка на лицата, носили индивидуални дозиметри през изтеклия период.
Чл.19. Да спазва инструкцията за използване на индивидуалните Дозиметри,
(Приложение 2) и изискванията на Наредба 32/“07.11.2005 на МЗ.
Чл.20. Да заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за извършения контрол съгласно Чл. 3, 4 и 7 на
настоящия договор.
Чл.21. В случай на изгубване или унищожаване на дозиметри ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ тяхната стойност съгласно Чл. 6 от настоящия договор.
Чл.22. В съответствие с изискванията на правилата за позоваване на акредитация от ИА
“БСА“ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

Ал.]. да не използва части от издадените им сертификати за контрол, а да ги
използва единствено в тяхната цялост.

Ал.2. да не използва позоВаването на акредитацията на ОКА към Лаборатории
Протекта ООД от ИА БСА в свои бланки за писма и други канцеларски/рекламни
материали.

”
“

У.ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл.23. Настоящият договор може да се прекрати предсрочно по взаимно съгласие на
двете страни.
Чл.24. Договорът може да се прекрати предсрочно с едномесечно предизвестие от всяка
от страните.
Чл.25. Настоящият договор може да бъде променян и/или допълван по взаимно съгласие
на двете страни, изразено в писмена форма.
Чл.26. Настоящият договор може да бъде променян и/или допълван по взаимно
съгласие на двете страни, изразено в писмена форма.
Чл.27.При неизпълнение на някое от задълженията на страните по настоящия
договор, изправната страна има право на обезщетение в размер на 1% на ден върху
стойността на просрочената доставка, но не повече от 10% от стойността по

договора.
Чл.28. Всяка кореспонденция между страните ще се счита за извършена и

съобщението ще се приема за получено от другата страна, ако е изпратено на
следните адреси: ;За Изпълнителя: гр. София, ул.”Иван Вазов” Кеш,”?

т

, ,.одцпо () *» пп А

; ЗММ 04 т двд/е .

рд/ш ,! М И „234 9372333?)и, ул. Д-р Любен РусевМ91, пшьа1пркгаддзупаишсош или
111) ХРЦХХЧ.Х! и 1 и

Чл.29 При промяна в посочените по- горе адреси, страната, за която това се отнася,
е длъжна да уведоми другата страна в 7 - дневен срок от настъпване на това
обстоятелство.
Чл.30.При неизпълнение на задължението по предходната точка, съобщението ще
се” счита за валидно изпратено и получено на стария адрес.
Чл.31За всички въпроси, неуредени в настоящия договор, се прилага действащото

1

ш (,;
»



българско законодателство.
,Чл.32.Този договор е изготвен и подписан в два еднообразни екземпляра, по единза всяка ОТ страните

За ВСИЧКИ ВЪПРОСИ, неуредени В НЗСТОЯЩИЯ ДОГОВОР, се прилага ДСЙСТВЗЩОТОбЪЛГЗРСКО ЗЗКОНОДЗТВЛСТВОЧ.
"

Този договор е изготвен и подписан в два еднообразни екземпляра, по един завсяка от страните.

ПРИЛОЖЕНИЯ:
Приложение М) 1 -" ЦЕНОРАЗПИС ЗА УСЛУГИТЕ, СВЪРЗАНИ С ИДК;
Приложение Мз 2 - инструкция за експлоатация,описание и основни характеристикина индивидуални термолуминесцентни дозиметри тип протекта ТПП-3,

ЧА-ЧЗДЩЦЕДШЦ.й-Вкъ
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...Мжезмдж ,. „таз (% 7

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
. Дкъм Договор Мо /СЯЗ/СЗФЧЙЪ»!9%-

...................................................

ЦЕНОРАЗПИС ЗА УСЛУГИТЕ, СВЪРЗАНИ С ИДК

Общи положения

1. Цените на услугите (Таблица 1) се отнасят за ИДК, извършван в
рамките на обхвата на акредитацията на Лаборатории Протекта ООД като
ОКА, съгласно стандарт БДС ЕМ Ево/150 17О2О:2О12;
2. Дозиметрите, използвани при контрола, не се заплащат - те оставатсобственост на Лаборатории Протекта ООД и клиентът ги връща приевентуално прекратяване на договора. Заплаща се само за дозиметри,изгубени или непоправимо повредени по вина на клиента. Цените на

4. Заплаща се само за действително извършени измервания. Не сезаплаща за дозиметри, които не са били отчетени по някакви причини- болест, отпуск и пр., независимо от броя на предварително заявенитедозиметри;

5. Не се, заплаща отчитането на т.нар. „контролни“ (фонови)дозиметри;

6. Всички цени в Таб. 1 и Таб. 2 са без включен ДДС. ДружествотоЛаборатории Протекта ООД е регистрирано по ЗДДС и съгласнобългарското законодателство е задължено да начислява в краината ценана услугата 20% ДДС;

7. Заплащането се извършва след предаване на сертификатите ипротоколите за контрол за съответния период: и след издаване нафактура.



, за Брой

Таблица 1. Цени на услугите (в лева, без ДДС), отнасящи се за ИДК врамките на обхвата на акредитацията на Лаборатории Протекта ООД катоОКА, съгласно стандарт БДС ЕМ ШБО/ШЕС 17О2О:2012

ВИД контролирани
Услуга лица ДО 3(вкл.) До 15(вкл.) Над 15

Отчитане на
дозиметър с 2 ТЛ 10,00 9,00 7,00Детектора
ООтчитане на
дозиметър с 3 ТЛ 10,00 10,00 8,00детектора
ОПопълване на
;шдишнюнни 3,00 4

3,00 , 3,00паспорти
За сметка на .За сметка на За сметка на.Куриерски услуги клиента

. клиента Лдборатории
протекта. - углуга по желание на клиента. За клиенти от София с повече от 15контролирани служители раздаването и събирането на Дозиметрите ипредаването на сертификатите и протоколите се извършва на място отслужители на лаборатории Протекта.

Таблица 2. Цени на Дозиметрите (и техни компоненти) , използвани от» Лаборатории Протекта ООД при провеждането на ИДК

Из елие Ценад
(в лева, без ДДС)

Термолуминесцентен детектор от Са804:Ву 4,00тип Протекта ММС-4
дозиметрична касета
тип Протекта ТЛП-З 11,00
Индивидуален дозиметъР
тип Протекта ТЛП-З 19,00
с 2 Детектора ММС-4
Индивидуален дозиметър
тип Протекта ТПП-3
с 3 детектора МИС-4
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