
ДОГОВОР
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕНА СКРИНИНГОВИПРЕГЛЕДИ И ИЗСЛЕДВ АНИЯ ОТ
ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯЗА БОЛНИЧНА/ ИЗВЪБОЛНИЧНАПОМОЩ

М РД-11-25/25.09.2020 г.

Днес, 25.09.2020 г. в гр. Бургас между

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ -БУРГАС, с адрес на управление: гр.
Бургас 8000, ул. „Александровска“ М9120, БУЛСТАТ 176032788, представлявана от д-р
Георги Иванов Паздеров- Директор и Цанка Димитрова- началник на отдел ФСОИ,
Дирекция АПФСО при РЗИ-Бургас, наричана по-нататьк за краткост “ВЪЗЛОЖИТЕЛ” от
една страна и от друга,

И

„ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕНЦЕНТЪР "ЕЛ МАСРИ"“ ООД, ЕИК
128506517,седалище и адрес на управление гр. Бургас, ж.к. „Лазур“, бл. 158, представлявано
от д-р Димитър Иванов Бошев щуправител, с Удостоверение за регистрация на лечебно
заведение за извънболнична помощ Мз 1478/07.08.2018 г. по реда на Закона за лечебните
заведения, определено за изпълнител след проведена обществена поръч а чрез събиране на
оферти 0 обява по реда на чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) ПО
ОБОСОБЕНАПОЗИЦИЯМ 1 -изпълнение на дейности, насочени към ранно откриване на
онкологични заболявания, организиране и провеждане на скрининг за рак на гърдата,
включващо извършване на 650 бр. прегледа от специалист и при съмнение се провеждат
диагностични методи за уточняване на диагнозата от екип специалиста - тимов подход и
провеждане на обучение на жени с фамилна анамнеза (първа линия ро !ство-майка сестра,
дъщеря, баба) за рак на гърдата, наричано по-долу за краткост ((ИЗПЪДНИТЕЛ» от друга
страна, *

на основание чл. 194,ал.1 във връзка с чл. 112, ал.1 от ЗОП и Утвърден на 09.09.2020 г.
от Директора на РЗИ-Бургас, протокол на комисията, провела обществена поръчка с
предмет: „Избор на изпълнител за извършване на услуги, включващи изпълнение на
дейности, насочени към ранно откриване на онкологични заболявания, организиране и
провеждане на скрининг за рак на гърдата, рак на маточната шийка и рак на дебелото и
правото черво, съставляващи съответно дейности по т. 2.1.3., т. 2. 2.3 т. 2.3.3 отраздел
111 от Работна програма, Приложение М 1 от НППХНБ 2014-2020 г1. и организиране и
провеждане на обучения на следните целеви групи - обучение на .жени с фамилна ананнеза
(първа линия родство-майка сестра, дъщеря, баба) за рак на гърдата; обучение на полово
активни жени за необходимостта от ежегоден гинекологичен прегледс цитонамазкаот
специалист и обучение налицата с фамилен колоректален карциномза необходимосттаот
провеждане на хемокулт - тест чрез профилактичен преглед при лица над 50 год.,
съответно съставляващи дейности по т, 2.1 . 1 , т.2. 2.1 и т. 2.3.1 от раздел 111 от Работна
програма, Приложение М? 1 от НППХНБ 2014-2020 г., разпределенц в три обособени
позиции. “ “

1

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



Чл.1. (1) С настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извършва скринингови
изследвания на лица, представители на целевите групи за скрининг на ракови заболявания
съгласно ОБОСОБЕНА ПОЗИ ИЯ М 1 . обособената позиция включва извършване на
услугата по изпълнение на дейности, насочени към ранно открив е на онкологични
заболявания, организиране и провеждане на скрининг за рак на гърдатЗ-включващо:

- Извършване на 650 бр. прегледа от специалист и при съмйение се провеждат
диагностични методи за уточняване на диагнозата от екип с ециалисти - тимов
ПОДХОД;

"

- провеждане на обучение на жени с фамилна анамнеза (първа линия родство-майка
сестра, дъщеря, баба) за рак на гърдата.

Специалистите от лечебното заведение извършват подбор на пациентите по
определени критерии съгласно Работна програма, Приложение На 1 от НППХНБ 2014-2020
г.

След извършения преглед и изследване, специалистът попълва приложената форма за
преглед и изследване, с отразен съответен резултат в 3 екземпляра и предоставя 1 екземпляр
на пациента, 1 екземпляр на координатора на Програмата в РЗИ - Бургас и 1 екземпляр на
ОПЛ.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплаща следните дейности и изследвания по
ОБОСОБЕНАТАПОЗИЦИЯ 1, както следва:

1. преглед: 23,50 лв.
2. мамография: 21,00 лв.;
3. обучение на целевата група- 333 лв. общо за обособена позиция 1591;

Цените са крайни, с вкл. ДДС.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осъществява дейността по ал.1 съгласно изискванията на
Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ), Закона за здравето (33), Закона за защита на личните
данни, подзаконовите нормативни актове по прилагането им, Кодекса на професионалната
етика, медицинските стандарти по съответните специалности и оферираното при възлагане
на обществената поръчка.

РАЗДЕЛп
!

ПРАВА и ЗАДЪЛЖЕНИЯНА СТРАНИТЕ *

Чл.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има следните права:
1. да упражнява контрол по изпълнението на настоящия договор;
2. да получава от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всякаква отчетна документация;
3. да не приема отчетена дейност, в случай на констатирани нарушен я на процедурата за
извършване на изследванията и/или непълнота на отчетните документи и/или други
нередности;
4. да контролира изпълнението на договора;
Чл. 3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има следните задължения:

1. да заплаща определените с Национален рамков договор за медицинските дейности за 2020
- 2022 г. между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз и



ПОСОЧВНИ В настоящия ДОГОВОР цени на ИЗВЪР1ЦСНИТС, ОТЧСТСНИ И ПРИЕТИ ОТ ВЪЗЛОЖИТСЛЯ
ДСЙНОСТИ,предмет на НЗСТОЯЩИЯДОГОВОР.

2. да Дава МСТОДИЧССКИ указания ПРИ НУЩЗ на изпълнителя.
Чл.4. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да:
1. получи договореното заплащане за извършените, отчетени и приети от Възложителя
дейности, при условията на настоящия договор.
2. да получава информация и отговори на възникнали текущи въпроси, касаещи
изпълнението на дейностите, предмет на настоящия договор.
Чл.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да:
1. изпълнява договорените скринингови изследвания, съгласно настоящия договор и
оферираното при възлагане на обществената поръчка;
2. извършва скрининговите изследвания, в съответствие с медицинските стандарти;
3. поддържа по всяко време на изпълнението на договора функциойтраща и изправна
медицинска апаратура и оборудване, съгласно чл. 21, ал. 3 от аредба На 39 за
профилактичните прегледи и Диспансеризацията;
4. разполага с медицински специалисти със съответна квалификац я, необходима за
изпълнението на договора;
4. не изисква и получава заплащане на суми от лицата, представители на целевите групи;
5. осигурява на длъжностните лица на МЗ/НЦОЗА/РЗИ достъп до до 1 енти, свързани с
отчитането и контрола на извършените дейности;
6. предоставя на пациента ясна и достъпна информация за здравослов ото му състояние и
препоръки за последващо поведение на пациента - обръщане към п 1 ен лекар или към
специалист за изясняване на окончателната диагноза и последващото ле ение;
7. осигурява условия, които гарантират правата на представителите на целевите групи,
включително и в качеството им на пациенти, при извършването на скрининга - предмет на
договора;
8. спазва правата на пациентите, регламентирани в 330 и 33, както и да и запознава с тях;
9. не разпространява данни, свързани с личността на пациентите, станафпи му известни при
или по повод оказване на медицинска помощ, освен в случаите, предвидени със закон;
10. изготвя и представя на Възложителя съответните посочени в чл. 23, т.1 -5 от настоящия
договор документи - образци, неразделна част от този договор за отчитане на извършената
дейност.

РАЗДЕЛ 111
„условия и РЕД ЗА ИЗВЪРШВАНЕНА ДЕИНОСТИТЕ - ПРЕДМЕТНА

ДОГОВОРА

Чл.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ Обявява на видно място, достъпно за пациентите:
1.Дейностите, за които е сключен настоящия договор;
2.Имената и работното време на специалистите, които ще извъ зшват съответните
изследвания и местонахождението на специализираните кабинети;
2.Телефони, електронни адреси и Др. средства, Чрез които лицата от целевата група могат Да
запазят час за изследване при съответния специалист.
Чл.7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва преглед на пациента в съответствие с действащите
медицински стандарти.
Чл.8.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава Да информира пациента за срока,;в който е възможно
Да получи своя резултат, Да постави заключение, да информира пациент1а за възможностите
за последваща диагностика и лечение (в случаите, при които се установи висок стадий на
раково заболяване или Да насочи пациента за уточняващ преглед п и условие, че има
съмнения за развитие на раково заболяване) и да попълни резултатите в формуляра за



преглед на лицето. В случай на проведени допълнителни Изследвания И! желание на лицата
ОТ целевата група, Изпълнителят е длъжен да ПОПЪЛНИрезултатите ОТ ДОП ЛНИТС изследвания
в съответното НаЦИСНТСКОдосие.

РАЗДЕЛ [У
ЦЕНИ, РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ЗАПЛАЩАНЕ

Чл.9. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ извър ената и отчетена
медицинска дейност по чл.1, ал.1 и интерпретацията на.резултатите, по ени съгласно НРД
за 2020-2022 г., както следва:

1. преглед: 23,50 лв.
2. мамография: 21,00 лв.;
3. обучение на целевата група- 333 лв. общо за обособена позиция 91;

(2) Заплащането по ал.1 включва всички разходи за извършване на съот етното медицинско
изследване, в т.ч. разходи за материали, консумативи, труд, интернет и анспорт.
(3) Цената по ал. 1 е окончателна и не подлежи на допълване или промя а.
(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отчита пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дейността ПОЗ ал.1 с електронен
журнал за профилактични прегледи, за онкологични заболявания /п иложен/, като и с
екземпляр от формуляра за преглед утвърден по националната програма
(5) След одобрение от координатора на скрининга в РЗИ Бургас на отчетена дейност по
представените отчети. Изпълнителят предоставя приемо-предавателен протокол, декларация
за реално извършени прегледи и изследвания и фактура за стойностла на извършените
изследвания.
(6) Заплащанетоще се извърши на база извършени в пълен обем дейност т.е 6506р. прегледи
и съответни изследвания умножени по съответните единични цени посочени в настоящия
договор. В случай, че Изпълнителят не изпълни в пълен обем дейностите, то заплащането
ще се извърши на база реално извършени, отчетени и одобрени брой прегледа и извършени
изследвания умножени по съответните единични цени посочени в настоящия договор, като
в този случай Изпълнителят заплаща на Възложителя неустойка в размер на 200лв. (двеста
лева).
(7) Възложителят изплаща дължимата сума в срок от 30 дни от датата (на предоставяне на
подписан приеме-предавателен протокол, представени отчет и фактура (оригинал и копие
вярно с оригинала).
(8) Заплащането по ал.1 е за медико-диагностичната дейност, назн чена и извършена
съобразно националните медицински стандарти.
Чл.10. Плащанията се извършват в лева по банков път, по обявена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
банкова сметка.
Чл.11. За неверни данни, посочени в отчетите и справките, изискуеми по договора,
изпълнителят носи отговорност по реда на НК.
Чл.12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не заплаща дейностите по чл. 9 на лечебни заведения с
прекратено разрешително/регистрация за дейност.
Чл.13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ подготвя отчетните документи в три екзеМпляра (два за
ВЪЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ).

РАЗДЕЛ у ;

условия и РЕД ЗА контрол по изпълнвнив НА ДОГОВОРА.
ПОСЛЕДИЦИПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

1



Чл.14. (1) Прекият контрол по изпълнение на договора ще се осъществява от
РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - Бургас.
(2) Изпълнителят се задължава да осигурява пълен достъп до всички документи,
свързани с изпълнението на Дейностите НО Проекта И да оказва ПЪЛНО съдействие на
проверяващите експерти от РЗИ - Бургас.

..
РАЗДЕЛ У!

СРОК НА ДЕИСТВИЕИ РЕД ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕНА ДОГОВОРА

Чл.15. Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му т двете страни
по договора и е със срок на действие до 04.12.2020 г.
Чл.16. (1) Договорът се прекратява:
1. по взаимно писмено съгласие между страните;
2. с изтичане на уговорения срок;
3. при отнемане на разрешението за осъществяване на лечебна дейност;
4. при закриване по реда на ЗЛЗ на лечебното заведение - ИЗПЪЛНИТВЕтЛ;
5. при прекратяване, ликвидация или обявяване в несъстоятелност на ИЗ ЪЛНИТЕЛЯ
- юридическо лице - от момента на настъпване на съответното юридичес о събитие;
6. при настъпила обективна невъзможност за изпълнение на целия ЛИ на част ОТ

ДОГОВОРЗ - ИЗЦЯЛО ИЛИ частично - ПО отношение на съответната част.
(2) В случаите на заличаване от регистъра на съответната РК на БЛС и» и отнемане на
правото да упражнява медицинска професия на лекар, работещ в лечебното заведение -
ИЗПЪЛНИТЕЛ, договорът се прекратява частично по отношение на този лекар.
Чл.17. (1) Договорът се прекратява без предизвестие от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,
когато :

1

1 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е прекратил дейността си за повече от 20 дни, безда уведоми РЗИ
- от датата на прекратяване на дейността;
2. в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отговаря на условията за извършване на
дейността - предмет на договора, установена в нормативен акт от националното
законодателство или НРД 2020-2022 г.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява договора с ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, в следните случаи.
1. при отчитане на дейност, която не е извършена-частично;
2. при повторно отчитане на дейност, различна от тази по т. 1 , която не е извършена, като
договорът се прекратява изцяло.
Чл.18. Договорът може да се прекрати с писмено предизвестие от страна на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок от 30 (тридесет) дни.
Чл.19. Прекратяването на договора не освобождава ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от задължението
да заплати извършените и отчетени дейности до прекратяването на договора по
представени отчетни документи.

!

Чл. 20. За всички неуредени въпроси се прилага действащата нормативна уредба.
Чл. 21. Страните се задължават да се информират взаимно в писмена форма за промяна
на адресите, посочени при подписване на този договор, в срок до 5 работни дни от
промяната.
Чл. 22. Всички спорове между страните се решават чрез преговори, а когато това е
невъзможно - по установения в закона ред.



Чл. 23. Неразделна част от договора представляват следните приложения:
1. образец на електронен журнал за профилактични прегледи, за онкологични
заболявания (Ексел -образец на РЗИ -Бургас;

. образец на формуляр за преглед (образец на МЗ);

. образец на формуляр за информирано съгласие;

. образец на декларация за извършените дейности от представляващия ЛЗ;

. образец на приемо - предавателен протокол;

. Работна програма, ПриложениеМ 1 от НППХНБ 2014 - 2020 г.;

. Техническото предложение на изпълнителя;

чехи-дим

Настоящият договор се подписа в два еднообразни екземпляра - един за РЗИ Бургас и
един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Подписьт е заличен
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ-Я: сьгл. чл.3 730”, във вр. с

чл.4, т.1 от Регламент (ЕС)20016/679
Д-Р ГЕОРГИ ПЕЗДЕРО» ( “***”“ЧХС /"

ДИРЕКТОРНА РЗИ-БУРГАСБхтгж% /
Подписът е заличен
съгл. чл.37 ЗОП, във вр. с

ЗЗКЯЗ%%З:Ъ9ГВДЪЛ ФСОИ
чл.4, т.1 от Регламент (ЕС)20016/6 79

дигвкция АПФСОПМАс-БУЙАС
*

Подписът е заличен
ЗА ИЗПЪЛНИТЕШ еъгл. чл.3730П, във ар. с

чл.4, т. 1 от Регламент (ЕС)20016/679
“ДКЦ- ЕЛ МАС , “
/Д-Р ДИМИТЪР

*


