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

Д О Г О В О Р 

На основание чл. lOle, ал.1 от ЗОП във връзка с чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП 

Днес . .2015 г. в град Велико Търново, между: 

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

и 

2. „СМТ ОПТИКС" ООД, наричан по-долу "ИЗПЪЛНИТЕЛ", със седалище и адрес на 
управление: гр. Велико Търново, ул. „Краков" № 13, вх. Б, ет. 8, ап.8, адрес за 
кореспонденция: гр. Велико Търново, ул. „Бачо Киро" № 3, тел: 062/623 223, 0888 444 246, 
e-mail: silvia.teklu@gmail.com, с ЕИК 200693688, представлявано от управителите Силвия 
Михайлова Теклу и Мариана Димитрова Илиева, и с подизпълнител: „Амбулатория -
медицински център за специализирана медицинска помощ" - Очна клиника „Света 
Петка" АД - клон Велико Търново, седалище и адрес на управление на клона: гр. Велико 
Търново, ул. „Зеленка, № 82, с ЕИК на клона: 1038643210021, представляван от Зита Жак 
Митова - управител, от друга страна 

СЕ СКЛЮЧИ ТОЗИ ДОГОВОР ЗА СЛЕДНОТО: 

1.0БЩИ ПОЛОЖЕНИЯ: 

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

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

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

- за снабдяване на лицата, работещи с видеодисплеи с предписани от специалиста очила 
- City optic, гр. В. Търново, ул. „"Бачо Киро" № 3. 

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изработи очила при необходимост в срок до 3 /три/ 
работни дни, след представяне на рецепта с показания за изписани корекционни очила. 

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

mailto:silvia.teklu@gmail.com
mailto:st_petka_vt@abv.bg


"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 зрителната острота и реакциите на зениците 
- на зрителното поле - периметрия или кампиметрия 
- на цветното зрение - посредством цветни таблици 
- на преден и заден очен сегмент /биомикроскопия/ 
- на очното дъно чрез оглеждането му с офталмоскоп /офталмоскопия/ 
- измерване на вътреочното налягане /офталмотонометрия/ 
- изследване на съдовата циркулация на окото /флуоресцеинова ангиография/, и др. 
(2) Възложителят осигурява преглед на очите и оценка на състоянието на зрението на 

лицата, работещи с видеодисплеи, от специалист по очни болести: 
- преди започване на работата с видеодисплеи; 
- един път на три години за лицата, ненавършили 40 години, и ежегодно за лицата, 

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

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

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

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

(5) Изпълнителят представя описание на дейността, информация за структурата 
(магазини/офиси на територията на град Велико Търново), техническите възможности, наличие 
на квалифицирани специалисти, обем и вид на предлаганите услуги. 

(6) 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 док)тменти, касаещи 
извършването на възложеното. 

П. СРОК 

Чл.3(1) Договорът се сключва за срок 1 /една/ година. Ако преди изтичане на този срок 
бъде достигнат прага по чл. 14, ал. 4, т.2 от ЗОП - 66 000.00 /шестдесет и шест хиляди/ лева без 
ДДС договорът се прекратява предсрочно. 

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

П1. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

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

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

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

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

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

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши изследване на зрителния анализатор и да 
изработи и достави защитни очила и на допълнителен брой служители при необходимост, 
съгласно допълнително приложени списъци към договора. Общата стойност на поръчката 
трябва да е по-малка от сумата 66 000,00 лева без ДДС. 

(3) Заплащането се извършва по сметка на Изпълнителя в срок до 30 /тридесет/ дни 
след представяне на фактура и списък на служителите, преминали през преглед и закупили 
защитни очила. 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

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

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

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

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

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

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

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

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

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

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

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

(2) Списъкът по ал. 1 е съгласно приложен образец, съдържащ информация за 
параметрите на предписаните очила. 

Чл.15 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да работи с подизпълнители в случай, че прецени, че това 
се налага от изпълнението предмета на договора. За целта е необходимо писмено да уведоми 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Чл.16 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за качеството и сигурността на очилата при 
работа с видеодисплей. 
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VI. ДРУГИ УСЛОВИЯ 

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

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

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

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

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

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

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

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

Чл.23 Договора се прекратява едностранно от Възложителя с изтичане на срока от 1 
година, съгласно чл. 3 от същия. Ако преди изтичане на този срок бъде достигнат прага по чл. 
14, ал. 4, т.2 от ЗОП - 66 000,00 /шестдесет и шест хиляди/ лева без ДДС договорът се 
прекратява предсрочно. 

Чл.24 Нищожността на някоя клауза от настоящия договор не води до нищожност на 
друга клауза или на договора като цяло. 

Чл.25 За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на 
действащото законодателство на Република България. 

Чл.26 За всеки спор относно съществуването и действието на сключения договор или във 
връзка с неговото нарушаване, включително спорове и разногласия относно действителността, 
тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, както и за всички въпроси, 
неуредени в този договор се прилага Търговския закон. Закона за задълженията и договорите и 

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

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че няма да разпространява на трети лица факти, данни, 
обстоятелства и друга информация, свързана с предмета на дейност на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 
станала му известна по време и във връзка с изпълнението на този договор. 
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ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 
ИНЖ. ДАНИЕЛ ПАНОВ 
Кмет на Община Велико/ТЬрнййо-

Даниела Данчева 
Началник 0тдел-;7Б1оджет' 

Съгласували: 
Десислава Йонковг 

Директор на дирекцшГ'',',П'равна"\в,Община Велико Търново 

Надя Петрова: 
Директор на дире^й,11я ОСОП^ 
инж. Стефан.Караиванов 
Старши експерт отдел ИТО / 

Пенка Игнатова 
Директор на дирекция ОМДС 

Росица Димитрова 
Директор дирекция (ЕПЗ 

Пелина Църова , 
Директор на дирекция \,Т!;^ултура и туризъм" 

Иван Църов - Директор на РИМ - Великд Тър,н'с)5Ц 

Николай Сириков - ХГ "Борис Денев"^ , 

Иван Александров - Директор на EHB'J I . P. СлйЬеййбв" / 

Румен Петров - Директор на Младежки дом 

Таня Димитрова - Директор на ДКС „Васил ЛевскиЕ^ 

Инж. Георги Георгиев - ОП „Горско СтопаЙ^^во' 

Петко Павлов - ОП „Спортни имоти и пррявиГ 

Илиян Недев - ОП „ Р е к л а м а ^ ] ^ л и к о Т^рново"^ 

Севдалина Вълковска 

ОП „Кабелно радио - Ве^Гико Търново" 

Инж. Паша Илиева - ОП „Зелени с^^т^ми" 

Кмет на с. Ресен 

Кмет на с. Самоводене 

Кмет на гр. Дебелец/ 

Кмет на гр. Килифарево ^ ^ 

ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

/А 

\ 

Павлинка Калбанова 
I Гл.счетоводител д(ирекция ОМДС 

\ Анка Ганева , , 
Гл. счетоводител ЦОУ 

Антония Папазова 
Гл. счетоводител дирекция „ К ^ т у р а и туризъм' 

Гл. счетоводител на РИМ - Велико Търново 

Гл. счетоводител ХГ ХГ "Борис Денев" 

Гл. счетоводител на РНБ „П. Р. Славейко^", 

Гл. счетоводител на Младежки дом 

Гл. счетоводител ДКС „В. Левски" 

Гл. счетоводител ОП „Горско стопанстйо" 

Гл. счетоводител ОП „Спортни имоти и npb^fo' 

Гл. счетоводител на ОП „Реклама - В. Търдово' 

Гл. счетоводител ОП „Кабелно радио 
- В . Търново" 

Гл. счетоводител на ОП „Зелени системи", 

Гл. специалист кметство с. Ресен 

Старши експерт кметство с Самоводене 

Гл. специалист кметство с. Дебелец 

Старши експерт кметство с Килифарев 

действащото в Република България законодателство. При непостигане на съгласие спорът се 
отнася за решаване пред компетентния съд. 

Неразделна част от този договор е представената оферта на Изпълнителя. 
Този договор се състави/р два еднорбразни екземпляра по един за всяка от страните. 
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ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Настоящата оферта е подадена от СМТ ОПТИКС ООД 

и подписано от Мариана Димитрова Илиева,, ЕГН 

в качеството му на Управител 

Уважаеми членове на Комисията, 

1. Заявяваме, че желаем да участваме в 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" при условията, посочени в публичната покана и приети от нас. 

2. Приемаме да се считаме обвързани от предложенията направени с офертата, до 
изтичане на 
2 /два/ месеца, считано от крайния срок за получаване на офертата. 

,̂ ^ярантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно 
съответствие с направените от нас предложения в срок от 1 /една/ година. Ако преди 
изтичане на този срок бъде достигнат прага по чл. 14, ал. 4, т.2 от ЗОП - 66 000.00 
/шестдесет и шест хиляди/ 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. 

5. Работното време е: време магазин оптика СИТИ ОПТИК : 

Понеделник - Петък 9.00ч доо 19.00ч без прекъсване 

Събота - Ю.ООч до И.ООч 

График на лекарите АПЦСМ „Очна клиника Света Петка" 

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 

Д-р Н.Иванов 8.30-10.30 8.30-10.30 14.00-16.00 14.00-16.00 14.00-16.00 

Д-р Е.Чолаков 14.00- 16.00 14.00-16.00 9.00-12.00 9.00-12.00 9.00-12.00 

Д-р Ж. Павлова 14.00-16.00 8.30-12.30 14.00-16.00 8.30-12.30 14.00-16.00 
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прилагам подробно описание за организацията и методологията за гарантиране 
качествено изпълнение на обществена поръчка, сертификати за съотвествие от 
вносителите за гаранция на произхода на предложените материали и копия от 
дипломите на специалистите, които ще извършат консултациите и контрола при 
работата със служителите на Община В.Търново 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Организация и методология 

за гарантиране качествено изпълнение на обществена поръчка с предмет ,^1зследване 

на зрителния анализатор от специалисти по очни болести и снабдяване на лицата 

работещи с видеодисплей с предписани от специалистите очила." 

1. Организация на работа 

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

• Задълбочена здравна консултация по проблемите на зрението - диагностични 
методи, които включват изследване и определяне на рефракцията, даване на 
съвети и могат да завършат с предписване на корекционни средства (очила, 
лещи и др. 

• Адекватно предприемане на мерки за корекция на зрението, предписани от 
лекар, включващ избор на диоптрични лепщ с антирефлексни покрития за 
предпазване при работа с видеодисплей и корекционна рамка. 

• Прецизна изработка на очила, ремонт и корекция на рамки; 

Предлагаме двустепенна организация на изпълнение на поръчката с 

обратна връзка и взаимен контрол между фирмата изпълнител „СМТ Оптикс „ 

ООД с нейната оптика СИТИ ОПТИК , на адрес гр. В Търново ул. „Бачо Киро" 

№3 и подизпълнителя „АЦСПМ- Очна клиника Света Петка" АД ( клон В. 

Търново) ул. „Зеленка,, №82. В очната клиника под методологичния контрол на 

д.м.н. доц. Тошо Митов трима специалисти офталмолози ще извършват 



задълбочено и комплексно изследване на зрителния анализатор на лицата 

работещи с видеодисплеи, съгласно изрично приложен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

списък на служителите. Оптометричните параметри, ще се представят 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 личен документ с диагнозата и 

предписаните корекции. По съпщя приложен към договора списък и 

предварително одобрен от възложителя график, на пациентите ще бъдат 

изработени диоптрични корекционни очила, за работа с видеодисплей, съгласно 

нашата оферта. 

2, Предвидени ресурси 

Магазин оптика „Сити оптик" е лицензирана оптика, отговаряща на 

изискванията на наредба №9 от 27.08.2008г, в която работят специалисти по очна 

оптика, завършили тази специалност в техникума по фина механика и оптика -

„М.В.Ломоносов" гр. София. Това учебно заведение е единствено по рода си на 

балканския полуостров. 

Специалистите по очна оптика са квалифицирани очни оптици и изпълняват 

рецепти изписани от лекари - офталмолози, участват в избора на изписаните с 

диоптри видове стъкла, предлагат подходяща рамка, с която клиента да изглежда 

добре, да се постигне необходимата центровка и да изработят очилата по зададените 

в рецептата параметри. Магазинът Сити оптик е оборудван с най-нова техника за 

изработка и поддръжка на диоптрични очила, с работилница разполагаща с всички 

необходими за изработка и монтаж машини и инструменти. В магазина работят 

трима специалисти по очиа оптика и двама лекари офталмолози: 

Д-р В. Шивачева, д-р М.Костуркова, Снежана Михайлова - оптик, 

Силвия Новакова- оптик, Силвия Теклу- оптик. 

АПЦСМ „Очна клиника Света Петка" разполага с трима специалисти по 

офталмология с дългогодишен стаж и хабилитирано лице за контрол. Това са 

повече от 50% от офталмолозите в региона. Очната диагностика в „АЦСПМ Очна 

клиника Света Петка" е на най-високо ниво като технически средства и апаратура и 

като специалисти: д-р Н.Иванов, д-р Е. Чолаков, д-р Ж. Павлова 



Общото апаратурно и инструментално обезпечение е изключително съвременно 

и модерно: 

Набори за стъкла 2 бр. 

^ Таблици проектори 2 бр. 

Тест проектори 2 бр 

Биомикроскоп С. S. О. 

Офталмоскоп 2 бр. 

^ Тонометър 

Скиаскоп 

^ Таблици за изследване на цветно зрение 

^ Авторефрактометьр Huvitz 

Компютъризиран периметър Dicon LD400FT 

Компютъризиран кератометър Huvitz 

Корнеален топограф С. S. О. 

^ Ултразвуков пахиметър ACCUTOME AccuPach V. 

^ Яг-лазер LaserexLQ2106 

^ Диоден лазер Keleer 

^ Ангиограф Canon 

Аргон лазер 

^ Ексхимерен лазер 

Автокераторефрактометър 

^ Гонископ 

^ Апарат за А и В-ехография- Aviso 



^ Микрохирургичен инструментариум за осъществяване на очни прегледи и 

манипулации 

^ Безшаблонен автомат за изработка на всички видове монтаж диоптрични лещи и 

корекционни рамки, с фин и груб шлайф, полиране на лепщ, изработка на 

специален плосък фасет. 

^ Механичен блокер за центриране 

Ултразвук за почистване на очила 

^ Електронен диоптромер за центриране и измерване параметрите на 

диоптричните лещи и UV тест. 

^ Ултразвук за почистване на очила 

Напълно оборудвана лаборатория за изработка, поддръжка и ремонт на очила-

финна и прецизна техника за монтаж, демонтаж исервиз на очила 

^ Авторефрактометьр за диагностика на зрителните недостатъци 

^ Е яектронн!^ таблица за изследване на зрителната острота 

^ Безконтактен тонометърза измерване на очното налягане 

Електронен периметър 

Магазинът оптика Сити Оптик дава голям избор на различни модели рамки за очила и 
варианти на диоптрични лещи за да бъдат удовлетворени и най - капризните клиенти. 
Нашата работа е да се грижим за вашите очи и очила. Коригирането с диоптрични 
очила дава възможност на хората да се чувстват по-добре в ежедневието - на работното 
място, пред компютъра, при шофиране спортуване, по време на любимите им 
занимания в къщи и на вън. Ние работим с водещи фирми в областта на очната оптика. 

Предвид обема на поръчката, смятаме че апаратурното и кадрово обезпечение е 
достатъчно добро за реализацията на предмета й, а именно изследване на зрителния 
анализатор от специалисти по очни болести и снабдяване на лицата работещи с 
видеодисплей с предписани от специалиста очила. 

5. Цялостна координация и контрол 

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 изпълнеше на поръчката. 

Описание на процедури за администриране и осигуряване на финансови 

механизми, които създават условия за постигане на целите на поръчката в 

максимална степен. 

4. Методи за качествено изпълнение 

Всеки пациент ще получи задълбочени и детайлни изследвания на състоянието на 

зрителния анализатор от специалист офталмолог, а именно: 

• Зрителна острота и реакция на зениците 

• Зрително поле 

• Цветно зрение 

• Преден и заден очен сегмент 

• Очни дъна 

• Измерване на вътреочно налягане 

• Изследване на съдовата циркулация на окото 

• Снимка на ретината 

Лично всеки служител, имащ право да ползва лични предпазни средства /ЛПС/, ще 

получи детайлна и подробна информация по конкретния проблем на зрението, 

установен от лекаря офталмолог, ще бъде подробно консултиран от специалист -

оптик по очна оптика за възможностите за неговото коригиране, вариантите, които 

се предлагат в настоящата оферта за да се изработят подходяпщте очила в 

съответствие с изписаните резултати от лекаря. 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. Оптиците в маг-азин- оптика Сити Оптик са с дългогодишен стаж 

по специалността, преминали са различни обучения за приложение на новите 

продукти в областта на очната оптика и са компетентни в конкретизирането на 

всеки отделен случай за да постигнат резултата, желан от потребителя и постигане 

целите на поръчката, а именно снабдяване на лицата, работещи с видеодисплеи, с 

предписани от специалиста очила. 

Японският производител HOYA е компанията, която е абсолютен и всепризнат 
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 си поставя за цел 
промотирането на иновативни и разработени с грижа за потребителя продукти. 
АКВАЛЕНС е официален представител на HOYA за България. Очилата за работа с 
компютър могат да са с или без диоптър в зависимост от това дали имате нужда от 
корекция на зрението. Препоръчаните от HOYA стъкла са със 100% UV запщта. 
Минимизират оптичните нежелани явления и елиминират отблясъците, които се 
получават от пречупването на светлината, преминаваща през стъклото. Притежават 
ултра устойчиво антирефлексно покритие с минимален риск от надраскване, лесно 
за почистване, издръжлив хидрофобен и липофобен слой, издръжливи антистатични 
качества,високо ниво на комфорт за потребителя. 

Продуктите на HOYA са одобрени по европейска директива за медицински 
продукти 93/42/ЕЕС и са одобрени по следващите стандарти 

-ISO8980- 1/2/3/4 

- ISO 10322-1/2 

-ISO 14889, 

За което прилагане сертификат за идентичност към настоящатата оферта. 

Параметрите на диоптрите за предложената цена в офертата са: 

Sph +/- 6.00dpt cyl +3.00 

При необходимост от различни от посочените параметри предлагаме 20% отстъпка 
от каталожната цена на всички останали продукти от каталога на фирма HOYA. 

Рамките, които предлагаме са от немския производител OPTICLAND са с марките 



BELLLINI, ANYWAY, LARA SAVINI, STUDIO MILANO, HAMILTON, INLOOK 

„Опти 7" ЕООД е официален вносител на марките на немския производител 
OPTICLAND и отговарят на стандартите на Европейския съюз и БДС, което 
удостоверяваме с декларация за съответствие и сертификат за качество, като част от 
настоящата оферта. Рамките са изработени от антиалергични материали като целулоид 
и метали, които не съдържат никел и вредни за здравето съставки. Има подходящи 
модели, като за всички видове корекционни стъкла, така и за всеки вкус. 

5. Задачи и отговорности при изпълнение на поръчката 

При здравната консултация по проблемите на зрението основните методи на работа на 
очния лекар имат за цел да се определи рефракцията с най-висока точност за да се 
постигне точна диагноза. Това е най- важната предпоставка за ефективност при 
изписването на корекционни очила, които да помагат при работата с видеодисплеи. 

Състоянието на зрителния анализатор се установява с различни офталмологични 
изследвания (обективни и субективни) 

• На зрителна острота- с помощта на автокераторефрактометър и LCD 
зрителна устройство 

• Зрително поле- чрез периметрия 
• Цветно зрение - посредством цветни таблици 
• Биомикроскопия 
• Офталмоскопия 
• Офталмотонометрия 
• Флуорисцинова ангиография и др 

Офталмологията е силно зависима от съвременната медицинска апаратура, но не е това 
е определящо за добрите резултати. С помощта на последните технологии в 
медицинското оборудване и богатия опит на офталмолозите даваме гаранция за точни и 
детайлни резултати. Нащата основна задача и отговорност при определянето на 
рефракцията е винаги да бъде ясно съобразено с Бащата индивидуалност и визуален 
комфорт. 

Предимствата, които ще получат служителите на Обпщна Велико Търново, като нащ 
корпоративен клиент, са свързани с индивидуален подход лично към всеки 
посредством прецизен очен преглед и адекватна квалифицирана консултация по 
проблема на зрението и снабдяването с корекционни очила от специалисти с 
дългогодишен опит в областта на очната оптика. 

6. Етапи за изпълнение на поръчката 

Предвиждаме поръчката да бъде изпълнена поетапно както следва: 



/ етап - изследване на зрителния анализатор от специалисти по очни болести. 
Прегледите и изследванията ще се извършват в Очна Клиника" Света Петка" , с адрес 
гр. В.Търново, ул. „Зеленка"№82, тел 062 655 855, 062 655 455 и имейл: а^Е^ j - I i ^ i i ^ ' : 
Графикът за прегледи на служителите ще бъде предоставен от Възложителя, като в 
работен ден ще бъдат включени между 15 до 20 служители. Всеки преглед продължава 
около 30 минути. 

График на лекарите 

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 

Д-р Н.Иванов 8.30-10.30 8.30-10.30 14.00-16.00 14.00-16.00 14.00-16.00 

Д-р ЕЛолаков 14.00- 16.00 14.00-16.00 9.00-12.00 9.00-12.00 9.00-12.00 

Д-р Ж. Павлова 14.00-16.00 8.30-12.30 14.00-16.00 8.30-12.30 14.00-16.00 

// етап- Снабдяване на лицата работепщ с видеодисплей с предписани от 
специалистите очила. 

След изследване на зрителния анализатор, всички резултати от офталмолога се 
изпращат незабавно по електронен път до магазин-оптика Сити Оптик с адрес 
гр.В.Търново, ул. „Бачо Киро"№3. На деня следващ прегледа, служителите по графрпс 
посещават Сити оптик за индивидуална консултация с оптик за избор на: 

- подходящи корекционни лещи, според изписаната от лекаря офталмолог рецепта 
и конкретните изисквания на пациента 

- прецизно избрана корекционна рамка,подходяща за центровка на лещите, както 
и според личните изисквания на всеки отделен служител. 

Работно време магазин оптика СИТИ ОПТИК ; 

Понеделник-Петък 9.00чдоо 19.00ч без прекъсване 

Събота-Ю.ООч до И.ООч 

Шетап - получаване на поръчаните от служителите на Община В.Търново очила в 
определен от оптиците срок. 



срокът за изработка на комплект очила /рамка + лещи/ е 3 /три/ работни дни от 
представяне на рецептата. При индивидуални изисквания от страна на клиента и 
нувда от специално поръчкови корекционни лещи от каталога за 
специалнипоръчки, срокът за получаване на готов комплект очила е до 10 /десет/ 
работни дни. 

7. Методи за отчетност и контрол 

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 с дата и подпис лично от служителя на Община 
В.Търново, прецизно издадена фактура с ДДС, всичко съобразено с офертата за 
изпълнение на поръчката. 

8. Управление на изпълнението на поръчката 

Цялостното управление на поръчката се реализира от оттоворницитео качеството на 
изпълнението д-р Петя Илиева, д-р Мариана Илиева и Силвия Теклу, като методът на 
управление ще е съобразен изцяло с изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Гр. В.Търново 

Дата 04.07.15г Д-р Марра^Йлиева 

Гр. В.Търново Подпис:^и<й...<. , 
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ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

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

ОТ ОТ „СМТ ОПТИКС" ООД 

С адрес гр. В.Търново , ул. „Краков"№13Б, ет 8 

Тел 0888 444 246, email адрес: silvia.teklu@gmail.com 

ЕИК/БУЛСТАТ: BG200693688 

Регистрация по ЗДДС: BG200693688 

Разплащателна сметка в лева 

IB AN 

BIC код на банката: 

БАНКА 

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА, 

С настоящото, Ви представяме нашето ценово предложение за участие в 
обявената чрез публична покана 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. Поемаме ангажимент да изпълним задачата в срок. 

1. Начин на плащане: по банков път, с платежно нареждане в български лева по 
следната банкова сметка: ШАМ; , БАНКА, 
2. За извършените плащания ще се издават надлежно оформени фактури. 

3. Предлагаме възнаграждение за изпълнение на поръчката, както следва: 

- Цени за комплект услуги, включващ; 

mailto:silvia.teklu@gmail.com
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I 

Диагностичен преглед: 

20.00 лв /двадесет/ лева за брой без ДДС 
24.00 лв /двадесет и четири/ лева за брой с ДЦС 

Корекционна рамкас гарантиран произход и качество, за което прилагаме сертификат за 
качество и декларация за съответствие, част от предложената оферта 
Вносител "Опти 7" ЕООД 
Производител Opticland, Германия 

BELLINI, ANYWAY,LARA SAVINI, STUDIO MILANO, EIAMILTGN, INLOOK 

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

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

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

вносител АКВАЛЕНС ЕООД, 

Производител HOYA,Япония. 

ESTELUX 1,5 HVA 

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

БЕЗПЛАТНИ УСЛУГИ КЪМ НАСТОЯЩАТА ОФЕРТА 

• Монтаж на очилата 
• калъф за очила 

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

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

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

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