
ДОГОВОР

№............ ........от................................... г.

Днес, г., в гр. Стара Загора между страните:

1. Тракийски Университет гр. Стара Загора, представляван от доц. д-р Добри Ярков - 
Ректор със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, Студентски град, Булстат 
123024538, Инд № по ЗДДС 123024538, за нуждите на Ветеринарномедицински факултет 
при Тракийски университет гр. Стара Загора с ЕИК по Булстат 1230245380081, инд. № по 
ЗДДС ВС123024538, представлявано от проф. д-р Тодор Стоянчев - Декан и И. Тонева - 
Ръководител ФСО, наричан/а/о за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна,

и
2. ВЪЗРАЖДАНЕ - КАСИС ООД, ЕИК № 110520242, представлявано от ГЕОРГИ 

БОТЕВ ГЕНОВ и ЦВЕТАН БОТЕВ ГЕНОВ, начин на представянето: заедно и поотделно, със 
седалище и адрес на управление: гр. Ловеч, п. к. 5500, бул. БЪЛГАРИЯ № 102-4, наричан за 
краткост Изпълнител, от друга страна

На основание чл. 112, ал. 1 и 6 от Закона за обществените поръчки, се сключи 
настоящия договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА И СРОК
Чл. 1. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да изпълни на свой риск 

обществена поръчка с предмет: „Периодична доставка на ветеринарномедицински 
лекарствени продукти за нуждите на Ветеринарно-медицински факултет и 
Университетска ветеринарна болница с клиники при Тракийски университет гр. Стара 
Загора, по обособени позиции“ по отношение на обособена позиция №4 „Ветеринарни 
клинични консумативи“

Чл. 2. Възложителят заявява видовете артикули, посочени в Приложение № 1 - 
„Предложение за изпълнение на поръчката, по отношение на обособена позиция №4 
„Ветеринарни клинични консумативи“ и Приложение № 2 - „Ценово предложение, по 
отношение на обособена позиция №4 „Ветеринарни клинични консумативи“

Чл. 3. Всички видове артикули, включени в обособена позиция №4 „Ветеринарни 
клинични консумативи“, съгл. ал. 1 и предмет на настоящия договор, трябва да се доставят 
във фабричен вид, в цяла запечатана и оригинална опаковка, да са неупотребявани, да нямат 
явни и скрити дефекти при нормална работа.

Чл. 4. Изпълнителят се задължава да доставя артикулите, за които е валидно и са 
предмет на настоящият договор с остатъчен срок на годност не по-малък от 80 % от датата на 
доставката.

Чл. 5. Настоящият договор влиза в сила от датата на сключването му и е със срок на 
действие от 12 (дванадесет) месеца, считано от неговото подписване.

II. НАЧИН И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 6. Настоящият договор се сключва за доставка на ветеринарномедицински 

продукти, като изпълнението му се осъществява по следния механизъм:
(1).  Ветеринарномедицински факултет (Университетска болница) при Тракийски 

университет гр. Стара Загора заявява необходимите количества от артикулите съгл. 
Приложение № 1 - „Предложение за изпълнение на поръчката, по отношение на обособена 
позиция №4 „Ветеринарни клинични консумативи“. Заявката се подава писмено (на място 
в Ветеринарномедицински факултет - срещу подпис от представител на Изпълнителя) или 
чрез изпращането й на следната електронна поща на Изпълнителя: 81ага2ацога@,указ15.сот



(2) . Изпълнителят осъществява доставката на артикулите в срок до 2(два) работни 
дни, считано от датата на получаване на всяка заявка. Заявката се счита за писмена, когато е 
направена по е-шай, по телекс или чрез факс.

(3) . Срок на доставка при възникнали неотложни нужди: 24 /двадесет и четири/ 
часа от датата на подаване на писмена заявка от Възложителя. В тези случаи, при подаване на 
заявката Възложителят уведомява Изпълнителя за възникването на извънредната и 
неотложна необходимост от доставка на конкретно заявени ветеринарномедицински 
продукти.

(4) . Изпълнителят изпълнява доставката франко склада на Ветеринарномедицински 
факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора, на адрес: гр. Стара Загора, ж.к. 
Студентски град-Университетска ветеринарна болница с клиники.

(5) . Собствеността върху артикулите преминава върху Възложителя в момента на 
предаването им на неговия адрес, за което се съставя двустранен приемо-предавателен 
протокол, подписан от представители на двете страни.

Чл. 7. При установени несъответствия във вида, количеството, качеството, единичните 
цени или стойността на доставените артикули, представители на двете страни съставят и 
подписват двустранен констативен протокол, по силата на който Изпълнителят е длъжен да 
отстрани за своя сметка констатираните пропуски в срок до 2 (два) работни дни, считано от 
деня, следващ датата на съставяне на констативния протокол. В случай на отказ или при 
друга невъзможност от подписване на констативния протокол от страна на Изпълнителя, 
съставеният протокол се изпраща на Изпълнителя по подходящ начин, удостоверяващ 
неговото получаване. В този случай срокът за отстраняване на констатираните пропуски 
започва да тече от датата на получаване на протокола от страна на Изпълнителя.

Чл. 8. Възложителят има право да прави рекламации пред Изпълнителя за 
констатирани явни недостатъци или появили се скрити недостатъци на вече доставените 
артикули, като иска отстраняването или коригирането им за сметка на Изпълнителя в срок 
до 2 (два) работни дни, считано от деня, следващ датата на получаване на рекламационното 
съобщение. Рекламационното съобщение може да бъде изпратено по електронна поща или 
обикновена поща и се съставя до 2 (два) работни дни, считано от приемане на доставките.

Чл. 9. Възложителят не носи отговорност за повреди, причинени по време на 
транспортирането и предаването на артикулите, предмет на настоящия договор. Рискът от 
погиване или повреждане им се носи от Изпълнителя до момента на предаване на 
артикулите на Възложителя.

III. ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ
Чл. 10. Общата прогнозна стойност на доставките, предмет на Договора по 

обособената позиция, е в размер на 12 500,00лв. (дванадесет хиляди и петстотин лева) без 
вкл. ДДС или 15 000,00 лв. (петнадесет хиляди лева ) с вкл. ДДС, определена съгласно 
Документацията за участие при откриване на настоящата обществена поръчка.

Чл. 11. (1) Единичните цени на ветеринарномедицинските продукти са определени 
съгласно Ценовото предложение на участника и същите остават непроменени за целия срок 
на договора. В посочените суми се включват всички разходи на Изпълнителя по изпълнение 
на поръчката съгласно договорените условия.

(2) При възникване на необходимост, след писмено уведомяване от страна на 
Възложителя, за заявка на други видове ветеринарномедицински продукти, невключени в 
Техническата спецификация по посочената Обособена позиция, същите се доставят с 
процент търговска отстъпка от актуални към момента на доставката цени, както следва: 
5% (пет).

Чл. 12. Разплащането се извършва по банков път, в лева, чрез платежно нареждане по 
следната банкова сметка на Изпълнителя:

Банка: Райфайзенбанк България
В1С: К2ВВВО8Е, 1ВА№ ВО64 К2ВВ 9155 1012 0486 14
Чл. 13. Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено Възложителя за всички 

последващи промени по ал. 1 в срок от 3 (три) работни дни, считано от момента на 



промяната. В случай, че Изпълнителят не уведоми Възложителя в този срок, счита се, че 
плащанията са надлежно извършени.

Чл. 14. Изпълнителят се задължава до 3 (три) работни дни след доставката да 
представи пред Възложителя фактура за доставените артикули.

Чл. 15. Възложителят се задължава до 30 (тридесет) календарни дни след 
представяне на фактурата при редовен приемо - предавателен протокол за осъществената 
доставка, да заплати по сметка на Изпълнителя фактурираната сума.

IV. ГАРАНЦИИ
Чл. 16. (1) Изпълнителят гарантира изпълнението на всяка заявка с високо качество в 

съответствие с техническите изисквания на Възложителя и одобрената оферта.
(2) . Изпълнителят предоставя гаранция за изпълнението на настоящия договор под 

формата на парична сума в размер на 5 % от стойността по чл. 10 от договора или - 
625,00(словом: шестстотин двадесет и пет лева).

Гаранцията за изпълнение може да се представи под формата на парична сума, под 
формата на банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие, 
което обезпечава отговорността на Изпълнителя. Участникът сам избира формата на 
гаранцията за изпълнение. Гаранцията под формата на парична сума или банкова гаранция 
може да се предостави от името на Изпълнителя за сметка на трето лице - гарант. Банковата 
гаранция се представя със срок на валидност най-малко 30 дни след срока на изпълнение на 
договора. Паричната гаранция се внася по сметката на Тракийски университет гр. Стара 
Загора:

Банка: УниКредит Булбанк АД клон гр. Стара Загора,
банков код (В1С): ШСКВОЗБ,
банкова сметка (1ВАИ): ВС 70 ШСК 7630 3300 0007 69
(3) . Гаранцията за изпълнение дава възможност на Възложителя да реализира правата 

си по същата само въз основа на свое едностранно волеизявление, независимо от 
претенциите на трети лица и без да са необходими други доказателства относно 
неизпълнение на договорното задължение от страна на Изпълнителя.

(4) . .В срок до 30 (тридесет) дни след изтичане срока на договора или след 
прекратяването му, Възложителят освобождава гаранцията, без да дължи лихви за периода, 
през който средствата са престояли законно при него.

(5) . Възложителят има право да усвои сумата от гаранцията, без тази възможност да 
го лишава от правото да търси обезщетение за претърпени вреди.

(6) . Възложителят има право да задържи и да се удовлетвори от гаранцията за 
изпълнение на договора със сума, равна на дължимата от страна на Изпълнителя неустойка 
или обезщетение, съгласно разпоредбите на настоящия договор, когато Изпълнителят не 
изпълни някое от задълженията си по договора. В случай, че гаранцията за изпълнение на 
договора се окаже недостатъчна да удовлетвори вземанията на Възложителя, същият може 
да прави удръжки от дължими плащания към Изпълнителя.

(7) . Гаранцията за изпълнение 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 гаранцията за 
изпълнение.

V. ДАТА НА ДОСТАВЯНЕ НА СТОКИТЕ
Чл. 17. За дата на доставяне на артикулите се счита датата, на която стоките - предмет 

на настоящия договор са доставени до крайния получател, удостоверено с двустранен приемо 
- предавателен протокол, подписан от представители на двете страни.

VI. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл. 18. Изпълнителят се задължава:
1. да изпълнява поръчката със собствени сили, проявявайки грижата на добър 

стопанин, като доставя заявените от Възложителя материали, по вид, качество, количество и 



цена, съгласно Приложение № 1 - „Предложение за изпълнение на поръчката“, Приложение 
№ 2 - „Ценово предложение“ и техническите изисквания на Възложителя.

2. да доставя артикулите в договорения срок и да ги предаде на крайния получател, 
придружени със сертификат за качество /когато е приложимо/, като съставя и подписва 
приемо-предавателен протокол;

3. да предава на мястото на доставяне артикулите, съответстващи по вид, количество, 
качество, разфасовка, комплектовка, производител, респективно - доставчик на договореното 
съгласно спецификацията по т. 1;

4. след доставяне на артикулите до крайния получател, да представи на Възложителя 
необходимите документи - приемо-предавателен протокол и оригинал на фактура;

5. при изискване от Възложителя да доказва произхода и качеството на предлаганите 
артикули.

6. да доставя артикули, които са нови, неупотребявани, да нямат явни и/или скрити 
дефекти при нормална работа. Доставяните артикули следва да са опаковани по подходящ 
начин, с ненарушена цялост на опаковката;

7. да не превъзлага изпълнението на една или повече от дейностите, включени в 
предмета на обществената поръчка на лица, които не са подизпълнители, като е длъжен да 
предвиди такова задължение на подизпълнителя/ите в сключваните с тях договори;

8. при изпълнението на обществената поръчка лицата-подизпълнители, вида и дела на 
участието им следва да бъде същото, като посоченото в офертата на Изпълнителя.

9. да получи цената на всяка отделна доставка по реда и условията на настоящия 
договор.

VII. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл. 19. Възложителят има право:
1. да изисква от Изпълнителя да изпълнява в срок и без отклонения договорените 

дейности съгласно Приложение № 1 - „Предложение зд изпълнение на поръчката“, 
Приложение № 2 - „Ценово предложение“.

2. да определя съгл. Приложение № 3 лицата, които да изготвят и изпращат заявките 
до Изпълнителя. Същите лица приемат доставените количества артикули, подписват 
приемо-предавателните протоколи и фактурите след доставката, както и следят за качеството 
и цените, на които артикулите се доставят. При възникнали проблеми и при неспазване на 
сроковете, съставят доклади до Възложителя.

2. да заявява видовете артикули съгласно Предложението за изпълнение на поръчката 
и Ценовото предложение на Изпълнителя.

4. да изисква от Изпълнителя да сключи и да му представи договор/и за 
подизпълнение с посочения/те в офертата му подизпълнител/и.

Чл. 20. Възложителят се задължава:
1. да заяви необходимите видове артикули и количество с точни изисквания, които не 

подлежат на тълкувания при изпълнение на заявката;
2. да приеме изпълнената в срок, в количествено и качествено отношение доставка, 

като подпише приемателно-предавателния протокол за нейното приемане.
3. да заплати на Изпълнителя възнаграждение в размер, при условия и в сроковете, 

посочени в настоящия договор и съгласно подписан двустранно протокол и представена 
фактура.

4. да не разпространява под каквато и да е форма всяка предоставена му от 
Изпълнителя информация, имаща характер на търговска тайна и изрично упомената от 
Изпълнителя като такава.

VIII. САНКЦИИ
Чл. 21. При наемане на трети лица /физически или юридически/, сключване на договор 

за партньорство или ползване на подизпълнител за осъществяване предмета на договора, 
Изпълнителят отговаря за техните действия като за свои.



Чл. 22. (1) При неспазване на уговорения срок за доставка и/или неизпълнение в срок 
на други задължения по договора, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 0,5 на сто на 
ден върху стойността на недоставената стока без ДДС, но не повече от 30 на сто от 
стойността на договора без ДДС.

(2) . При частично неизпълнение или неточно изпълнение на договорните задължения, 
Изпълнителят дължи неустойка в размер на 30 % от неизпълнената част на договора без 
ДДС.

(3) При неизпълнение на задължението за плащане по този договор, Възложителят 
дължи на Изпълнителя законната лихва за забава върху неплатената сума, считано от датата 
на забава до окончателното плащане.

(4) Плащането на предвидените неустойки в този договор не лишава изправната 
страна от правото да търси обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи над 
размера на неустойката.

Чл. 23. (1) Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени 
вреди и загуби, в случай, че последните са причинени от непреодолима сила.

(2) . В случай, че страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора е 
била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила.

(3) . Страната засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички 
действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, 
както и да уведоми писмено другата страна в срок от 3 работни дни от настъпването на 
непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за претърпените от това 
вреди.

(4) . До като трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с 
тях насрещни задължения се спира.

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ ДЕЙСТВИЕТО НА ДОГОВОРА
Чл. 24. Настоящият договор се прекратява:
1. с изтичане на договорения срок;
2. по взаимно съгласие на страните, изразено писмено;
3. когато едната страна не изпълни свое задължение по договора по причина, за която 

тя отговаря, изправната страна може да развали договора, след като даде на длъжника 
подходящ срок за изпълнение с писмено предупреждение, че след изтичането му, ще смята 
договора за развален.

4. с десетдневно писмено предизвестие от изправната страна в случай, че неизправната 
страна системно (три или повече пъти) не изпълнява задълженията си по този договор. През 
времето, през което тече предизвестието, всяка от страните изпълнява задълженията си по 
договора.

5. едностранно от Възложителя, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след 
сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения.

6. в предвидените в чл. 118 от ЗОП случаи.
Чл. 26. При прекратяване на договора, Възложителят заплаща на Изпълнителя 

възнаграждение, съответстващо по размер на изпълнената част от договора.

X. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 25. Настоящия договор е сключен на основание чл. 112 от ЗОП.
Чл. 26. Изменение на договора се допуска по изключение при условията на чл. 116 от 

ЗОП.
Чл. 27. За изпълнение на поетите с настоящия договор задължения, страните 

определят следните свои представители за контакт:
За Възложителя: лице за контакт: доц. д-р Пламен Георгиев, тел. 042/ 699506
За Изпълнителя: лице за контакт: Д-р Анастасия Атанасова, тел.: 0885135035
Чл. 28. (1) Всички съобщения, предупреждения и покани между страните се считат за 

валидно изпратени на посочените в договора адреси и информация за контакти.
(2) Страната, която промени адреса си е длъжна да изпрати на другата страна писмо 

или декларация с данните за новия адрес. До получаването на уведомителното писмо или 



декларация от другата страна, всички съобщения, предупреждения и покани, изпратени на 
стария адрес, се считат за получени.

Чл. 29. Възникналите спорове във връзка с настоящия договор се решават чрез 
споразумение между двете страни, а при непостигане на такова - по съдебен ред, пред 
компетентния български съд по реда на ГПК.

Чл. 30. За всички въпроси, неуредени в настоящия договор, се прилагат разпоредбите 
на българското законодателство.

Неразделна част от договора са:
1. Приложение № 1 - Предложение за изпълнение на поръчката по отношение на 

обособена позиция №4 „Ветеринарни клинични консумативи“
2. Приложение № 2 - Ценово предложение по отношение на обособена позиция №4 

„Ветеринарни клинични консумативи“

Настоящият договор се състави в 3 (три) еднообразни екземпляра, от които два за 
Възложителя и един екземпляр за Изпълнителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 
Тракийски универ 
гр. Стара Загора

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
ВЪЗРАЖДАНЕ - КАСИС ООД 
гр. Ловеч

ДОЦ.Д-Р ДОБРИ ЖЕЛЕВ ЯРКОВ 
Ректор

Проф. д-р Тодор Стоя
Декан ВМФ /

Управител:
ГЕОРГИ БОТЕВ ГЕНОВ

И. Тонева I

Ръководител ФСО на/ВМФ



Обр. № 2

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

....................................................... "ВЪЗРАЖДАНЕ - КАСИС” ООД...................................................
(наименование на участника)

Долуподписаният/ата........................Цветан Ботев Генов.................................................................
(трите имена)

в качеството си на..................................Управител................................. , със седалище и адрес на
управление ............................................................................................. , ЕИК............................. ,
участник в обществена поръчка - Публично състезание с предмет: „Периодична 
доставка на ветеринарномедицински лекарствени продукти за нуждите на 
Ветеринарно-медицински факултет и Университетска ветеринарна болница с 
клиники при Тракийски университет гр. Стара Загора, по обособени позиции“

ПО ОТНОШЕНИЕ НА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №
...... 4: "Ветеринарни клинични консумативи“..........................................................

(участникът изписва обособената позиция, за която подава оферта)

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН РЕКТОР,

След като се запознахме и проучихме Документацията за участие, с 
настоящото техническо предложение правим следните обвързващи ни 
предложения за изпълнение на обществената поръчка по посочената обособена 
позиция:

1. Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено предмета на 
поръчката в пълно съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в 
документацията за участие.

2. Предлагаме срок за изпълнение на всяка доставка ----- предмет на настоящата
обособена позиция от ...... 2 (два)................ работни дни, считано от получаване на
писмена заявка от Възложителя.

3. Срок на доставка при възникнали неотложни нужди... 24... /...........двадесет и
четири.........../ часа от датата на подаване на писмена заявка от Възложителя.

!!! Забележка: Всяка отделна доставка - предмет на обособената позиция 
следва да се изпълни в срок не по - дълъг от 2 (два) работни дни след подаване на 
писмена заявка от Възложителя, придружени със сертификат за качество, с 
възможност за доставка и на единични бройки и/или само на един продукт. При 
възникнали неотложни нужди от ветеринарномедицински продукти доставката 
следва да се изпълни в срок до 24 (двадесет и четири) часа от подаване на писмената 
заявка. В тези случаи, при подаване на заявката Възложителят уведомява 
Изпълнителя за възникването на извънредната и неотложна необходимост от 
доставка на конкретно заявени ветеринарномедицински продукти.

4. Декларираме, че ветеринарномедицинските продукти към датата на доставка 
имат остатъчен срок на годност не по-малък от 80 % от общия срок на годност на 
продукта, указан върху опаковката на производителя.

5. Ще доставим всички заявените количества от артикулите, включени в
обособена позиция № .............4: "Ветеринарни клинични консумативи“............................ на
място, франко склада на Възложителя. За доставката ще съставим и подпишем 
двустранен приемо-предавателен протокол.



6. Задължаваме се да доставяме артикулите с качество, отговарящо на БДС и 
действащите европейски стандарти и изисквания. Доставяните артикули ще са 
фабрично нови, неупотребявани, без явни и скрити дефекти при нормална работа. 
Всички доставки ще доставим във фабричен вид, в цяла запечатана и оригинална 
опаковка от производителя.

7. Задължаваме се да доставим необходимите ветеринарномедицински продукти в 
съответното структурно звено в опаковки, съдържащи име на фирмата - производител 
на конкретния продукт, наименование на продукта и срок на годност.

8. Декларираме, че ветеринарномедицинските продукти са разрешени за употреба, 
ще бъдат придружени със сертификат за качество по чл. 353а от ЗВМД, ще бъдат в 
оригинални опаковки на фирмата - производител, с ненарушена цялост на опаковката, 
предпазени от всякакви повреди, дължащи се на неправилно съхранение, атмосферни 
влияния и транспорт.

9. Неразделна част от нашето предложение е попълнена Таблица за 
съответствие /попълва се и се представя според обособената позиция, за която се 
участва/.

10. В изпълнение на договора посочваме лице за контакт:
................................Д-р Анастасия Атанасова....................................., тел.: 0885135035 , 
е-тай:...................81ага2а§ога@ука818.сот .....................................

Т5Уе1:ап
Во1еу
бепсл/ 

□|дкаПу $|дпес1 
Ьу Т$уе1:ап 
Во1еу Сепсл/ 
Оа1е: 2022.07.27 
20:20:05 +03'00'



Обр. № 2.1

ТАБЛИЦА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Периодична доставка на 
ветеринарномедицински лекарствени продукти за нуждите на Ветеринарно
медицински факултет и Университетска ветеринарна болница с клиники при 
Тракийски университет гр. Стара Загора, по обособени позиции“

ПО ОТНОШЕНИЕ НА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 
.....4: "Ветеринарни клинични консумативи“..........................................................

(участникът изписва обособената позиция, за която подава оферта)

№ по 
ред

Наименование на 
продукта/лекарствените 

средста/консумативи/тестове

Разфасовка 
съгласно 

Техническата 
спецификация

Предложение на участника

Характеристики, 
производител, лиценз 
№; каталожен номер и 

др. индивидуализиращи 
белези

1
Епруветка за серум с клот 
активатор 4 мл черв 1 брой

Епруветка за серум с клот 
активатор 4 мл черв

УапсКсгщ Ншйа
Ттр&Ехр.Со.ЕМ,

Консуматив

2
Епруветка за хематология с
ЕВТАКЗ 4 мл лилава 1 брой

Епруветка за хематология с 
Е1УГАКЗ 4 мл лилава

Уапс11еп§ Ншба
Ттр&Ехр.Со.ИД

Консуматив

3
Стер.еднокр.скалпел с 
острие N21,22,23 сагЬоп 1 брой

Стер.еднокр.скалпел с 
острие N21,22,23 сагЬоп

Уапс11еп§ Ншйа 
йпр&Ехр.Со.ИД

Консуматив

4
Стер.еднокр.скалпел с 
острие N21,22,23 81ат1е8§ 1 брой

Стер.еднокр.скалпел с 
острие N21,22,23 81ат1е88

УапсИегщ Ншба 
йпр&Ехр.Со.ЕМ:

Консуматив

5
Стерилен контейнер за 
урина 120 мл 1 брой

Стерилен контейнер за 
урина 120 мл

УапсИсгщ ИиЮа
1тр&Ехр.Со.Е1<1:

Консуматив

6
Стерилен контейнер за фек.
С лъжичка 60 мл 1 брой

Стерилен контейнер за фек.
С лъжичка 60 мл

Уапс!1еп§ Ншба
1тр&Ехр.Со.ЕМ:

Консуматив

7
Стерилни ръкавици латекс 
N6/ 6,5/7/ 7,5/ 8/ 8,5 1 чифт

Стерилни ръкавици латекс 
N6/ 6,5/7/ 7,5/ 8/ 8,5

Мах(ег 61оус

МапиГасШпгщ 8с1п ВМ:
Консуматив

8
Болусодавател дребни мек 
накр. 1 брой

Болусодавател дребни мек 
накр.

.1ог§еп Кпшзе А/8:
Консуматив

9
Болусодавател дребни твърд 
накр. 1 брой

Болусодавател дребни 
твърд накр.

1ог§еп Кпшзе А/8:
Консуматив

10 Гел за прегледи 1 л 1 литър Гел за прегледи 1 л
11КАЕ:

Консуматив

11
Гел ултразвуков 
1Л./6Н81000 1 брой

Гел ултразвуков 
1Л./СН81000

ВАУ8:
Консуматив

12 Дръжка за скалпел 3 1 брой Дръжка за скалпел 3
10г§еп Кгиизе А/8:

Консуматив

13 Дръжка за скалпел 4 1 брой Дръжка за скалпел 4
1ЛСАЕ:

Консуматив



14
Катетър торакален 
10,12,16,20Р(3 строакар 2 брой

Катетър торакален 
10,12,16,20Р6 строакар

10г§еп Кпшзе А/8: 
Консуматив

15
Катетър за осеменяване на 
кч. 273404 1 брой

Катетър за осеменяване на 
кч. 273404

■Игдеп Кпшзе А/8:
Консуматив

16 Катетър куч. 1.3/500 1 брой Катетър куч. 1.3/500
10г§еп Кпшзе А/8;

Консуматив

17 Катетър куч.2.0/500мм 1 брой Катетър куч.2.0/500мм
.10г§еп Кпшзе А/8:

Консуматив

18 Катетър куч.2.6/500мм 1 брой Катетър куч.2.6/500мм
10г§еп Кпшзе А/8:

Консуматив

19 Катетър куч.З.З/500мм 1 брой Катетър куч.З.З/500мм
1огцеп Кпшзе А/8:

Консуматив

20
Катетър маточен нестерилен
53.5см/230840 1 брой

Катетър маточен 
нестерилен 53.5см/230840

10г§еп Кпшзе А/8:
Консуматив

21 Компл. за изк.осем.кучета 1 брой Компл. за изк.осем.кучета
1ог§сп Кпшзе А/8:

Консуматив

22
Кот.катетър без мандрен 
1.0/130 1 брой

Кот. катетър без мандрен 
1.0/130

}0г§еп Кпшзе А/8:
Консуматив

23
Кот. катетър с мандрен 
1.0/130 1 брой

Кот.катетър с мандрен 
1.0/130

10г§еп Кпшзе А/8:
Консуматив

24
Кот.катетър Том кет отв.в 
края/273466 1 брой

Кот.катетър Том кет отв.в 
края/273466

Зогдеп Кпшзе А/8:
Консуматив

25
Кот.катетър Том кет отв.от 
страни/273465 1 брой

Кот.катетър Том кет отв.от 
страни/273465

10г§еп Кпшзе А/8:
Консуматив

26
Ножица /гилотина за 
нокти/131330 1 брой

Ножица /гилотина за 
нокти/131330

10г§сп Кпшзе А/8:
Консуматив

27 Ножица за нокти 8см 83280 1 брой Ножица за нокти 8см 83280
КегЬ1:

Консуматив

28
Остриета за скалпел
№10,11,12,15,20,21,22,23,24 1 брой

Остриета за скалпел
№10,11,12,15,20,21,22,23,24

10г§еп Кпшзе А/8:
Консуматив

29
Ръкавици зелени
КК1Ш8Е/260685 1 брой

Ръкавици зелени
ККНИ8Е/260685

,|0г§еп Кпшзе А/8:
Консуматив

30 Сак за трансфузия 500 мл Сак за трансфузия
1ог§еп Кпшзе А/8: 

Консуматив

31
Сет за торакален дренаж 
10/12/16/20 1 брой

Сет за торакален дренаж 
10/12/16/20

10г§еп Кпшзе А/8:
Консуматив

32
Самозалепващ еластичен 
бинт 5 см 1 бр.

Самозалепващ еластичен 
бинт 5 см

.|0г§сп Кпшзе А/8: 
Консуматив

33
Самозалепващ еластичен 
бинт 7,5 см

1 бр. Самозалепващ еластичен 
бинт 7,5 см

10гдеп Кпшзе А/8:
Консуматив

34
Самозалепващ еластичен 
бинт 10 см бр. Самозалепващ еластичен 

бинт 10 см
.Игдеп Кпшзе А/8:

Консуматив

35
Термометър диг. с екран 10 
сек.твърд н-к/2136 бр.

Термометър диг. с екран 10 
сек.твърд н-к/2136

КегЬ1;
Консуматив

36 Термометър мини 1 брой Термометър мини
КегЬ1:

Консуматив

37 Тест за урина Йота, ЮОбр. 1 брой Тест за урина Нота, ЮОбр.
Нота:

Консуматив

38
Тест
Микроспория/Дермафит 100 броя

Тест
Микроспория/Дермафит

Пгдеп Кпшзе А/8:
Консуматив

39 Тест Ширмер/173589 1 брой Тест Ширмер/173589
Ешкетеуег:
Консуматив

40
Щипка за кърлежи 
8МАКТ1СК 7.2см/82497 1 брой

Щипка за кърлежи 
8МАКТ1СК 7.2см/82497

КегЬ1:
Консуматив
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41
Щипка за кърлежи Кербъл 
Юсм 83539 1 брой

Щипка за кърлежи Кербъл 
Юсм 83539

КегЬ1, 
Консуматив

42 Яка за куче - Юсм. 1 брой Яка за куче - Юсм.
1ог§еп Кпшзе А/8, 

Консуматив

43 Яка за куче - 12,5см. 1 брой Яка за куче - 12,5см.
•1ог§еп Кгиизе А/8, 

Консуматив

44 Яка за куче - 15см. 1 брой Яка за куче - Юсм.
Зог§еп Кгии.че А/8:

Консуматив

45 Яка за куче - 20см. 1 брой Яка за куче - 20см.
.10г§еп Кгиизе А/8:

Консуматив

46 Яка за куче - 25см. 1 брой Яка за куче - 25см.
10Г§еп Кгиизе А/8:

Консуматив

47 Яка за куче - ЗОсм. 1 брой Яка за куче - ЗОсм.
10г§еп Кшизе А/8:

Консуматив

48 Яка за куче - 35см. 1 брой Яка за куче - 35см.
Зог§еп Кгиизе А/8:

Консуматив

49 Яка за куче - 40см 1 брой Яка за куче - 40см
10г§еп Кгиизе А/8:

Консуматив

50 Яка за куче - 7,5см. 1 брой Яка за куче - 7,5см.
.(огрей Кганке А/8:

Консуматив

51
Пелени Памперси РПРР1Е8 
12бр.- 8 1 брой

Пелени Памперси
РИРР1Е8 12бр,- 8

РИРР1Е8:
Консуматив

52
Пелени Памперси РПРР1Е8 
12бр,- ХЕ 12 броя

Пелени Памперси 
Р11РР1Е8 Юбр.-ХЕ

РИРР1Е8:
Консуматив

53
Пелени Памперси РПРР1Е8 
12бр,- Х8 12 броя

Пелени Памперси
РИРР1Е8 12бр.-Х8

РИРР1Е8:
Консуматив

54
Пелени Памперси РПРР1Е8 
12бр,- ХХ8 12 броя

Пелени Памперси
Р11РР1Е8 12бр.-ХХ8

РИРР1Е8:
Консуматив

55
Пелени Памперси РИРР1Е8 
12бр,- М 12. броя

Пелени Памперси
РПРР1Е8 12бр,- М

РИРР1Е8:
Консуматив

56
Пелени Памперси РПРР1Е8 
12бр.-Е 12 броя

Пелени Памперси 
РИРР1Е8 Юбр.-Е

РИРР1Е8:
Консуматив

57
МЛ. КАНЮЛИ-ГОЛЕМИ 
Юбр. 12 броя

МЛ. КАНЮЛИ-ГОЛЕМИ 
Юбр.

Завет:
Консуматив

58 МЛ. КАНЮЛИ-малки 7бр. Юбр МЛ. КАНЮЛИ-малки 7бр.
Завет:

Консуматив

59
ръкавици за ректално 
изследване 7 бр

ръкавици за ректално 
изследване

.10г§еп Кгиизе А/8:
Консуматив

60
Международен паспорт 10 
броя х 100 бр.

Международен паспорт 10 
броя

Възраждане-Касис
ООД:

Консуматив

61
Микрочип УЕРСО ЕОХ-В 
1.4 х 8тш 10 броя

Микрочип УЕРСО ГОХ-В
1.4 х 8тш

Т1ЕКСН1Р:
Консуматив

62 Микрочип ЕОХ-В 12тт 1 брой Микрочип ГОХ-В 12тт
Егееу18оп:

Консуматив

63 Щифт за обезроговяване
1 брой Щифт за обезроговяване

ОКАЕ:
Консуматив

ВоТеу (Зепоу Х202207'2720:21:1°



Обр. № 3

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

........................................................"ВЪЗРАЖДАНЕ - КАСИС” ООД...................................................
(наименование на участника)

Долуподписаният/ата........................Цветан Ботев Генов.................................................................
(трите имена)

в качеството си на..................................Управител................................ , със седалище и адрес на
управление ................... гр. Ловеч 5500, бул. "България” № 102........................................ ,
ЕИК..........В6110520242.............., участник в обществена поръчка - Публично състезание
с предмет: „Периодична доставка на ветеринарномедицински лекарствени 
продукти за нуждите на Ветеринарно-медицински факултет и Университетска 
ветеринарна болница с клиники при Тракийски университет гр. Стара Загора, по 
обособени позиции“

ПО ОТНОШЕНИЕ НА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №
...... 4: "Ветеринарни клинични консумативи“..........................................................
(участникът изписва обособената позиция, за която подава оферта)

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН РЕКТОР,

1. След като се запознахме и проучихме документацията за участие, с 
настоящото ценово предложение предлагаме да изпълним обществената поръчка 
по посочената обособена позиция при следните финансови условия:

Обща предложена цена за изпълнение на обособена позиция № ...4... 
„........Ветеринарни клинични консумативи.....................“ - ...2365.40...........
(....две хиляди и триста шестдесет и пет лева и 40 стотинки ...........) лева
без ДДС.

2. При възникване на необходимост, след писмено уведомяване от страна на
Възложителя, за заявка на други видове ветеринарномедицински продукти, невключени 
в Техническата спецификация по посочената Обособена позиция, предлагаме процент 
търговска отстъпка от актуални към момента на доставката цени, както следва: 
.............................................5 (пет) %..............................................................................................................

/Процентът отстъпка се посочва за отделната група артикули по ОП и 
остава непроменен за целия срок на договора/

3. Цената за изпълнение е окончателна и не подлежи на промяна, като 
посочената цена включва всички разходи по изпълнение на доставките - предмет на 
обособената позиция.

4. Посочените единични цени на продуктите, включени в обособената позиция, 
са окончателни и не подлежат на промяна по време на действие на договора.



5. Запознати сме, че заплащането на цената за изпълнение на договора по 
обособената позиция се извършва при условията на договора за възлагане на 
обществена поръчка.

7. Плащанията по договора се извършват по банков път с платежно нареждане 
по следната банкова сметка:

Обслужваща банка .............Райфайзенбанк България.........................................
1ВАЯ.............ВС64КХВВ91551012048614............ , В1С.............К2ВВВО8Р.................

8. Неразделна част от нашето предложение е попълнена остойностена Таблица 
на артикулите /попълва се и се представя според обособената позиция, за която 
се участва/.

Т5Уе1ап
ВсЯеу 
бепоу

О|д|1а11у $|дпес1
ЬуТзуе1:ап Во1еу
Сепоу
Оа1е: 2022.07.27
21:00:18+03'00'



Обособена позиция № 4 - Ветеринарни клинични консумативи

Асортимент опаковка Единична цена без ДДС Единична цена с ДДС
Епруветка за серум с клот активатор 4 мл черв 1 брой 0,16 0,19
Епруветка за хематология с ЕОТАКЗ 4 мл лилава 1 брой 0,17 0,2
Стер.еднсжр.скалпел с острие N21,22,23 сагбоп 1брой 0,3 0,36
Стер.еднокр.скалпел с острие N21,22,23 зга1п1е$5 1 брой 0,35 0,42
Стерилен контейнер за урина 120 мл 1брой 0,2 0,24
Стерилен контейнер за фек. С лъжичка 60 мл 1 брой 0,18 0,22
Стерилни ръкавици латекс N6/ 6,5/7/ 7,5/ 8/ 8,5 1 чифт 0,52 0,62
БолусодаваТел дребни мек накр. 1 брой 2,7 3,24
Болусодавател дребни твърд накр. 1 брой 3,2 3,84
Гел за прегледи 1 л 1 литър 8 9,6
Гел ултразвуков 1л./61151000 1 брой 5,6 6,72
Дръжка за скалпел 3 1 брой 7,15 8,58
Дръжка за скалпел 4 1 брой ? 3,58 4,3
Катетър торакален 10,12,16,20Р6 с троакар 2 брой 39 46,8
Катетър за осеменяване на кч. 273404 1брой 4,7 5,64
Катетър куч.1.3/500 1брой 5 6
Катетър куч.2.0/500мм 1 брой 3,75 4,5
Катетър куч.2.6/500мм 1 брой 7,55 9,06
Катетър куч.З.З/500Мм 1 брой 8 9,6
Катетър маточен нестерилен 53.5см/230840 1брой 0,52 0,62
Компл. за изк.осемжучета 1 брой 61,25 73,5
КоТ.катетър без мандрен 1.0/130 1 брой 4,5 5,4
Кот.катетьр с мандрен 1.0/130 1брой 6,5 7,8
Кот.катетър Том кетотв.в края/273466 1 брой 3,75 4,5
Кот.катетьр Том кет отв.от страни/273465 1 брой 4 4,8
Ножица /гилотина за нокти/131330 1 брой 8,75 10,5
Ножица за нокти 8см 83280 1 брой 5,25 6,3
Остриета за скалпел №10,11,12,15,20,21,22,23,24 1 брой 0,3 0,36
Ръкавици зелени КН1Ю5Е/260685 1брой 0,19 0,23
Сак за трансфузия 500 мл 15 18
Сет за торакален дренаж 10/12/16/20 1 брой 42,5 51
Самозалепващ еластичен бинт 5 см 1 бр. 2,45 2,94
Самозалепващ еластичен бинт 7,5 см 1 бр. 2,2 2,64
Самозалепващ еластичен бинт 10 см 1 бр. 2,65 3,18
Термометър диг. с екран 10 сек.твърд н-к/2136 I бр. 7,25 8,7
Термометър мини 1брой 3,49 4,19
Тест за урина Р1оп1а, 100бр. 1 брой 62,5 75
Тест Микроспория/Дермафит 100 броя 985 1182
Тест Ширмер/173589 1брой 42,5 51
Щипка за кърлежи 8МАКТ1СК 7.2см/82497 1 брой 4,25 5,1
Щипка за кърлежи Кербъл Юсм 83539 1брОй 2 2,4
Яка за куче-Юсм. 1 брой 4,6 5,52
Яка за куче - 12,5см. 1 брой 5,25 6,3
Яка за куче - 15см. 1брой 6,15 7,38
Яка за куче - 20см. 1брой 6,75 8,1
Яка за куче - 25см. 1 брой 8,65 10,38
Яка за куче - ЗОсм. 1брой 10,55 12,66
Яка за куче - 35см. 1 брой 21,25 25,5
Яка за куче - 40см 1 брой 26,95 32,34
Яка за куче - 7,5см. 1брой 3,95 4,74
Пелени Памперси Р11РР1Е512бр.~ 5 1брой 7,76 9,31
Пелени Памперси Р11РР1Е5 12бр.- XI 12 броя 146,1 175,32
Пелени Памперси Р0РР1Е512бр.-Х5 12 броя 85,3 102,36
Пелени Памперси Р0РР1Е5 12бр,- ХХ5 12 броя 78,1 93,72
Пелени Памперси Р0РР1Е5 12бр.- М 12. броя 121,9 146,28
Пелени Памперси Р0РР1Е512бр.-1 12 броя 137,4 164,88
МЛ. КАНЮДИ-ГОЛЕМИ Юбр. 12 броя 57 68,4
МЛ. КАНЮЛИ-малки 7бр. Юбр 40 48
ръкавици за ректално изследване 7 бр 1,33 1,6
Международен паспорт 10 броя х 100 бр. 156,67 188
Микрочип 1/ЕРСО РОХ-В 1.4 х 8тт 10 броя 56,33 67,6
Микрочип ЕОХ В 12тт 1 брой 6,5 7,8
Щифт за обезроговяване 1 брой 10 12

ОБЩА СТОЙНОСТ БЕЗ ДДС: 2365,4


