ДОГОВОР
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ДОСТАВКИ НА МЕДИКАМЕНТИ
Днес, 29.12.2015 г. в гр. Монтана на основание чл.41 от Закона за обществените поръчки и
Решение № Р-31 / 16.12.2015г. на Изпълнителния директор на МБАЛ „Д-р Ст.Илиев” АД гр.Монтана
за извършено класиране и определяне на изпълнител, се сключи настоящия договор между:
МБАЛ „Д-р Стамен Илиев"АД, ЕИК: 111047073
с адрес: гр. Монтана, ул. „Сирма войвода” 4, тел.: 096 305150 , факс: 096 307554, представлявано от
Д-р Тодор Тодоров – Изпълнителен директор, наричано по-долу за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ” от
една страна,
и
„Софарма Трейдинг” АД , ЕИК / БУЛСТАТ: 103267194
с адрес: гр.София 1756, район Изгрев, ул.„Лъчезар Станчев” 5, Софарма Бизнес Тауърс, Сграда А,
ет.12, тел.: 02 8133660 ,факс: 02 8133666, представлявано от Димитър Георгиев Димитров, наричано
по-долу за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ” от друга страна, за следното :
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
възлага, а
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ медикаменти, съгласно приложена Спецификация -неразделна част от настоящия
договор .
ІІ. ЦЕНИ И ОБЩА СТОЙНОСТ НА ДОСТАВКИТЕ ПО ДОГОВОРА
2.1. Единичната цена на стоките по т.1.1 е определена в лева, съгласно приложената Спецификация.
2.2. Общата стойност на доставката по договора е :
12 360.42 (дванадесет хиляди триста и шестдесет 0.42) лева без ДДС,
14 832.50 (четиринадесет хиляди осемстотин тридесет и два 0.50) лева без ДДС,
2.3. Цените са фиксирани и не подлежат на промяна през периода на изпълнение на договора, с
изключение при приложението на чл.43, ал.2 от ЗОП.
2.4. Количествата на стоките от поръчката, посочени в приложената спецификация, са прогнозни и
ориентировъчни и не пораждат задължение за Възложителя да ги закупи в пълен обем, както и
възможност да заяви доставка на по-големи количества, съобразно нуждите на лечебното заведение.
ІІІ. УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
3.1. Плащането по настоящия договор се осъществява в български лева чрез банков превод от страна
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по посочената в т.15 банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – отложено, в срок
до 60 дни, след съответната доставка и представяне на необходимите документи .
3.2 Заплащането на стоките се извършва след представяне на следните документи :
а/ доставна фактура - оригинал;
б/ приемо-предавателен протокол;
в/ партиден сертификат за качество.
г/ заявка
3.3.В случай, че посочените в чл.3.2 документи са нередовни или не са комплектовани, същите се
връщат на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с приемо-предавателен протокол за изправяне на нередностите. Срокът
по т.3.1. за плащане на доставката, започва да тече от датата на представянето на документите в
изискуемия вид.
ІV. СРОК НА ДОСТАВЯНЕ
4.1. Доставката на стоките, предмет на настоящият договор се извършва периодично и в срок до 24
часа след всяка обикновенна писмена заявка и в срок до 6 часа след всяка спешна заявка на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
4.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да уведоми писменно или чрез факс ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за
предстоящето доставяне на стоките преди експедицията им.
V. МЯСТО НА ДОСТАВЯНЕ
5.1. Място на доставяне на стоките по този договор е до краен получател: МБАЛ „Д-р Ст.Илиев АД
гр.Монтана , ул.„Сирма войвода” № 4 - болнична аптека, съгласно указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

5.2. Рискът от случайното погиване и повреждане на стоките преминава върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от
момента на приемането й на мястото на доставяне с приемо-предавателен протокол.
VІ. ДАТА НА ДОСТАВЯНЕ
6.1. За дата на доставяне се счита датата, на която стоките са доставени в мястото на доставяне,
съгласно приемо-предавателен протокол.
VІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава :
7.1. Да достави стоките в договорения срок, придружени със сертификат за качество.
7.2. Да предаде стоките в съответния вид, количество и качество на мястото на доставяне.
7.3. След доставяне на стоките да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документите, изброени в т. 3.2. от
настоящия договор.
7.4. При подписването на договора да представи:
а/ документ за регистрация;
б/ документи, съгласно чл.47, ал.10 от ЗОП;
в/ гаранция за изпълнение в една от формите, определени в чл.60 от ЗОП, която се
освобождава до 30 дни след приключване на изпълнението на договора. Гаранцията е в
размер на 1 % от стойността на договора без ДДС и възлиза на :
123.60 лв./словом: сто двадест и три 0.60 /
VІІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава :
8.1. Да приеме стоките, предмет на настоящия договор, в деня на доставката, съответстваща по вид
количество и качество на описанието в настоящия договор.
8.2. Да заплати доставените стоки в уговорения срок.
8.3. След изтичане на срока за изпълнение на договора да освободи гаранцията за изпълнение на
договора без да дължи лихви за периода, през който средствата са престояли законно при него.
8.4. Да осигури присъствието на свой представител при приемането на стоките, разполагащ с
надлежно пълномощно за подписване на приемо-предавателен протокол.
ІХ. ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА СТОКИТЕ
9.1. Приемането на стоките се осъществява в присъствието на упълномощен представител на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
9.2. При приемането на стоките се подписва приемо-предавателен протокол, удостоверяващ
получаването на стоките, едновременно с представянето на разрешение за продажба, издадено от
ИАЛ.
Х. КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИИ И СРОК НА ГОДНОСТ
10.1. Качеството на стоките, предмет на настоящия договор, следва да отговаря на техническите
стандарти на производителя, което се удостоверява със сертификат за качество и произход, издаден от
компетентен орган в страната-производител.
10.2. Към датата на доставката срокът на годност на стоките, предмет на настоящия договор, следва да
бъде не по-малък от 60 % от срока на годност, обявен от производителя.
10.2.1. В случай на доставка на медикаменти с по-кратък от договорения срок на годност,
изпълнителя заплаща неустойка, както следва:
от 59.99% до 50% - 5% върху стойността на доставката;
от 49.99% до 40% - 10% върху стойността на доставката;
от 39.99% до 30% - 30% върху стойността на доставката;
от 29.99% до 20% - 60% върху стойността на доставката;
под 20 % - 90% върху стойността на доставката.
10.2.2. Доставката на медикаменти с по-малък от 40% от обявения от производителя срок на
годност се извършва само с мотивирано решение на възложителя за конкретното
количество, определено от него.
10.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да откаже приемането на стоките, ако в деня на пристигането и
приемането, те не отговарят на договореното с настоящия договор.

ХІ. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕТОЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ, РЕКЛАМАЦИИ
11.1.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да предяви рекламация пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за :
а/ количество и некомплектност на стоките или техническата документация
/ явни
недостатъци /;
б/ качество / скрити недостатъци /:
-при доставяне на стока не от договорения вид, посочен в т.1.1;
-при констатиране на дефекти при употреба на стоката.
11.2. Рекламациите за явни недостатъци на стоките се правят в 14 дневен срок от датата на доставяне
със съответен протокол.
11.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е длъжен да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за установените дефекти
в 15-дневен срок от констатирането им.
11.4. В рекламациите се посочва номерът на договора, точното количество на получената стока,
основанието за рекламация и конкретното искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Към рекламацията се прилага
копие от сертификата за качество, получено заедно с другите дължими документи по договора.
11.5. В петдневен срок от получаване на рекламацията, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ следва да отговори на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено и конкретно дали приема рекламацията или я отхвърля.
11.6. При рекламации с явни недостатъци ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен в 5-дневен срок от получаване
на рекламацията за своя сметка и риск да достави на мястото на доставяне количеството липсващи в
доставката/некомплектни договорени стоки.
11.7. Изборът на посочените по-горе възможности да се върне съответната
част от платеното или да се доставят нови стоки принадлежи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ , като разходите и
рисковете по новото доставяне са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
11.8. Рекламираните стоки се съхраняват от съответния краен получател до уреждане на
рекламациите.
XII. ОТГОВОРНОСТ ПРИ ЗАБАВА, НЕУСТОЙКИ
12.1. За неизпълнение на задълженията си по настоящия договор, неизправната страна дължи
неустойка в размер на законовата лихва, върху стойността на неизпълненото в договорените срокове
задължение , както и обезщетение за претърпените вреди в случаите, когато те надхвърлят
договорената неустойка. Сумата на неустойката, дължима от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, се
осигурява от гаранцията за изпълнение на договора.
12.2 Когато при наличие на рекламация, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не изпълни задълженията си по раздел ХІ
от настоящия договор в срок,същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 2 % от цената
на стоката в частта на рекламацията.
12.3. При виновна забава на една от страните, продължила повече от половината от срока за
изпълнение на съответното задължение, другата страна има право да развали договора едностранно с
30-дневно предизвестие.
12.4. В случай, че по отношение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ настъпят обстоятелства по чл. 47 от ЗОП,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно настоящия договор,без писмено предизвестие
и без да дължи неустойки.
ХІІІ. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
13.1. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за понесени вреди и загуби, ако
последните са причинени в резултат на непреодолима сила.
13.2. Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора е била в забава, тя не
може да се позовава на непреодолима сила.
13.3. „Непреодолима сила“ по смисъла на договора е непредвидено и/или непредотвратимо събитие
от извънреден характер, възникнало след сключването на договора.
13.4. 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 двуседмичен срок от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се
дължи обещетение за настъпилите от това вреди.
13.5. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни
задължения се спира.
13.6. Не представлява “непреодолима сила” събитие, причинено по небрежност или чрез умишлено
действие на страните или на техни представители и/или служители, както и недостига на парични
средства на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

ХІV.СПОРОВЕ
14.1. Възникналите през времетраенето на договора спорове и разногласия между страните се
решават чрез преговори между тях. Постигнатите договорености се оформят в писмена форма и се
превръщат в неразделна част от договора.
14.2. В случай на непостигане на договореност по предходния член, всички спорове, породени от
този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени от или отнасящи се до
неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване ще бъдат разрешавани според
българските материални и процесуални закони от компетентния съд по реда на ГПК.
ХV.
СЪОБЩЕНИЯ
15.1. Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този договор са валидни, ако
са направени в писмена форма, подписани лично или от упълномощените представители .
15.2. За дата на съобщението се смята:
- датата на предаването – при ръчно предаване на съобщението;
- датата на пощенското клеймо на обр.разписка-при изпращане по пощата;
- датата на приемането – при изпращане по телефакс
15.3. За валидни адреси за приемане на съобщения, свързани с настоящия договор се смятат:
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ :
ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
МБАЛ „Д-р Ст.Илиев” – АД
гр. Монтана 3400
ул. „Сирма войвода” № 4
ТБ: Интернешънъл Асет Банк АД
Сметка: BG71IABG74741001032600
BIC код на банката : IABGBGSF
http://mbalmontana.com
E-mail : mbalmont@net-surf.net
15.4. При промяна на адреса, съответната страна е длъжна да уведоми другата в тридневен срок от
промяната.
ХVІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ
16.1. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи от този
договор на трети лица.
16.2. За неуредените въпроси в настоящия договор се прилага действащото българско
законодателство.
ХVІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
17.1. Договорът влиза в сила от 29.12. 2015 г. и важи до 20.08.2016 г.
17.2. Всяка от страните може да прекрати договора, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след
сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения, за което отправя писмено
уведомление до отсрещната страна.
17.3. При съставянето на настоящия договор се представиха следните документи :
1.Решение на Изпълнителния директор № Р-31 от 16.12.2015г. ;
2.Документи по т.7.4. от настоящия договор.
Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и се
подписа, както следва:
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ………П…….
Д-Р Т.ТОДОРОВ
ИЗП.ДИРЕКТОР

………П……
ПЛ. ГЕОРГИЕВА
ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ: ……..П………

Спецификация
към договор от 29.12. 2015г. за Доставки на медикаменти, УНП 00468-2015-0012
възложител : МБАЛ "Д-р Стамен Илиев " АД - гр.Монтана
изпълнител : "Софарма Трейдинг" АД
Цена

№

Код по
АТС

Търговско наименование на
медикамента

Генерично наименование на медикамента

Прогнозн изчислена на
Единична
Единица
о
база
цена в лв. с
мярка количеств референтна
ДДС
стойност в лв.
о

Обща
стойност в
лв. с ДДС

Производител

с ДДС

Обособена позиция № 1 - Медикаменти включени в ПЛС
1

N 06 A B

Citalopram tabl.20mg/30br.

ОРОПРАМ тб. 20мг x 30

op.

5

6.02

6.02

30.10

АКТАВИС ЕАД

2

R03BA02

Dudesonide 0,25mg/ml сусп. за
небулизатор

ПУЛМИКОРТ Суспензия
0.25mg/мл 40амп.x2мл

br.

20

0.00

81.86

1 637.20

ASTRA ZENECA

3

J 05 A B

Aciclovir tabl 400mg/10br

АЦИКЛОВИР АЛ тб.
400мг х35

op.

300

0.00

25.40

7 620.00

ALIUD PHARMA
GmbH&Co.HG

5

S01ED51

br.

50

7.68

7.68

384.00

6

V 08 C A

br.

20

89.73

69.00

1 380.00

op.

30

0.00

31.18

935.40

HENNIG
ARZNEIMITTEL
GmbH& Co.KG

op.

20

0.00

13.33

266.60

OM LABJ

op.

10

0.00

3.00

30.00

ПАНАЦЕЯ 2001

br.

20

0.00

3.50

70.00

ГАЛЕН ФАРМА Калугерово

op.

20

0.00

17.80

356.00

PHARMADERMA

br.

10

0.00

8.00

80.00

Timolol 5mg+Pilocarpine 40mg col fl ФОТИЛ ФОРТЕ капки за
5ml
очи х 5мл
ГАДОВИСТ амп.
Gadobutron 1/7,5ml
1.0ммол/мл 7.5мл х 1

SANTEN
SCHERING
BERLIN

Обособена позиция № 2 - Медикаменти извън ПЛС
8

N 07 C A

Cinarisin 20mg+ Dimenhydrinate
40mg

9

C 05 B X

Calcium dobesilate tabl. 500mg x
30br.

10

A07CA

Rehydrin sache

13

D08AX

Ichthamol 18g/10% tuba

14

J01XD01

Hyaluronic acid sprei-125ml

17

S 01 X A

Methylcelulose fl.

АРЛЕВЕРТ тб. x 48
ДОКСИУМ капс. 500мг х
30
ХИДРАТИН АЛФА саше
х8
ИХТАМОЛ унгв. 10% х
15гр - Гален Фарма
ЦИКАТРИДИНА спрей
125мл
ОФТАЛМОГЕЛ х 60мл

Унифарм АД

18

Манитол10%+Na сол на хиалуронова
ТЕРСО очен разтвор с
киселина-0,05%+ Глицерол
осмотично действие 8мл
+Хлорбутанол 0,075% + ЕДТА -colyr fl.

br.

20

0.00

15.60

312.00

D.M.G. ITALIA

19

АлфаГлицилфосфорилхолин+Декспантенол+
Витамини от групата В/ В6, В12/ + Na
сол на хиалуроновата киселина 0,15% +
Na хидраксиметил глицинат /
Microglicin 50/ + ЕДТА динатриева
сол+ изотоничен буферен разтвор Ph
7,2- 10ml

ОФТАСИАЛЕ
офталмологичен разтвор за
защита на роговицата х 8
мл

br.

50

0.00

22.94

1 147.00

D.M.G. ITALIA

20

S 01 X A

Dexpanthenol gel 5% /10g

КОРНЕРЕГЕЛ х 10гр

br.

20

0.00

10.26

205.20

CHAUVIN
ANKERPHARM
GmbH

21

R 01 A B

Fenilefrin 0,25%+ Dimenden maleat
0,025% ungv.

ВИБРОЦИЛ гел х 12гр

br

50

0.00

7.58

379.00

NOVARTIS
CONSUMER
HEALTH

Обща сума :

14 832.50 лв
12 360.42

За възложител : .................П....................

Д-р Т. Тодоров
Изп. Директор

..................П...............

Пл. Георгиева
Гл. Счетоводител

с ДДС
без ДДС

За изпълнител : ................П..................

