ДОГОВОР № 1 ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ДОСТАВКИ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ И МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЗА ДИАЛИЗА
Днес, 11.06. 2019г. в гр. Монтана на основание чл.112 от Закона за обществените поръчки и
Решение № Р-17 / 22.05.2019г. 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
„Дъчмед Интернешанъл” ЕООД, ЕИК: 130928543
с адрес: гр.София 1164, кв.Лозенец, ул.„Бигла” 48, ет.5, тел. 02 9200123, факс: 02 920 03 84,
info@dutchmed.bg , представлявано от Карел Николаас Йозефус Мария Ван Билдербеек, наричано подолу за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ” от друга страна, за следното :
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1.1.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
лекарствени продукти и/или медицински изделия за диализа, 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 :
6 450,00 (шест хиляди четиристотин и петдесет) лева с ДДС,
5 375,00 (пет хиляди триста седемдесет и пет) лева без ДДС.
2.3. Цените са фиксирани и не подлежат на промяна през периода на изпълнение на договора, с
изключение при приложението на нормативните разпоредби.
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 банковата 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 предадена по електронен път и в срок до 6 часа след
всяка спешна заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
4.2. По изключение и след съгласуваност между двете страни, срока за доставка след обикновена
заявка може да бъде допуснат до 72 часа
4.3. 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 Стамен Илиев
АД гр.Монтана , ул.„Сирма войвода” №4 - болнична аптека и/или Отделение по диализа, 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 приемателно-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.
VІІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава :
8.1. Да приеме стоките, предмет на настоящия договор, в деня на доставката, съответстващи 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 приемателно-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 продукти 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 продукти 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, Изпълнителя дължи неустойка в
размер на 0,7% на ден , върху стойността на неизпълненото в договорените срокове задължение , но не
повече от 10% /десет процента/ от стойността на неизпълнението, 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.54, ал.1 и чл.55,
ал.1, т.1 и т.4 от ЗОП, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно настоящия договор,без
писмено предизвестие и без да дължи неустойки.
12.5. (1) При забавяне на плащането ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,5% (нула
цяло, пет на сто) годишна база от стойността на дължимата сума.
(2) Неустойката по ал.1 не се дължи от Възложителя, в случай на забавено/и плащания /преводи/
от НЗОК, като това обстоятелство подлежи на доказване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
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.

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 Стамен Илиев” АД
гр. Монтана 3400
ул. „Сирма войвода" № 4
ТБ: Интернешънъл Асет Банк АД
Сметка: BG71IABG74741001032600
BIC код на банката : IABGBGSF
тел.: 096 305150, факс: 096 307554
http://mbalmontana.com
E-mail : mbalmont@net-surf.net

15.2.

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 датата на подписването му от двете страни и важи до
11.06.2020 година.
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. (1) В случай, че през времето на действие на договора – държавната регулирана цена на
договорените лекарствени продукти, включени в Позитивния лекарствен списък по чл.262, ал.4 от
ЗЛПХМ, стане по-ниска от договорената, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплаща лекарствените продукти по
по-ниската цена, считано от датата на влизане на конкретното решение на Комисията по цените на
лекарствените продукти.
(2)ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора за лекарствени продукти включени в
Позитивния лекарствен списък след включването в действие на Електронната система за закупуване
на лекарствени продукти за нуждите на лечебните заведения в Република България и сключване на
съответните договори, свързани с централизираното възлагане на обществена поръчка.
17.4. При съставянето на настоящия договор се представиха следните документи :
• Документи по чл.67, ал.6 и във връзка чл. 58 от ЗОП;
• Документ за внесена гаранция за изпълнение на договора, в една от формите, определени в
чл.111 от ЗОП, която се освобождава до 30 дни след приключване на изпълнението на
договора. Гаранцията е в размер на 3 % от стойността на договора без ДДС и възлиза на
161,25 лв. /словом: сто шестдесет и един 0,25/
Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и
се подписа, както следва:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Заличено обстоятелство съгласно чл.36а, ал.3
от ЗОП във връзка с чл.2 от ЗЗЛД
Изпълнителен директор на
МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД
Заличено обстоятелство съгласно чл.36а, ал.3
от ЗОП във връзка с чл.2 от ЗЗЛД
Главен счетоводител
МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Заличено обстоятелство съгласно чл.36а, ал.3
от ЗОП във връзка с чл.2 от ЗЗЛД

Спецификация
към договор № 1 / 11.06. 2019г. за Доставки на лекарствени продукти и медицински
изделия за диализа, УНП 00468-2019-0001
възложител : МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД - гр.Монтана
изпълнител : „Дъчмед Интернешанъл” ЕООД
Обособена позиция № 9 - Венозни катетри за дълготраен съдов достъп
поз. №

9-1

9-2

Наименование

Тунелизирани катетри за
дълготраен съдов достъп
/сетове/ с р-ри 15F и дължина
19см
Тунелизирани катетри за
дълготраен съдов достъп
/сетове/ с р-ри 15F и дължина
23см

Търговско
наименование

Ед. цена в лв. с Обща стойност в
ДДС
лв. с ДДС

мярка

прогн. к-во
до

бр

3

CS-15192-Х

ARROW, част
от Teleflex
/САЩ/

450,00

1 350,00

бр

3

CS-15282VSP

ARROW, част
от Teleflex
/САЩ/

450,00

1 350,00

Производител

Обособена позиция № 10 - Разтвори за дезинфекция
поз. №

Наименование

Течен концентрат за топлинна
10-2 дезинф. и декалцификация на
базата лимонена к-на

мярка

Ед. цена в лв. с Обща стойност в
ДДС
лв. с ДДС

прогн. к-во

Търговско
наименование

Производител

500

INSPRADEZ
C50

Inspramed
Medical
/Турция/

6,00

3 000,00

1

HA230

Jafron /K.H.P./

750,00

750,00

Обща сума :

6 450,00

с ДДС

5 375,00

без ДДС

литър

Обособена позиция № 11 - Хемоперфузори
11-1 Хемоперфузори

бр

За възложител :
Заличено обстоятелство съгласно чл.36а, ал.3
от ЗОП във връзка с чл.2 от ЗЗЛД

За изпълнител :
Заличено обстоятелство съгласно чл.36а, ал.3 от
ЗОП във връзка с чл.2 от ЗЗЛД

ДОГОВОР № 2 ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ДОСТАВКИ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ И МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЗА ДИАЛИЗА
Днес, 11.06. 2019г. в гр. Монтана на основание чл.112 от Закона за обществените поръчки и
Решение № Р-17 / 22.05.2019г. 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
„Етропал Трейд” ООД , ЕИК: 122055819
с адрес: гр.Етрополе 2180, обл.София, бул.„Руски” 191, тел. 0720 63422, факс: 0720 67098,
office@etropal.eu , представлявано от Росица Михайлова Пенчева, 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
лекарствени продукти и/или медицински изделия за диализа, 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 :
20 400,00 (двадесет хиляди и четиристотин) лева с ДДС,
17 000,00 (седемнадесет хиляди) лева без ДДС.
2.3. Цените са фиксирани и не подлежат на промяна през периода на изпълнение на договора, с
изключение при приложението на нормативните разпоредби.
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 банковата 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 предадена по електронен път и в срок до 6 часа след
всяка спешна заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
4.2. По изключение и след съгласуваност между двете страни, срока за доставка след обикновена
заявка може да бъде допуснат до 72 часа
4.3. 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 Стамен Илиев
АД гр.Монтана , ул.„Сирма войвода” №4 - болнична аптека и/или Отделение по диализа, 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 приемателно-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.
VІІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава :
8.1. Да приеме стоките, предмет на настоящия договор, в деня на доставката, съответстващи 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 приемателно-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 продукти 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 продукти 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, Изпълнителя дължи неустойка в
размер на 0,7% на ден , върху стойността на неизпълненото в договорените срокове задължение , но не
повече от 10% /десет процента/ от стойността на неизпълнението, 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.54, ал.1 и чл.55,
ал.1, т.1 и т.4 от ЗОП, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно настоящия договор,без
писмено предизвестие и без да дължи неустойки.
12.5. (1) При забавяне на плащането ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,5% (нула
цяло, пет на сто) годишна база от стойността на дължимата сума.
(2) Неустойката по ал.1 не се дължи от Възложителя, в случай на забавено/и плащания /преводи/
от НЗОК, като това обстоятелство подлежи на доказване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
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.

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 Стамен Илиев” АД
гр. Монтана 3400
ул. „Сирма войвода" № 4
ТБ: Интернешънъл Асет Банк АД
Сметка: BG71IABG74741001032600
BIC код на банката : IABGBGSF
тел.: 096 305150, факс: 096 307554
http://mbalmontana.com
E-mail : mbalmont@net-surf.net

15.2.

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 датата на подписването му от двете страни и важи до
11.06.2020 година.
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. (1) В случай, че през времето на действие на договора – държавната регулирана цена на
договорените лекарствени продукти, включени в Позитивния лекарствен списък по чл.262, ал.4 от
ЗЛПХМ, стане по-ниска от договорената, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплаща лекарствените продукти по
по-ниската цена, считано от датата на влизане на конкретното решение на Комисията по цените на
лекарствените продукти.
(2)ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора за лекарствени продукти включени в
Позитивния лекарствен списък след включването в действие на Електронната система за закупуване
на лекарствени продукти за нуждите на лечебните заведения в Република България и сключване на
съответните договори, свързани с централизираното възлагане на обществена поръчка.
17.4. При съставянето на настоящия договор се представиха следните документи :
• Документи по чл.67, ал.6 и във връзка чл. 58 от ЗОП;
• Документ за внесена гаранция за изпълнение на договора, в една от формите, определени в
чл.111 от ЗОП, която се освобождава до 30 дни след приключване на изпълнението на
договора. Гаранцията е в размер на 3 % от стойността на договора без ДДС и възлиза на
510,00 лв. /словом: петстотин и десет/
Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и
се подписа, както следва:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Заличено обстоятелство съгласно чл.36а, ал.3
от ЗОП във връзка с чл.2 от ЗЗЛД
Изпълнителен директор на
МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД
Заличено обстоятелство съгласно чл.36а, ал.3
от ЗОП във връзка с чл.2 от ЗЗЛД
Главен счетоводител
МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Заличено обстоятелство съгласно чл.36а, ал.3
от ЗОП във връзка с чл.2 от ЗЗЛД

Спецификация
към договор № 2 / 11.06. 2019г. за Доставки на лекарствени продукти и медицински
изделия за диализа, УНП 00468-2019-0001
възложител : МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД - гр.Монтана
изпълнител : „Етропал Трейд” ООД
Обособена позиция № 5 - Кръвни линии
поз. №

5-1

Наименование

Кръвни линии със събирателна
/дренажна/ торба на венозния
край напълно съвместими с
апарат АК96 и АК98

мярка

прогн. к-во

Търговско
наименование

Производител

бр

5 000

Систени за
хемодиализа
"Gambro"

Етропал АД

4,08

Обща сума :

20 400,00

с ДДС

17 000,00

без ДДС

За възложител :
Заличено обстоятелство съгласно чл.36а, ал.3
от ЗОП във връзка с чл.2 от ЗЗЛД

Ед. цена в лв. с Обща стойност в
ДДС
лв. с ДДС

20 400,00

За изпълнител :
Заличено обстоятелство съгласно чл.36а, ал.3
от ЗОП във връзка с чл.2 от ЗЗЛД

ДОГОВОР № 3 ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ДОСТАВКИ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ И МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЗА ДИАЛИЗА
Днес, 11.06. 2019г. в гр. Монтана на основание чл.112 от Закона за обществените поръчки и
Решение № Р-17 / 22.05.2019г. 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
„Капамед” ЕООД, ЕИК : 203273675
с адрес: гр.Враца 3000, ул. 28-ми октомври №16, офис 3, тел: 0878 732400, kapamed.bg@gmail.com,
представлявано от Рускован Василе-Серьожа, 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
лекарствени продукти и/или медицински изделия за диализа, 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 :
2 691,00 (две хиляди шестстотин деветдесет и един) лева с ДДС,
2 242,50 (две хиляди двеста четиридесет 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 нормативните разпоредби.
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 банковата 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 предадена по електронен път и в срок до 6 часа след
всяка спешна заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
4.2. По изключение и след съгласуваност между двете страни, срока за доставка след обикновена
заявка може да бъде допуснат до 72 часа
4.3. 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 Стамен Илиев
АД гр.Монтана , ул.„Сирма войвода” №4 - болнична аптека и/или Отделение по диализа, 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 приемателно-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.
VІІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава :
8.1. Да приеме стоките, предмет на настоящия договор, в деня на доставката, съответстващи 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 приемателно-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 продукти 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 продукти 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, Изпълнителя дължи неустойка в
размер на 0,7% на ден , върху стойността на неизпълненото в договорените срокове задължение , но не
повече от 10% /десет процента/ от стойността на неизпълнението, 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.54, ал.1 и чл.55,
ал.1, т.1 и т.4 от ЗОП, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно настоящия договор,без
писмено предизвестие и без да дължи неустойки.
12.5. (1) При забавяне на плащането ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,5% (нула
цяло, пет на сто) годишна база от стойността на дължимата сума.
(2) Неустойката по ал.1 не се дължи от Възложителя, в случай на забавено/и плащания /преводи/
от НЗОК, като това обстоятелство подлежи на доказване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
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.

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 Стамен Илиев” АД
гр. Монтана 3400
ул. „Сирма войвода" № 4
ТБ: Интернешънъл Асет Банк АД
Сметка: BG71IABG74741001032600
BIC код на банката : IABGBGSF
тел.: 096 305150, факс: 096 307554
http://mbalmontana.com
E-mail : mbalmont@net-surf.net

15.2.

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 датата на подписването му от двете страни и важи до
11.06.2020 година.
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. (1) В случай, че през времето на действие на договора – държавната регулирана цена на
договорените лекарствени продукти, включени в Позитивния лекарствен списък по чл.262, ал.4 от
ЗЛПХМ, стане по-ниска от договорената, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплаща лекарствените продукти по
по-ниската цена, считано от датата на влизане на конкретното решение на Комисията по цените на
лекарствените продукти.
(2)ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора за лекарствени продукти включени в
Позитивния лекарствен списък след включването в действие на Електронната система за закупуване
на лекарствени продукти за нуждите на лечебните заведения в Република България и сключване на
съответните договори, свързани с централизираното възлагане на обществена поръчка.
17.4. При съставянето на настоящия договор се представиха следните документи :
• Документи по чл.67, ал.6 и във връзка чл. 58 от ЗОП;
• Документ за внесена гаранция за изпълнение на договора, в една от формите, определени в
чл.111 от ЗОП, която се освобождава до 30 дни след приключване на изпълнението на
договора. Гаранцията е в размер на 3 % от стойността на договора без ДДС и възлиза на
67,28 лв. /словом: шестдесет и седем 0,28/
Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и
се подписа, както следва:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Заличено обстоятелство съгласно чл.36а, ал.3
от ЗОП във връзка с чл.2 от ЗЗЛД
Изпълнителен директор на
МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД
Заличено обстоятелство съгласно чл.36а, ал.3
от ЗОП във връзка с чл.2 от ЗЗЛД
Главен счетоводител
МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Заличено обстоятелство съгласно чл.36а, ал.3
от ЗОП във връзка с чл.2 от ЗЗЛД

Спецификация
към договор № 3 / 11.06. 2019г. за Доставки на лекарствени продукти и медицински изделия за
диализа, УНП 00468-2019-0001
възложител : МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД - гр.Монтана
изпълнител : „Капамед” ЕООД
Обособена позиция № 5 - Кръвни линии
поз. №

Наименование

Антибактериален разтвор за
13-1 запълване на пермкат и ЦВК с
Тауролидин 1,30%
Разтвор за запълване на пермкат и
ЦВК срещу биологични оклузии с
13-2
Урокиназа (суха субстанция и
ратворител)

мярка

прогн. к-во

Търговско
наименование

Производител

Амп/5мл

100

Tauro Lock
HEP500

TauroPharm
Gmbh, Германия

9,36

936,00

фл.

30

Tauro Lock
U25000

TauroPharm
Gmbh, Германия

58,50

1 755,00

Обща сума :

2 691,00

с ДДС

2 242,50

без ДДС

За възложител :
Заличено обстоятелство съгласно чл.36а, ал.3
от ЗОП във връзка с чл.2 от ЗЗЛД

Ед. цена в лв. с Обща стойност в
ДДС
лв. с ДДС

За изпълнител :
Заличено обстоятелство съгласно чл.36а, ал.3 от
ЗОП във връзка с чл.2 от ЗЗЛД

ДОГОВОР № 5 ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ДОСТАВКИ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ И МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЗА ДИАЛИЗА
Днес, 11.06. 2019г. в гр. Монтана на основание чл.112 от Закона за обществените поръчки и
Решение № Р-17 / 22.05.2019г. 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
„Марвена Диагностика” ЕООД , ЕИК: 200600292
с адрес: гр.София 1799, ж.к. Младост 2, ул. „Свети Киприян” 44, тел: 02 9748944, факс: 02 9748940,
tenders@marvena-dx.com , представлявано от Надя Евстатиева Драгоева, 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
лекарствени продукти и/или медицински изделия за диализа, 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 :
19 200,00 (деветнадесет хиляди и двеста) лева с ДДС,
16 000,00 (шестнадесет хиляди) лева без ДДС.
2.3. Цените са фиксирани и не подлежат на промяна през периода на изпълнение на договора, с
изключение при приложението на нормативните разпоредби.
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 банковата 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 предадена по електронен път и в срок до 6 часа след
всяка спешна заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
4.2. По изключение и след съгласуваност между двете страни, срока за доставка след обикновена
заявка може да бъде допуснат до 72 часа
4.3. 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 Стамен Илиев
АД гр.Монтана , ул.„Сирма войвода” №4 - болнична аптека и/или Отделение по диализа, 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 приемателно-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.
VІІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава :
8.1. Да приеме стоките, предмет на настоящия договор, в деня на доставката, съответстващи 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 приемателно-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 продукти 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 продукти 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, Изпълнителя дължи неустойка в
размер на 0,7% на ден , върху стойността на неизпълненото в договорените срокове задължение , но не
повече от 10% /десет процента/ от стойността на неизпълнението, 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.54, ал.1 и чл.55,
ал.1, т.1 и т.4 от ЗОП, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно настоящия договор,без
писмено предизвестие и без да дължи неустойки.
12.5. (1) При забавяне на плащането ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,5% (нула
цяло, пет на сто) годишна база от стойността на дължимата сума.
(2) Неустойката по ал.1 не се дължи от Възложителя, в случай на забавено/и плащания /преводи/
от НЗОК, като това обстоятелство подлежи на доказване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
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.

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 Стамен Илиев” АД
гр. Монтана 3400
ул. „Сирма войвода" № 4
ТБ: Интернешънъл Асет Банк АД
Сметка: BG71IABG74741001032600
BIC код на банката : IABGBGSF
тел.: 096 305150, факс: 096 307554
http://mbalmontana.com
E-mail : mbalmont@net-surf.net

15.2.

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 датата на подписването му от двете страни и важи до
11.06.2020 година.
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. (1) В случай, че през времето на действие на договора – държавната регулирана цена на
договорените лекарствени продукти, включени в Позитивния лекарствен списък по чл.262, ал.4 от
ЗЛПХМ, стане по-ниска от договорената, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплаща лекарствените продукти по
по-ниската цена, считано от датата на влизане на конкретното решение на Комисията по цените на
лекарствените продукти.
(2)ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора за лекарствени продукти включени в
Позитивния лекарствен списък след включването в действие на Електронната система за закупуване
на лекарствени продукти за нуждите на лечебните заведения в Република България и сключване на
съответните договори, свързани с централизираното възлагане на обществена поръчка.
17.4. При съставянето на настоящия договор се представиха следните документи :
• Документи по чл.67, ал.6 и във връзка чл. 58 от ЗОП;
• Документ за внесена гаранция за изпълнение на договора, в една от формите, определени в
чл.111 от ЗОП, която се освобождава до 30 дни след приключване на изпълнението на
договора. Гаранцията е в размер на 3 % от стойността на договора без ДДС и възлиза на
480,00 лв. /словом: четиристотин и осемдесет/
Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и
се подписа, както следва:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Заличено обстоятелство съгласно чл.36а, ал.3
от ЗОП във връзка с чл.2 от ЗЗЛД
Изпълнителен директор на
МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД
Заличено обстоятелство съгласно чл.36а, ал.3
от ЗОП във връзка с чл.2 от ЗЗЛД
Главен счетоводител
МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Заличено обстоятелство съгласно чл.36а, ал.3
от ЗОП във връзка с чл.2 от ЗЗЛД

Спецификация
към договор № 5 / 11.06. 2019г. за Доставки на лекарствени продукти и
медицински изделия за диализа, УНП 00468-2019-0001
възложител : МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД - гр.Монтана
изпълнител : „Марвена Диагностика” ЕООД

Обособена позиция № 6 - Диализен филтър

поз. №

Наименование

Диализен филтър
6-1 напълно съвместим с
апарат АК 96 и АК 98

мярка

прогн. к-во

Търговско
наименование

бр

40

ULTRAFILT
ER U 9000

Обща сума :

За възложител :
Заличено обстоятелство съгласно чл.36а, ал.3
от ЗОП във връзка с чл.2 от ЗЗЛД

Производител

Baxter/Gambro
Dialysatoren

Ед. цена в лв. Обща стойност в
с ДДС
лв. с ДДС

480,00

19 200,00

19 200,00

с ДДС

16 000,00

без ДДС

За изпълнител :
Заличено обстоятелство съгласно чл.36а, ал.3
от ЗОП във връзка с чл.2 от ЗЗЛД

ДОГОВОР № 6 ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ДОСТАВКИ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ И МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЗА ДИАЛИЗА
Днес, 11.06. 2019г. в гр. Монтана на основание чл.112 от Закона за обществените поръчки и
Решение № Р-17 / 22.05.2019г. 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
„Медекс” ООД, ЕИК : 131268894
с адрес: гр. София 1138, район Младост, ж.к. Горубляне, ул.„Самоковско шосе” № 2Л, тел.: 02
9175545, факс: 02 9175538, Електронна поща: office@medex.bg , представлявано от Емил Александров
Данев и Велизар Антонов Драгоев (заедно и поотделно), 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
лекарствени продукти и/или медицински изделия за диализа, 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 :
7 575,00 (седем хиляди петстотин седемдесет и пет) лева с ДДС,
6 312,50 (шест хиляди триста и дванадесет 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 нормативните разпоредби.
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 банковата 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 предадена по електронен път и в срок до 6 часа след
всяка спешна заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
4.2. По изключение и след съгласуваност между двете страни, срока за доставка след обикновена
заявка може да бъде допуснат до 72 часа
4.3. 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 Стамен Илиев
АД гр.Монтана , ул.„Сирма войвода” №4 - болнична аптека и/или Отделение по диализа, 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 приемателно-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.
VІІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава :
8.1. Да приеме стоките, предмет на настоящия договор, в деня на доставката, съответстващи 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 приемателно-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 продукти 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 продукти 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, Изпълнителя дължи неустойка в
размер на 0,7% на ден , върху стойността на неизпълненото в договорените срокове задължение , но не
повече от 10% /десет процента/ от стойността на неизпълнението, 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.54, ал.1 и чл.55,
ал.1, т.1 и т.4 от ЗОП, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно настоящия договор,без
писмено предизвестие и без да дължи неустойки.
12.5. (1) При забавяне на плащането ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,5% (нула
цяло, пет на сто) годишна база от стойността на дължимата сума.
(2) Неустойката по ал.1 не се дължи от Възложителя, в случай на забавено/и плащания /преводи/
от НЗОК, като това обстоятелство подлежи на доказване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
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.

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 Стамен Илиев” АД
гр. Монтана 3400
ул. „Сирма войвода" № 4
ТБ: Интернешънъл Асет Банк АД
Сметка: BG71IABG74741001032600
BIC код на банката : IABGBGSF
тел.: 096 305150, факс: 096 307554
http://mbalmontana.com
E-mail : mbalmont@net-surf.net

15.2.

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 датата на подписването му от двете страни и важи до
11.06.2020 година.
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. (1) В случай, че през времето на действие на договора – държавната регулирана цена на
договорените лекарствени продукти, включени в Позитивния лекарствен списък по чл.262, ал.4 от
ЗЛПХМ, стане по-ниска от договорената, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплаща лекарствените продукти по
по-ниската цена, считано от датата на влизане на конкретното решение на Комисията по цените на
лекарствените продукти.
(2)ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора за лекарствени продукти включени в
Позитивния лекарствен списък след включването в действие на Електронната система за закупуване
на лекарствени продукти за нуждите на лечебните заведения в Република България и сключване на
съответните договори, свързани с централизираното възлагане на обществена поръчка.
17.4. При съставянето на настоящия договор се представиха следните документи :
• Документи по чл.67, ал.6 и във връзка чл. 58 от ЗОП;
• Документ за внесена гаранция за изпълнение на договора, в една от формите, определени в
чл.111 от ЗОП, която се освобождава до 30 дни след приключване на изпълнението на
договора. Гаранцията е в размер на 3 % от стойността на договора без ДДС и възлиза на
189,38 лв. /словом: сто осемдесет и девет 0,38/
Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и
се подписа, както следва:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Заличено обстоятелство съгласно чл.36а, ал.3
от ЗОП във връзка с чл.2 от ЗЗЛД
Изпълнителен директор на
МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД
Заличено обстоятелство съгласно чл.36а, ал.3
от ЗОП във връзка с чл.2 от ЗЗЛД
Главен счетоводител
МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Заличено обстоятелство съгласно чл.36а, ал.3
от ЗОП във връзка с чл.2 от ЗЗЛД

Спецификация
към договор № 6 / 11.06. 2019г. за Доставки на лекарствени продукти и медицински изделия за
диализа, УНП 00468-2019-0001
възложител : МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД - гр.Монтана
изпълнител : „Медекс” ООД
Обособена позиция № 1 - Лекарствени продукти за диализа

№

АнатомоМеждународно
терапевтичен
непатентно
код /АТСнаименование
код/
/INN/

1-3

Sevelamer
V03AE02
x 180br

1-7

H05BX02

Търговско наименование

Лекарствена
форма

Количество на
активното
лекарствено
вещество

прогнозно
количество

Производител

Ед. цена в
лв. с ДДС

Обща стойност в
лв. с ДДС

op.

10

Synthon
Hispania
S.I.,
Испания

139,62

1 396,20

ампула

20

Rafarm S.A.,
Гърция

12,74

254,80

мярка

Sevelamer carbonate
Heaton, Film coated
tablet, 800, mg, Pack:
180

tablets

800

mg

sol.inj.

5 mg/ml

sol.inj.

3000

IU

готови
спр.
3000 IU

100

Sandoz
GmbH Австрия

21,06

2 106,00

4000

IU

готови
спр.
4000 IU

100

Sandoz
GmbH Австрия

28,08

2 808,00

Paratol, Solution for

Paricalcitol injection, 5 mcg/ml - 1
ml, -, Pack: 5

Binocrit, Solution for
1-10

Erythropoie injection, 3000 IU/0,3
B03XA01
ml, -, Pack: 6 pre-filled
tin alfa
syringes (glass)

Binocrit, Solution for
1-11

Erythropoie injection, 4000 IU/0,4
B03XA01
ml, -, Pack: 6 pre-filled
tin alfa

sol.inj.

syringes (glass)

Обособена позиция № 12 – Консумативи за водопочистваща система Gambro CPW 62

поз. №

Наименование

мярка

прогн. к-во

Търговско наименование

Производител

Ед. цена в
лв. с ДДС

Обща стойност в
лв. с ДДС

12-2

Натриев хлорид - кристален - нейодиран торби по 25 кг.

кг

1000

Сол на таблетки
25кг

Alkaloid

1,01

1 010,00

Обща сума :

За възложител :
Заличено обстоятелство съгласно чл.36а, ал.3
от ЗОП във връзка с чл.2 от ЗЗЛД

7 575,00

с ДДС

6 312,50

без ДДС

За изпълнител :
Заличено обстоятелство съгласно чл.36а, ал.3 от ЗОП във връзка с
чл.2 от ЗЗЛД

ДОГОВОР № 7 ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ДОСТАВКИ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ И МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЗА ДИАЛИЗА
Днес, 11.06. 2019г. в гр. Монтана на основание чл.112 от Закона за обществените поръчки и
Решение № Р-17 / 22.05.2019г. 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” АД , ЕИК: 831902088
с адрес: гр. София 1220, р-н Надежда, ул. Илиенско шосе No 16, тел.: 8134200, факс: 9360286,
mail@sopharma.bg, представлявано от Огнян Иванов Донев, 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
лекарствени продукти и/или медицински изделия за диализа, 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 :
19 220,00 (деветнадесет хиляди двеста и двадесет) лева с ДДС,
16 016,67 (шестнадесет хиляди и шестнадесет 0,67) лева без ДДС.
2.3. Цените са фиксирани и не подлежат на промяна през периода на изпълнение на договора, с
изключение при приложението на нормативните разпоредби.
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 банковата 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 предадена по електронен път и в срок до 6 часа след
всяка спешна заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
4.2. По изключение и след съгласуваност между двете страни, срока за доставка след обикновена
заявка може да бъде допуснат до 72 часа
4.3. 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 Стамен Илиев
АД гр.Монтана , ул.„Сирма войвода” №4 - болнична аптека и/или Отделение по диализа, 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 приемателно-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.
VІІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава :
8.1. Да приеме стоките, предмет на настоящия договор, в деня на доставката, съответстващи 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 приемателно-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 продукти 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 продукти 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, Изпълнителя дължи неустойка в
размер на 0,7% на ден , върху стойността на неизпълненото в договорените срокове задължение , но не
повече от 10% /десет процента/ от стойността на неизпълнението, 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.54, ал.1 и чл.55,
ал.1, т.1 и т.4 от ЗОП, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно настоящия договор,без
писмено предизвестие и без да дължи неустойки.
12.5. (1) При забавяне на плащането ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,5% (нула
цяло, пет на сто) годишна база от стойността на дължимата сума.
(2) Неустойката по ал.1 не се дължи от Възложителя, в случай на забавено/и плащания /преводи/
от НЗОК, като това обстоятелство подлежи на доказване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
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.

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 Стамен Илиев” АД
гр. Монтана 3400
ул. „Сирма войвода" № 4
ТБ: Интернешънъл Асет Банк АД
Сметка: BG71IABG74741001032600
BIC код на банката : IABGBGSF
тел.: 096 305150, факс: 096 307554
http://mbalmontana.com
E-mail : mbalmont@net-surf.net

15.2.

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 датата на подписването му от двете страни и важи до
11.06.2020 година.
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. (1) В случай, че през времето на действие на договора – държавната регулирана цена на
договорените лекарствени продукти, включени в Позитивния лекарствен списък по чл.262, ал.4 от
ЗЛПХМ, стане по-ниска от договорената, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплаща лекарствените продукти по
по-ниската цена, считано от датата на влизане на конкретното решение на Комисията по цените на
лекарствените продукти.
(2)ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора за лекарствени продукти включени в
Позитивния лекарствен списък след включването в действие на Електронната система за закупуване
на лекарствени продукти за нуждите на лечебните заведения в Република България и сключване на
съответните договори, свързани с централизираното възлагане на обществена поръчка.
17.4. При съставянето на настоящия договор се представиха следните документи :
• Документи по чл.67, ал.6 и във връзка чл. 58 от ЗОП;
• Документ за внесена гаранция за изпълнение на договора, в една от формите, определени в
чл.111 от ЗОП, която се освобождава до 30 дни след приключване на изпълнението на
договора. Гаранцията е в размер на 3 % от стойността на договора без ДДС и възлиза на
480,50 лв. /словом: четиристотин и осемдесет 0,50/
Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и
се подписа, както следва:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Заличено обстоятелство съгласно чл.36а, ал.3
от ЗОП във връзка с чл.2 от ЗЗЛД
Изпълнителен директор на
МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД
Заличено обстоятелство съгласно чл.36а, ал.3
от ЗОП във връзка с чл.2 от ЗЗЛД
Главен счетоводител
МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Заличено обстоятелство съгласно чл.36а, ал.3
от ЗОП във връзка с чл.2 от ЗЗЛД

Спецификация
към договор № 7 / 11.06. 2019г. за Доставки на лекарствени продукти и
медицински изделия за диализа, УНП 00468-2019-0001
възложител : МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД - гр.Монтана
изпълнител : „Софарма” АД

Обособена позиция № 3 - Солеви разтвори за диализа

поз. №

Наименование

мярка

3-2

Tечен бикарбинат
8.4% - пълна
съвместимост с АК 96
и АК 98

л.

Търговско
прогн. кЕд. цена в лв. с Обща стойност
наименовани Производител
во
ДДС
в лв. с ДДС
е

1 000 ОБР 8.4%

Софарма
АД

1,40

1 400,00

Брой шпули
за 4500
стандартни
хемодиализи

Цена в лв. с
ДДС за 1бр
стандартна
хемодиализа

Ед. цена в
лв. с ДДС за
1бр шпула

Обща
стойност в
лв. с ДДС

4 500

3,96

3,96

17 820,00

Обособена позиция № 14 – Сух бикарбонат за хемодиализа

поз. №

Наименование

мярка

Търговско
прогн. кнаименовани Производител
во
е

Сух бикарбонат за
Хемодиализа, напълно 1 (една)
Уникарт
стандартна 4 500
14-1
съвместим с апарат
650гр.
хемодиализа
АК96 и АК 98

Обща сума :

Верма
Дръгс

19 220,00
16 016,67

За възложител :
Заличено обстоятелство съгласно чл.36а, ал.3
от ЗОП във връзка с чл.2 от ЗЗЛД

с ДДС
без ДДС

За изпълнител :
Заличено обстоятелство съгласно чл.36а, ал.3 от ЗОП във
връзка с чл.2 от ЗЗЛД

ДОГОВОР № 8 ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ДОСТАВКИ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ И МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЗА ДИАЛИЗА
Днес, 11.06. 2019г. в гр. Монтана на основание чл.112 от Закона за обществените поръчки и
Решение № Р-17 / 22.05.2019г. 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
„Фрезениус Медикъл Кеър България” ЕООД, ЕИК : 107516166
с адрес: гр.Габрово 5300, ул.„Любен Каравелов” 26, ет.4, тел.: 066 804540, факс: 066 806169,
head.office@fmc-bg.com , представлявано от Гюла Миклош Ренц и Илия Христов Илиев (заедно и
поотделно), 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
лекарствени продукти и/или медицински изделия за диализа, 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 :
72 024,00 (седемдесет и две хиляди двадесет и четири) лева с ДДС,
60 020,00 (шестдесет хиляди и двадесет) лева без ДДС.
2.3. Цените са фиксирани и не подлежат на промяна през периода на изпълнение на договора, с
изключение при приложението на нормативните разпоредби.
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 банковата 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 предадена по електронен път и в срок до 6 часа след
всяка спешна заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
4.2. По изключение и след съгласуваност между двете страни, срока за доставка след обикновена
заявка може да бъде допуснат до 72 часа
4.3. 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 Стамен Илиев
АД гр.Монтана , ул.„Сирма войвода” №4 - болнична аптека и/или Отделение по диализа, 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 приемателно-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.
VІІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава :
8.1. Да приеме стоките, предмет на настоящия договор, в деня на доставката, съответстващи 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 приемателно-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 продукти 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 продукти 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, Изпълнителя дължи неустойка в
размер на 0,7% на ден , върху стойността на неизпълненото в договорените срокове задължение , но не
повече от 10% /десет процента/ от стойността на неизпълнението, 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.54, ал.1 и чл.55,
ал.1, т.1 и т.4 от ЗОП, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно настоящия договор,без
писмено предизвестие и без да дължи неустойки.
12.5. (1) При забавяне на плащането ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,5% (нула
цяло, пет на сто) годишна база от стойността на дължимата сума.
(2) Неустойката по ал.1 не се дължи от Възложителя, в случай на забавено/и плащания /преводи/
от НЗОК, като това обстоятелство подлежи на доказване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
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.

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 Стамен Илиев” АД
гр. Монтана 3400
ул. „Сирма войвода" № 4
ТБ: Интернешънъл Асет Банк АД
Сметка: BG71IABG74741001032600
BIC код на банката : IABGBGSF
тел.: 096 305150, факс: 096 307554
http://mbalmontana.com
E-mail : mbalmont@net-surf.net

15.2.

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 датата на подписването му от двете страни и важи до
11.06.2020 година.
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. (1) В случай, че през времето на действие на договора – държавната регулирана цена на
договорените лекарствени продукти, включени в Позитивния лекарствен списък по чл.262, ал.4 от
ЗЛПХМ, стане по-ниска от договорената, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплаща лекарствените продукти по
по-ниската цена, считано от датата на влизане на конкретното решение на Комисията по цените на
лекарствените продукти.
(2)ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора за лекарствени продукти включени в
Позитивния лекарствен списък след включването в действие на Електронната система за закупуване
на лекарствени продукти за нуждите на лечебните заведения в Република България и сключване на
съответните договори, свързани с централизираното възлагане на обществена поръчка.
17.4. При съставянето на настоящия договор се представиха следните документи :
• Документи по чл.67, ал.6 и във връзка чл. 58 от ЗОП;
• Документ за внесена гаранция за изпълнение на договора, в една от формите, определени в
чл.111 от ЗОП, която се освобождава до 30 дни след приключване на изпълнението на
договора. Гаранцията е в размер на 3 % от стойността на договора без ДДС и възлиза на
1 800,60 лв. /словом: хиляда и осемстотин 0.60/
Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и
се подписа, както следва:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Заличено обстоятелство съгласно чл.36а, ал.3
от ЗОП във връзка с чл.2 от ЗЗЛД
Изпълнителен директор на
МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД
Заличено обстоятелство съгласно чл.36а, ал.3
от ЗОП във връзка с чл.2 от ЗЗЛД
Главен счетоводител
МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Заличено обстоятелство съгласно чл.36а, ал.3
от ЗОП във връзка с чл.2 от ЗЗЛД

Спецификация
към договор № 8 / 11.06. 2019г. за Доставки на лекарствени продукти и медицински изделия за
диализа, УНП 00468-2019-0001
възложител : МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД - гр.Монтана
изпълнител : „Фрезениус Медикъл Кеър България” ЕООД

Обособена позиция № 4 - Хемодиализатори, стерилизирани с пара

Повърхност

мярка

прогн. к-во

Търговско
наименование

Polysulfon

1,0 кв.м.

бр

100

F5 HPS

Фрезениус
Медикъл Кеър
Германия

14,46

1 446,00

Low flux

Polysulfon

1,3 кв.м.

бр

300

F6 HPS

Фрезениус
Медикъл Кеър
Германия

14,46

4 338,00

4-3

Low flux

Polysulfon

1,6 кв.м.

бр

500

F7 HPS

Фрезениус
Медикъл Кеър
Германия

15,00

7 500,00

4-4

Low flux

Polysulfon

1,8 кв.м.

бр

1 400

F8 HPS

Фрезениус
Медикъл Кеър
Германия

15,90

22 260,00

4-5

Low flux

Polysulfon

2,2 кв.м.

бр

1 700

F10 HPS

Фрезениус
Медикъл Кеър
Германия

16,80

28 560,00

4-6

Low flux

PolysulfonPVP- blend

1,4 кв.м.

бр

100

FX8

Фрезениус
Медикъл Кеър
Германия

16,86

1 686,00

4-7

Low flux

PolysulfonPVP- blend

1,8 кв.м.

бр

100

FX10

Фрезениус
Медикъл Кеър
Германия

18,36

1 836,00

4-8

Hight flux Polysulfon

1,6 кв.м.

бр

100

F70 S

Фрезениус
Медикъл Кеър
Германия

21,42

2 142,00

4-9

Hight flux Polysulfon

1,8 кв.м.

бр

100

HF80 S

Фрезениус
Медикъл Кеър
Германия

22,56

2 256,00

поз. №

Тип

4-1

Low flux

4-2

Мембрана

Обща сума :

За възложител :
Заличено обстоятелство съгласно чл.36а, ал.3
от ЗОП във връзка с чл.2 от ЗЗЛД

Производител

Ед. цена в лв. с Обща стойност в
ДДС
лв. с ДДС

72 024,00

с ДДС

60 020,00

без ДДС

За изпълнител :
Заличено обстоятелство съгласно чл.36а, ал.3 от ЗОП във връзка с
чл.2 от ЗЗЛД

ДОГОВОР № 9 ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ДОСТАВКИ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ И МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЗА ДИАЛИЗА
Днес, 11.06. 2019г. в гр. Монтана на основание чл.112 от Закона за обществените поръчки и
Решение № Р-17 / 22.05.2019г. 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
„ЕКОС Медика” ООД, ЕИК: 831029075
с адрес : гр. София 1618, район Витоша, ж.к. Павлово, ул. Голям Братан № 8, тел.: 02 9516866, факс:
02 9516866, Електронна поща: ecosmedica@ecosmedica.com , представлявано от Елка Алексиева
Илиева и Гергана Николаева Шейкова (заедно и поотделно), 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
лекарствени продукти и/или медицински изделия за диализа, 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 :
76 579,40 (седемдесет и шест хиляди петстотин седемдесет и девет 0,40) лева с ДДС,
63 816,17 (шестдесет и три хиляди осемстотин и шестнадесет 0,17) лева без ДДС.
2.3. Цените са фиксирани и не подлежат на промяна през периода на изпълнение на договора, с
изключение при приложението на нормативните разпоредби.
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 банковата 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 предадена по електронен път и в срок до 6 часа след
всяка спешна заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
4.2. По изключение и след съгласуваност между двете страни, срока за доставка след обикновена
заявка може да бъде допуснат до 72 часа
4.3. 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 Стамен Илиев
АД гр.Монтана , ул.„Сирма войвода” №4 - болнична аптека и/или Отделение по диализа, 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 приемателно-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.
VІІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава :
8.1. Да приеме стоките, предмет на настоящия договор, в деня на доставката, съответстващи 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 приемателно-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 продукти 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 продукти 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, Изпълнителя дължи неустойка в
размер на 0,7% на ден , върху стойността на неизпълненото в договорените срокове задължение , но не
повече от 10% /десет процента/ от стойността на неизпълнението, 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.54, ал.1 и чл.55,
ал.1, т.1 и т.4 от ЗОП, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно настоящия договор,без
писмено предизвестие и без да дължи неустойки.
12.5. (1) При забавяне на плащането ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,5% (нула
цяло, пет на сто) годишна база от стойността на дължимата сума.
(2) Неустойката по ал.1 не се дължи от Възложителя, в случай на забавено/и плащания /преводи/
от НЗОК, като това обстоятелство подлежи на доказване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
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.

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 Стамен Илиев” АД
гр. Монтана 3400
ул. „Сирма войвода" № 4
ТБ: Интернешънъл Асет Банк АД
Сметка: BG71IABG74741001032600
BIC код на банката : IABGBGSF
тел.: 096 305150, факс: 096 307554
http://mbalmontana.com
E-mail : mbalmont@net-surf.net

15.2.

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 датата на подписването му от двете страни и важи до
11.06.2020 година.
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. (1) В случай, че през времето на действие на договора – държавната регулирана цена на
договорените лекарствени продукти, включени в Позитивния лекарствен списък по чл.262, ал.4 от
ЗЛПХМ, стане по-ниска от договорената, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплаща лекарствените продукти по
по-ниската цена, считано от датата на влизане на конкретното решение на Комисията по цените на
лекарствените продукти.
(2)ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора за лекарствени продукти включени в
Позитивния лекарствен списък след включването в действие на Електронната система за закупуване
на лекарствени продукти за нуждите на лечебните заведения в Република България и сключване на
съответните договори, свързани с централизираното възлагане на обществена поръчка.
17.4. При съставянето на настоящия договор се представиха следните документи :
• Документи по чл.67, ал.6 и във връзка чл. 58 от ЗОП;
• Документ за внесена гаранция за изпълнение на договора, в една от формите, определени в
чл.111 от ЗОП, която се освобождава до 30 дни след приключване на изпълнението на
договора. Гаранцията е в размер на 3 % от стойността на договора без ДДС и възлиза на
1 914,49 лв. /словом: хиляда деветстотин и четиринадесет 0,49/
Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и
се подписа, както следва:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Заличено обстоятелство съгласно чл.36а, ал.3
от ЗОП във връзка с чл.2 от ЗЗЛД
Изпълнителен директор на
МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД
Заличено обстоятелство съгласно чл.36а, ал.3
от ЗОП във връзка с чл.2 от ЗЗЛД
Главен счетоводител
МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Заличено обстоятелство съгласно чл.36а, ал.3
от ЗОП във връзка с чл.2 от ЗЗЛД

Спецификация
към договор № 9 / 11.06. 2019г. за Доставки на лекарствени продукти и медицински изделия за диализа, УНП
00468-2019-0001
възложител : МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД - гр.Монтана
изпълнител : „Екос Медика” ООД
Обособена позиция № 2 - Лекарствени продукти и консумативи за перитонеална диализа

поз. №

Анатомотерапевтиче
н код /АТСкод/

Международно
непатентно
наименование
/INN/

Търговско наименование

Лекарствена форма

Количество на
активното
лекарствено
вещество

мярка

прогнозно
количество

Производител

Ед. цена в лв. Обща стойност в
с ДДС
лв. с ДДС

2-1

Хипертониче
н разтвор за
ПД

DIANEAL PD4 Glucose
1,36% w/v 13,6 mg/ml
solution for peritoneal
dialysis x 2 L + mini cap

торби х 2л. с
глюкозни разтвори с
необходимите
аксесоари

1,36%
13,6 мг/мл

1 торба х
2000мл.

500

Baxter Healthcare

13,08

6 540,00

2-2

Хипертониче
н разтвор за
ПД

DIANEAL PD4 Glucose
2,27% w/v 22,7 mg/ml
solution for peritoneal
dialysis x 2 L + mini cap

торби х 2л. с
глюкозни разтвори с
необходимите
аксесоари

2,27%
22,7 мг/мл

1 торба х
2000мл.

200

Baxter Healthcare

13,08

2 616,00

2-3

Хипертониче
н разтвор за
ПД

DIANEAL PD4 Glucose
3,86% w/v 38,6 mg/ml
solution for peritoneal
dialysis x 2 L + mini cap

торби х 2л. с
глюкозни полимери с
необходимите
аксесоари

3,86%
38,6 мг/мл

1 торба х
2000мл.

100

Baxter Healthcare

13,08

1 308,00

2-4

Хипертониче
н разтвор за
ПД

DIANEAL PD4 Glucose
1,36% w/v 13,6 mg/ml
solution for peritoneal
dialysis x 5 L

торби х 5л. С
глюкозни разтвори
съвместими с апарат
Homechce Pro

1,36%
13,6 мг/мл

1 торба х
5000мл.

1 000

Baxter Healthcare

23,46

23 460,00

2-5

Хипертониче
н разтвор за
ПД

DIANEAL PD4 Glucose
2,27% w/v 22,7 mg/ml
solution for peritoneal
dialysis x 5 L

торби х 5л. С
глюкозни разтвори
съвместими с апарат
Homechce Pro

2,27%
22,7 мг/мл

2 торби х
5000мл.

100

Baxter Healthcare

46,92

4 692,00

EXTRANEAL, 2000 ml +
minicap

торби х 2л. С
глюкозни полимерни
разтвори с
необходимите
аксесоари

Icodextrin 75 g/l;
Sodium chloride 5.4
g/l; Calcium
chloride 0.257 g/l,
Magnesium
chloride 0.051 g/l;
Sodium lactate
solution 4.5 g/l 2000 ml

1 торба х
2000мл.

500

Baxter Healthcare

18,13

9 065,00

мярка

прогн. к-во

Търговско наименование

Производител

PD Transfer set

Baxter Healthcare

49,68

198,72

Plastic port clamps

Baxter Healthcare

2-6

поз. №

Изотоничен
разтвор за
ПД

Наименование

2-7

Трансфер сет за перитонеална диализа

бр

4

2-8

Клампи за перитонеална диализа

бр

10

Касета за апаратна диализа съвместима с
2-9
апарат Homechce Pro
Дренажен сет за апаратна диализа
2-10
съвместима с апарат Homechce Pro

бр

750

Homechoice APD set
Baxter Healthcare
cassette

бр

750

Homechoice drainage
Baxter Healthcare
set, APD 15 litre

Ед. цена в лв. Обща стойност в
с ДДС
лв. с ДДС

3,36

33,60

24,72

18 540,00

10,80

8 100,00

2-11

Катетър за перитониална диализа 57см

бр

2

PD Catheter 57 cm

Covidien

279,60

559,20

2-12

Катетър за перитониална диализа 62см

бр

2

PD Catheter 62 cm

Covidien

279,60

559,20

2-13

Титаниев адаптор

бр

4

Titanium Adapter

Baxter Healthcare

99,42

397,68

2-14

Капачки за ПД мини кап

бр

500

Minicap

Baxter Healthcare

1,02

510,00

Обща сума :

За възложител :
Заличено обстоятелство съгласно чл.36а, ал.3
от ЗОП във връзка с чл.2 от ЗЗЛД

76 579,40

с ДДС

63 816,17

без ДДС

За изпълнител :
Заличено обстоятелство съгласно чл.36а, ал.3 от ЗОП във
връзка с чл.2 от ЗЗЛД

ДОГОВОР № 10 ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ДОСТАВКИ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ И МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЗА ДИАЛИЗА
Днес, 11.06. 2019г. в гр. Монтана на основание чл.112 от Закона за обществените поръчки и
Решение № Р-17 / 22.05.2019г. 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
„Хелмед България” ЕООД , ЕИК: 130477290
с адрес: гр.София 1309, район Възраждане, ул.„Цар Симеон”, бл.20, вх.1, ет.1, ап.3, тел.: 02 9200456,
факс: 02 4174298, helmedsf@yahoo.com , представлявано от Валентин Христов Кръстев, наричано подолу за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ” от друга страна, за следното:
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1.1.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
лекарствени продукти и/или медицински изделия за диализа, 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 :
4 099,20 (четири хиляди деветдесет и девет 0,20) лева с ДДС,
3 416,00 (три хиляди четиристотин и шестнадесет) лева без ДДС.
2.3. Цените са фиксирани и не подлежат на промяна през периода на изпълнение на договора, с
изключение при приложението на нормативните разпоредби.
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 банковата 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 предадена по електронен път и в срок до 6 часа след
всяка спешна заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
4.2. По изключение и след съгласуваност между двете страни, срока за доставка след обикновена
заявка може да бъде допуснат до 72 часа
4.3. 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 Стамен Илиев
АД гр.Монтана , ул.„Сирма войвода” №4 - болнична аптека и/или Отделение по диализа, 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 приемателно-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.
VІІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава :
8.1. Да приеме стоките, предмет на настоящия договор, в деня на доставката, съответстващи 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 приемателно-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 продукти 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 продукти 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, Изпълнителя дължи неустойка в
размер на 0,7% на ден , върху стойността на неизпълненото в договорените срокове задължение , но не
повече от 10% /десет процента/ от стойността на неизпълнението, 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.54, ал.1 и чл.55,
ал.1, т.1 и т.4 от ЗОП, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно настоящия договор,без
писмено предизвестие и без да дължи неустойки.
12.5. (1) При забавяне на плащането ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,5% (нула
цяло, пет на сто) годишна база от стойността на дължимата сума.
(2) Неустойката по ал.1 не се дължи от Възложителя, в случай на забавено/и плащания /преводи/
от НЗОК, като това обстоятелство подлежи на доказване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
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.

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 Стамен Илиев” АД
гр. Монтана 3400
ул. „Сирма войвода" № 4
ТБ: Интернешънъл Асет Банк АД
Сметка: BG71IABG74741001032600
BIC код на банката : IABGBGSF
тел.: 096 305150, факс: 096 307554
http://mbalmontana.com
E-mail : mbalmont@net-surf.net

15.2.

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 датата на подписването му от двете страни и важи до
11.06.2020 година.
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. (1) В случай, че през времето на действие на договора – държавната регулирана цена на
договорените лекарствени продукти, включени в Позитивния лекарствен списък по чл.262, ал.4 от
ЗЛПХМ, стане по-ниска от договорената, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплаща лекарствените продукти по
по-ниската цена, считано от датата на влизане на конкретното решение на Комисията по цените на
лекарствените продукти.
(2)ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора за лекарствени продукти включени в
Позитивния лекарствен списък след включването в действие на Електронната система за закупуване
на лекарствени продукти за нуждите на лечебните заведения в Република България и сключване на
съответните договори, свързани с централизираното възлагане на обществена поръчка.
17.4. При съставянето на настоящия договор се представиха следните документи :
• Документи по чл.67, ал.6 и във връзка чл. 58 от ЗОП;
• Документ за внесена гаранция за изпълнение на договора, в една от формите, определени в
чл.111 от ЗОП, която се освобождава до 30 дни след приключване на изпълнението на
договора. Гаранцията е в размер на 3 % от стойността на договора без ДДС и възлиза на
102,48 лв. /словом: сто и два 0,48/
Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и
се подписа, както следва:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Заличено обстоятелство съгласно чл.36а, ал.3
от ЗОП във връзка с чл.2 от ЗЗЛД
Изпълнителен директор на
МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД
Заличено обстоятелство съгласно чл.36а, ал.3
от ЗОП във връзка с чл.2 от ЗЗЛД
Главен счетоводител
МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Заличено обстоятелство съгласно чл.36а, ал.3
от ЗОП във връзка с чл.2 от ЗЗЛД

Спецификация
към договор № 10 / 11.06. 2019г. за Доставки на лекарствени продукти и медицински
изделия за диализа, УНП 00468-2019-0001
възложител : МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД - гр.Монтана
изпълнител : „Хелмед България” EOOД

Обособена позиция № 7 - Пункционни игли за АВ фистула и протеза

поз. №

Наименование

мярка

прогн. к-во

Търговско
наименование

Производител

Ед. цена в лв. с
ДДС

Обща стойност в
лв. с ДДС

7-1

15G 25mm

комплект

1 500

Фистулни игли БАЙН
15G 25mm
МЕДИКЪЛ

0,84

1 260,00

7-2

16G 25mm

комплект

3 000

Фистулни игли БАЙН
16G 25mm
МЕДИКЪЛ

0,84

2 520,00

7-3

17G 25mm

комплект

180

Фистулни игли БАЙН
17G 25mm
МЕДИКЪЛ

0,84

151,20

7-4

15G 32mm

комплект

200

Фистулни игли БАЙН
15G 32mm
МЕДИКЪЛ

0,84

168,00

Обща сума :

За възложител :
Заличено обстоятелство съгласно чл.36а, ал.3
от ЗОП във връзка с чл.2 от ЗЗЛД

4 099,20

с ДДС

3 416,00

без ДДС

За изпълнител :
Заличено обстоятелство съгласно чл.36а, ал.3
от ЗОП във връзка с чл.2 от ЗЗЛД

ДОГОВОР № 11 ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ДОСТАВКИ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ И МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЗА ДИАЛИЗА
Днес, 11.06. 2019г. в гр. Монтана на основание чл.112 от Закона за обществените поръчки и
Решение № Р-17 / 22.05.2019г. 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
„ФЬОНИКС Фарма” ЕООД, ЕИК: 203283623
с адрес: гр. София 1700, р-н Студентски, ул. "Околовръстен път" № 199А, тел.: 02 9658 100, факс: 02
9658 172, office@phoenixpharma.bg представлявано от Веселин Величков Кунев, Юлиан Атанасов
Неделчев, Радостин Георгиев Димитров, Николай Бинев Колев (Дружеството се представлява от
двама Управители заедно или от един Управител заедно с един прокурист, доколкото има
упълномощен) 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
лекарствени продукти и/или медицински изделия за диализа, 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 :
5 002,10 (пет хиляди и два 0,10) лева с ДДС,
4 168,42 (четири хиляди сто шестдесет и осем 0,42) лева без ДДС.
2.3. Цените са фиксирани и не подлежат на промяна през периода на изпълнение на договора, с
изключение при приложението на нормативните разпоредби.
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 банковата 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 предадена по електронен път и в срок до 6 часа след
всяка спешна заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
4.2. По изключение и след съгласуваност между двете страни, срока за доставка след обикновена
заявка може да бъде допуснат до 72 часа
4.3. 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 Стамен Илиев
АД гр.Монтана , ул.„Сирма войвода” №4 - болнична аптека и/или Отделение по диализа, 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 приемателно-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.
VІІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава :
8.1. Да приеме стоките, предмет на настоящия договор, в деня на доставката, съответстващи 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 приемателно-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 продукти 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 продукти 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, Изпълнителя дължи неустойка в
размер на 0,7% на ден , върху стойността на неизпълненото в договорените срокове задължение , но не
повече от 10% /десет процента/ от стойността на неизпълнението, 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.54, ал.1 и чл.55,
ал.1, т.1 и т.4 от ЗОП, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно настоящия договор,без
писмено предизвестие и без да дължи неустойки.
12.5. (1) При забавяне на плащането ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,5% (нула
цяло, пет на сто) годишна база от стойността на дължимата сума.
(2) Неустойката по ал.1 не се дължи от Възложителя, в случай на забавено/и плащания /преводи/
от НЗОК, като това обстоятелство подлежи на доказване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
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.

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 Стамен Илиев” АД
гр. Монтана 3400
ул. „Сирма войвода" № 4
ТБ: Интернешънъл Асет Банк АД
Сметка: BG71IABG74741001032600
BIC код на банката : IABGBGSF
тел.: 096 305150, факс: 096 307554
http://mbalmontana.com
E-mail : mbalmont@net-surf.net

15.2.

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 датата на подписването му от двете страни и важи до
11.06.2020 година.
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. (1) В случай, че през времето на действие на договора – държавната регулирана цена на
договорените лекарствени продукти, включени в Позитивния лекарствен списък по чл.262, ал.4 от
ЗЛПХМ, стане по-ниска от договорената, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплаща лекарствените продукти по
по-ниската цена, считано от датата на влизане на конкретното решение на Комисията по цените на
лекарствените продукти.
(2)ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора за лекарствени продукти включени в
Позитивния лекарствен списък след включването в действие на Електронната система за закупуване
на лекарствени продукти за нуждите на лечебните заведения в Република България и сключване на
съответните договори, свързани с централизираното възлагане на обществена поръчка.
17.4. При съставянето на настоящия договор се представиха следните документи :
• Документи по чл.67, ал.6 и във връзка чл. 58 от ЗОП;
• Документ за внесена гаранция за изпълнение на договора, в една от формите, определени в
чл.111 от ЗОП, която се освобождава до 30 дни след приключване на изпълнението на
договора. Гаранцията е в размер на 3 % от стойността на договора без ДДС и възлиза на
125,05 лв. /словом: сто двадесет и пет 0,05/
Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и
се подписа, както следва:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Заличено обстоятелство съгласно чл.36а, ал.3
от ЗОП във връзка с чл.2 от ЗЗЛД
Изпълнителен директор на
МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД
Заличено обстоятелство съгласно чл.36а, ал.3
от ЗОП във връзка с чл.2 от ЗЗЛД
Главен счетоводител
МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Заличено обстоятелство съгласно чл.36а, ал.3
от ЗОП във връзка с чл.2 от ЗЗЛД

Спецификация
към договор № 11 / 11.06. 2019г. за Доставки на лекарствени продукти и медицински изделия за
диализа, УНП 00468-2019-0001
възложител : МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД - гр.Монтана
изпълнител : „Фьоникс Фарма” ЕООД
Обособена позиция № 1 - Лекарствени продукти за диализа

№

Анатомотерапевтичен
код /АТСкод/

Международно
непатентно
наименование /INN/

1-4

H05BX01

Cinacalcet x 28br

Търговско
наименование

Лекарствена
форма

Количество на
активното
лекарствено
вещество

tablets

30

СИНАКАЛЦЕТ
АКОРД ТАБЛ.
30МГ Х 28

mg

мярка

прогнозно
количество

Производител

op.

40

ACCORD БОЛНИЧЕН
ПАЗАР

Ед. цена в лв. Обща стойност в
с ДДС
лв. с ДДС

97,49

3 899,60

Обособена позиция № 8 - Венозни катетри за временен съдов достъп
поз. №

8-1

8-2

8-3

Наименование

Централен венозен катетър
за временен съдов достъп
Феморалис
Централен венозен катетър
- Субклавия двулуменен
/сет/
Централен венозен катетър
- Югуларис двулуменен
/сет/

Търговско наименование

прогн. к-во

бр

10

DIALYSIS SET double lumen; Balton Sp Z.o.O
кат.№ ZDD12F20
Полша

31,50

315,00

бр

15

DIALYSIS SET double lumen; Balton Sp Z.o.O
кат.№ ZDD12F18
Полша

31,50

472,50

бр

10

DIALYSIS SET double lumen; Balton Sp Z.o.O
кат.№ ZDD12F15
Полша

31,50

315,00

Обща сума :

За възложител :
Заличено обстоятелство съгласно чл.36а, ал.3
от ЗОП във връзка с чл.2 от ЗЗЛД

Производител

Ед. цена в лв. Обща стойност в
с ДДС
лв. с ДДС

мярка

5 002,10

с ДДС

4 168,42

без ДДС

За изпълнител :
Заличено обстоятелство съгласно чл.36а, ал.3 от ЗОП във връзка с
чл.2 от ЗЗЛД

ДОГОВОР № 12 ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ДОСТАВКИ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ И МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЗА ДИАЛИЗА
Днес, 11.06. 2019г. в гр. Монтана на основание чл.112 от Закона за обществените поръчки и
Решение № Р-17 / 22.05.2019г. 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: 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, Електронна поща: office@sopharmatrading.bg,
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
лекарствени продукти и/или медицински изделия за диализа, 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 :
39 788,60 (тридесет и девет хиляди седемстотин осемдесет и осем 0,60) лева с ДДС,
33 157,17 (тридесет и три хиляди сто петдесет и седем 0,17) лева без ДДС.
2.3. Цените са фиксирани и не подлежат на промяна през периода на изпълнение на договора, с
изключение при приложението на нормативните разпоредби.
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 банковата 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 предадена по електронен път и в срок до 6 часа след
всяка спешна заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
4.2. По изключение и след съгласуваност между двете страни, срока за доставка след обикновена
заявка може да бъде допуснат до 72 часа
4.3. 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 Стамен Илиев
АД гр.Монтана , ул.„Сирма войвода” №4 - болнична аптека и/или Отделение по диализа, 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 приемателно-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.
VІІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава :
8.1. Да приеме стоките, предмет на настоящия договор, в деня на доставката, съответстващи 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 приемателно-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 продукти 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 продукти 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, Изпълнителя дължи неустойка в
размер на 0,7% на ден , върху стойността на неизпълненото в договорените срокове задължение , но не
повече от 10% /десет процента/ от стойността на неизпълнението, 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.54, ал.1 и чл.55,
ал.1, т.1 и т.4 от ЗОП, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно настоящия договор,без
писмено предизвестие и без да дължи неустойки.
12.5. (1) При забавяне на плащането ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,5% (нула
цяло, пет на сто) годишна база от стойността на дължимата сума.
(2) Неустойката по ал.1 не се дължи от Възложителя, в случай на забавено/и плащания /преводи/
от НЗОК, като това обстоятелство подлежи на доказване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
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.

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 Стамен Илиев” АД
гр. Монтана 3400
ул. „Сирма войвода" № 4
ТБ: Интернешънъл Асет Банк АД
Сметка: BG71IABG74741001032600
BIC код на банката : IABGBGSF
тел.: 096 305150, факс: 096 307554
http://mbalmontana.com
E-mail : mbalmont@net-surf.net

15.2.

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 датата на подписването му от двете страни и важи до
11.06.2020 година.
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. (1) В случай, че през времето на действие на договора – държавната регулирана цена на
договорените лекарствени продукти, включени в Позитивния лекарствен списък по чл.262, ал.4 от
ЗЛПХМ, стане по-ниска от договорената, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплаща лекарствените продукти по
по-ниската цена, считано от датата на влизане на конкретното решение на Комисията по цените на
лекарствените продукти.
(2)ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора за лекарствени продукти включени в
Позитивния лекарствен списък след включването в действие на Електронната система за закупуване
на лекарствени продукти за нуждите на лечебните заведения в Република България и сключване на
съответните договори, свързани с централизираното възлагане на обществена поръчка.
17.4. При съставянето на настоящия договор се представиха следните документи :
• Документи по чл.67, ал.6 и във връзка чл. 58 от ЗОП;
• Документ за внесена гаранция за изпълнение на договора, в една от формите, определени в
чл.111 от ЗОП, която се освобождава до 30 дни след приключване на изпълнението на
договора. Гаранцията е в размер на 3 % от стойността на договора без ДДС и възлиза на
994,72 лв. /словом: деветстотин деветдесет и четири 0,72/
Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и
се подписа, както следва:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Заличено обстоятелство съгласно чл.36а, ал.3
от ЗОП във връзка с чл.2 от ЗЗЛД
Изпълнителен директор на
МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД
Заличено обстоятелство съгласно чл.36а, ал.3
от ЗОП във връзка с чл.2 от ЗЗЛД
Главен счетоводител
МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Заличено обстоятелство съгласно чл.36а, ал.3
от ЗОП във връзка с чл.2 от ЗЗЛД

Спецификация
към договор № 12 / 11.16. 2019г. за Доставки на лекарствени продукти и медицински изделия за
диализа, УНП 00468-2019-0001
възложител : МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД - гр.Монтана
изпълнител : „Софарма Трейдинг” АД

Обособена позиция № 1 - Лекарствени продукти за диализа

№

Анатомотерапевтичен
код /АТСкод/

Международно
непатентно
наименование
/INN/

Търговско
наименование

ОСТЕО D капс.
0.25мг х 30 Тева-

Лекарствена
форма

Количество на
активното
лекарствено
вещество

мярка

прогнозно
количество

Производител

Ед. цена в
лв. с ДДС

Обща стойност в
лв. с ДДС

5,15

721,00

capsules,
soft

0,25

mcg

op.

140

Teva UK Ltd. ; RP
Scherer GmbH; Teva
Pharmaceutical
Industries Limited

1-1

А11СС04

Calcitriol x
30br

1-2

H05BX02

Paricalcitol
x 28br

ТЕВАПАРИВИТ
капс 1мкг х28

tablets

1

mcg

op.

20

Teva UK Ltd. ; RP
Scherer GmbH; Teva
Pharmaceutical
Industries Limited

34,88

697,60

1-5

B03XA01

Erythropoiet РЕТАКРИТ шпр.
in zeta
амп 3000IU х 6

sol.inj.

3000

IU

готови
спр.
3000 IU

700

STADA Arzneimittel
AG ; HOSPIRA
Enterprises B.V.

24,11

16 877,00

1-6

B03XA01

Erythropoiet РЕТАКРИТ шпр.
in zeta
амп 4000IU х 6

sol.inj.

4000

IU

готови
спр.
4000 IU

500

STADA Arzneimittel
AG ; HOSPIRA
Enterprises B.V.

32,23

16 115,00

1-8

B03XA02

АРАНЕСП инж.
Darbepoetin
р-р в спринц.40
alfa
мкг х 1 -

sol.inj.

40mg/ml

готови
спр.

20

Amgen Europe
B.V.

107,80

2 156,00

1-9

B03XA02

АРАНЕСП инж.
Darbepoetin
р-р в спринц.60
alfa
мкг х 1 -

sol.inj.

60mg/ml

готови
спр.

20

Amgen Europe
B.V.

161,10

3 222,00

Обща сума :

За възложител :
Заличено обстоятелство съгласно чл.36а, ал.3
от ЗОП във връзка с чл.2 от ЗЗЛД

39 788,60

с ДДС

33 157,17

без ДДС

За изпълнител :
Заличено обстоятелство съгласно чл.36а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.2 от
ЗЗЛД

