
ДОГОВОР № 1 

ЗА  ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

 
ДОСТАВКИ НА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ И ИЗДЕЛИЯ  

И ЛАБОРАТОРНИ РЕАКТИВИ 

 
Днес, 17.01. 2018г. в гр. Монтана на основание чл.112 от Закона за обществените поръчки и 

Решение № Р-26 от 22.12.2017г. 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  

„Джи Ес Евро България” ЕООД  , ЕИК / БУЛСТАТ: 121410904  

с адрес: гр,София 1000, тел.: 02 9815018, факс: 02 9810540, sofia@jsevro.com, представлявано от 
Стефан Стрнад,  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  медицински консумативи и/или лабораторни реактиви,  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: 

31 168.50 (тридесет и една хиляди сто шестдесет и осем 0.50) лева без ДДС, 

37 402.20 (тридесет и седем хиляди четиристотин и два 0.20) лева с 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. 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, 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. 

7.4. При подписването на договора да представи (чл.58 от ЗОП): 

а) за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 - свидетелство за съдимост; 
б) за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 - удостоверение от органите по приходите и 

удостоверение от общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника; 
в) за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 - удостоверение от органите на Изпълнителна 

агенция "Главна инспекция по труда"; 

г) за обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 1 - удостоверение, издадено от Агенцията по 

вписванията. 
д) други документи – нормативно изискуеми към датата на сключване на договора. 

 

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 70 % от срока на годност, обявен от производителя. 
10.2.1. В случай на доставка на  медицински консумативи и лабораторни реактиви  с по-кратък от 
договорения срок на годност, изпълнителя заплаща неустойка, както следва: 

от 69.99% до 60% - 5% върху стойността на доставката; 
от 59.99% до 50% - 10% върху стойността на доставката; 
от 49.99% до 40% - 20% 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 лекарствен продукт и/или медицинско изделие с по-малък от 40% от обявения 
от производителя 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. 47 от ЗОП, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно настоящия договор,без писмено 
предизвестие и без да дължи неустойки. 

 

ХІІІ. ФОРСМАЖОРНИ  ОБСТОЯТЕЛСТВА 

13.1. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за понесени вреди и загуби, ако 

последните са причинени в резултат на непреодолима сила.  
13.2.Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора е била в забава, тя не 
може да се позовава на непреодолима сила. 
13.3. „Непреодолима сила“ по смисъла на договора е непредвидено и/или непредотвратимо събитие 
от извънреден характер, възникнало след сключването на договора. 
13.4. Страната, засегната от непреодолима сила е длъжна да предприеме всички действия с грижата 
на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено 

другата страна в двуседмичен срок от настъпването на  непреодолимата сила. При неуведомяване се 
дължи обещетение за настъпилите от това вреди. 

13.5. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях 

насрещни задължения се спира. 
13.6. Не представлява „непреодолима сила” събитие, причинено по небрежност или чрез умишлено 
действие на страните или на техни представители и/или служители, както и недостига на парични 

средства на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

                                               



ХІV.СПОРОВЕ       

14.1. Възникналите през времетраенето на договора спорове и разногласия между страните се 
решават чрез преговори между тях. Постигнатите договорености се оформят в писмена форма и се 
превръщат в неразделна част от договора. 
14.2.  В случай на непостигане на договореност по предходния член, всички спорове, породени от 
този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени от или отнасящи се до 

неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване ще бъдат разрешавани според 

българските материални и процесуални закони от компетентния съд по реда на ГПК. 

 

ХV.  СЪОБЩЕНИЯ 

15.1.  Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този договор са валидни, ако 

са направени в писмена форма, подписани лично или от упълномощените представители . 

15.2. За дата на съобщението се смята: 
- датата на предаването – при ръчно предаване на съобщението; 
- датата на пощенското клеймо на обр.разписка-при изпращане  по пощата; 
- датата на приемането – при изпращане по телефакс 

15.3.За валидни адреси за приемане на съобщения, свързани с настоящия договор се смятат: 
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ :                                                    ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

МБАЛ „Д-р 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 

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 17.01.2018г. и важи до 01.10.2018г. 

17.2. Всяка от страните може да прекрати  договора, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след 

сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения, за което отправя писмено 

уведомление до отсрещната страна. 
17.3. При съставянето на настоящия договор се представиха следните документи :  

1. Решение на Изпълнителния директор № Р - 26  от 22.12.2017г. ; 
2. Удостоверение за актуално съдебно състояние на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ; 

3. Документи по т.7.4. от настоящия договор. 

 

Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра  – по един за всяка от страните и 

се подписа, както следва: 
 
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                  ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

 
………П………                                                ………П……… 

Д-Р Т. ТОДОРОВ 

ИЗП.ДИРЕКТОР 

 

………П……….. 

ПЛ.ГЕОРГИЕВА 

ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ    

 

 



№ по 

ред

ном. 

ед.
наименование / вид / изисквания мярка

прогнозно к-

во 
Производител

Предложена 

разфасовка
Каталожен номер

Ед. цена в лв. с 

ДДС за единица 

мярка

Ед. цена в лв. с 

ДДС за предл. 

разфасовка

Обща стойност 

в лв. с ДДС

Киршнерови  игли   

1

Киршнерова игла 1,5 х 150 мм., двойно

заострени, изработени от стомана съгласно ISO

5832 – 1:1997 или еквивалент

бр 50
JSEvro 

Instrumente, GmbH
брой Е1525301 2,50 2,50 125,00

2

Киршнерова игла 2,0 х 150 мм., двойно

заострени, изработени от стомана съгласно ISO

5832 – 1:1997 или еквивалент

бр 50
JSEvro 

Instrumente, GmbH
брой Е1525661 2,82 2,82 141,00

3

Киршнерова игла 1,0 х 310 мм., двойно

заострени, изработени от стомана съгласно ISO

5832 – 1:1997 или еквивалент

бр 50
JSEvro 

Instrumente, GmbH
брой Е1525669 2,35 2,35 117,50

4

Киршнерова игла 1,5 х 310 мм., двойно

заострени, изработени от стомана съгласно ISO

5832 – 1:1997 или еквивалент

бр 100
JSEvro 

Instrumente, GmbH
брой Е1525675 2,60 2,60 260,00

5

Киршнерова игла 2,0 х 310 мм., двойно

заострени, изработени от стомана съгласно ISO

5832 – 1:1997 или еквивалент

бр 100
JSEvro 

Instrumente, GmbH
брой Е1525683 2,91 2,91 291,00

Киршнерови игли с резба от единия край тип 

Трокар, изработени от стомана съгласно ISO 

5832 – 1:1997 или еквивалент

Киршнерова игла 2,0 х 150 мм бр 50
JSEvro Instrumente, 

GmbH
брой Е1525561 2,50 2,50 125,00

Киршнерова игла 1,5 х 310 мм бр 50
JSEvro Instrumente, 

GmbH
брой Е1525575 2,35 2,35 117,50

Киршнерова игла 2,0 х 310 мм бр 50
JSEvro Instrumente, 

GmbH
брой Е1525583 2,60 2,60 130,00

Киршнерови игли едностранно заострени,

изработени от стомана съгласно ISO 5832 –

1:1997 или еквивалент

Киршнерова игла 1,2 х150мм бр 50
JSEvro Instrumente, 

GmbH
брой Е1525311 2,64 2,64 132,00

Киршнерова игла 1,5 х150мм бр 50
JSEvro Instrumente, 

GmbH
брой Е1525326 2,64 2,64 132,00

Киршнерова игла 2,0 х150мм бр 50
JSEvro Instrumente, 

GmbH
брой Е1525351 2,64 2,64 132,00

Обща стойност за пореден № 1 1 703,00

Серклажна  тел, 10м.:

1
DU 0.9мм, изработени от стомана съгласно ISO

5832 – 1:1997 или еквивалент
руло 3

JSEvro Instrumente, 

GmbH
брой Е1520036 34,76 34,76 104,28

2
DU 1.0мм, изработени от стомана съгласно ISO

5832 – 1:1997 или еквивалент
руло 3

JSEvro Instrumente, 

GmbH
брой Е1520041 38,64 38,64 115,92

Обща стойност за пореден № 2 220,20

53

Анкери за фиксация на сухожилия и връзки -

Титаниеви анкери 2.8мм, 3.5мм, 5.0мм и 6.5мм с

различна дължина с 2 прикачени към него

полимерни, нерезорбируеми конеца, изработени

от молекулярно полиетиленово влакно,

притежаващи мрежеста структура. Hi-Lo форма

на резба; За първична и вторична (многоредова)

рефиксация на меките тъкани на костите, да е с

конусна форма, клуповете да се намират дълбоко

в тялото на анкера.

бр 1
"Smith & 

Nephew" Inc
брой

72200750 - 

72200755
600,00 600,00 600,00

Обособена позиция № 7 - ЕНДОПРОТЕЗИ

Спецификация

към договор № 1 / 17.01. 2018г.  за Доставки на медицински консумативи и изделия  и лабораторни 

реактиви, УНП 00468-2017-0010

възложител : МБАЛ "Д-р Стамен Илиев " АД - гр.Монтана

изпълнител : „Джи Ес Евро България" ЕООД

Обособена позиция № 6 - ОРТОПЕДИЯ

1
6

7

2
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№ по 

ред

ном. 

ед.
наименование / вид / изисквания мярка

прогнозно к-

во 
Производител

Предложена 

разфасовка
Каталожен номер

Ед. цена в лв. с 

ДДС за единица 

мярка

Ед. цена в лв. с 

ДДС за предл. 

разфасовка

Обща стойност 

в лв. с ДДС

12
Комплект за първично тазобедрено протезиране 

с безциментно закрепване
бр 1

Implantcast 

GmbH
брой

от 0224-2839 до 0224-

3652, от 0220-0046 до 

0220-0068, от 2312-2200 

до 2387 3215, от 0280-

1015 до 0280-1045, 3038-

3062 до 3038-3200, или 

3038-4062 до 3038-4200

4 367,00 4 367,00 4 367,00

13
Комплект за първично тазобедрено протезиране 

с циментно закрепване
бр 1

Implantcast 

GmbH
брой

66017777; от 1021-3244 до 

1021-3260, от 2312-2200 

до 2357-3215, от 3039-

6062 до 3039-6150 или от 

30398062 до 30398150

3 111,00 3 111,00 3 111,00

14
Комплект за първично тазобедрено протезиране 

с безциментно закрепване, с носещи 

повърхности керамика/керамика

бр 1
Implantcast 

GmbH
брой

от 0220-3239 до 0220-

3652 от 0280-1015 до 0280-

1045 от 0220-0046 до 0220-

0068 от 2586-2800 до 2586- 

3610 3038-3062 до 3038-

3200 или 3038 4062 до 

3038 4200

5 857,00 5 857,00 5 857,00

15
Комплект за първично тазобедрено протезиране 

с безциментно закрепване, с носещи 

повърхности РЕ/керамика

бр 1
Implantcast 

GmbH
брой

3038-3062 до 3038-3200 

или 3038-4062 до 3038-

4200; от 0220-0046 до 

0220-0068, от 0224-2839 

до 0224-3652, от 2787-

2800 до 2787-33615, от 

0280-1015 до 0280-1045

4 996,00 4 996,00 4 996,00

16
Комплект за първично тазобедрено протезиране 

с безциментно стебло с хибридно  закрепване, с 

носещи повърхности PE

бр 1
Implantcast 

GmbH
брой

3038-3062 до 3038-3200 

или 3038-4062 до 3038-

4200; 66017777; от 1021-

3244 до 1021-3260, от 

2312-2200 до 2387-3215

3 956,00 3 956,00 3 956,00

17
Комплект за първично тазобедрено протезиране 

с безциментно хибридно  закрепване, с носещи 

повърхности PE

бр 1
Implantcast 

GmbH
брой

3039-6062 до 3039-6150 

или 3039-8062 до 8150; 

0220-0046 до 0220-0068; 

2312-2200 до 2387-3215; 

0224-2839 до 0224-3652; 

от 0280-1015 до 0280-

1045

4 807,00 4 807,00 4 807,00

18
Комплект за първично тазобедрено протезиране 

с циментно закрепване с Биполярна глава
бр 1

Implantcast 

GmbH
брой

от 3039-6062 до 3039-

6150 или 3039-8062 до 

8150; от 2312-2200 до 

2387-3215; от 2151-0044 

до 2151-0030; 66017777

3 215,00 3 215,00 3 215,00

22

Система за първично тотално колянно 

ендопротезиране с и без запазване на задна 

кръстна връзка с антиалергенно покритие

бр 1
Implantcast 

GmbH
брой

42006202-42006216, 

42010422-42010436, 

42401210-42401620, 

66017777

4 570,00 4 570,00 4 570,00

37 402,20 лв  с ДДС

31 168,50  без ДДС

За възложител :  ..........п...........  ..........п...........
Д-р Т. Тодоров

Изп. Директор

 ..........п...........
Пл. Георгиева
Гл. Счетоводител

За изпълнител :

Тазобедрени импланти за пациенти с/без Ni-алергия

Обща сума : 

Коленни импланти за пациенти с/без Ni алергия
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ДОГОВОР № 2 

ЗА  ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

 
ДОСТАВКИ НА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ И ИЗДЕЛИЯ  

И ЛАБОРАТОРНИ РЕАКТИВИ 

 
Днес, 17.01. 2018г. в гр. Монтана на основание чл.112 от Закона за обществените поръчки и 

Решение № Р-26 от 22.12.2017г. 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  

„Б. Браун Медикал” ЕООД ,  ЕИК: 175016820  
с адрес: гр.София 1528, р-н Искър, бул.„Христофор Колумб” 64, бл. А2, офис 111, тел.: 02 8076740, факс: 
02 9743083, представлявано от управители Хорст Хайнц Щюер и Манфред Грегор Марле, прокуристи 

Даниела Иванова Гидикова–Йовоган и Петър Цветанов Асенов (Дружеството ще се управлява и 

представлява само заедно: от двамата управители, от управител и прокурист или от двамата прокуристи), 

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  медицински консумативи и/или лабораторни реактиви,  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: 

25 607.75 (двадесет и пет хиляди шестстотин и седем 0.75) лева без ДДС, 

30 729.30 (тридесет хиляди седемстотин двадесет и девет 0.30) лева с 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. 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, 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. 

7.4. При подписването на договора да представи (чл.58 от ЗОП): 

а) за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 - свидетелство за съдимост; 
б) за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 - удостоверение от органите по приходите и 

удостоверение от общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника; 
в) за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 - удостоверение от органите на Изпълнителна 

агенция "Главна инспекция по труда"; 

г) за обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 1 - удостоверение, издадено от Агенцията по 

вписванията. 
д) други документи – нормативно изискуеми към датата на сключване на договора. 

 

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 70 % от срока на годност, обявен от производителя. 
10.2.1. В случай на доставка на  медицински консумативи и лабораторни реактиви  с по-кратък от 
договорения срок на годност, изпълнителя заплаща неустойка, както следва: 

от 69.99% до 60% - 5% върху стойността на доставката; 
от 59.99% до 50% - 10% върху стойността на доставката; 
от 49.99% до 40% - 20% 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 лекарствен продукт и/или медицинско изделие с по-малък от 40% от обявения 
от производителя 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. 47 от ЗОП, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно настоящия договор,без писмено 
предизвестие и без да дължи неустойки. 

 

ХІІІ. ФОРСМАЖОРНИ  ОБСТОЯТЕЛСТВА 

13.1. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за понесени вреди и загуби, ако 

последните са причинени в резултат на непреодолима сила.  
13.2.Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора е била в забава, тя не 
може да се позовава на непреодолима сила. 
13.3. „Непреодолима сила“ по смисъла на договора е непредвидено и/или непредотвратимо събитие 
от извънреден характер, възникнало след сключването на договора. 
13.4. Страната, засегната от непреодолима сила е длъжна да предприеме всички действия с грижата 
на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено 

другата страна в двуседмичен срок от настъпването на  непреодолимата сила. При неуведомяване се 
дължи обещетение за настъпилите от това вреди. 

13.5. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях 

насрещни задължения се спира. 
13.6. Не представлява „непреодолима сила” събитие, причинено по небрежност или чрез умишлено 
действие на страните или на техни представители и/или служители, както и недостига на парични 

средства на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  



                                               

ХІV. СПОРОВЕ       

14.1. Възникналите през времетраенето на договора спорове и разногласия между страните се 
решават чрез преговори между тях. Постигнатите договорености се оформят в писмена форма и се 
превръщат в неразделна част от договора. 
14.2.  В случай на непостигане на договореност по предходния член, всички спорове, породени от 
този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени от или отнасящи се до 

неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване ще бъдат разрешавани според 

българските материални и процесуални закони от компетентния съд по реда на ГПК. 

 

ХV.  СЪОБЩЕНИЯ 

15.1.  Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този договор са валидни, ако 

са направени в писмена форма, подписани лично или от упълномощените представители . 

15.2. За дата на съобщението се смята: 
- датата на предаването – при ръчно предаване на съобщението; 
- датата на пощенското клеймо на обр.разписка-при изпращане  по пощата; 
- датата на приемането – при изпращане по телефакс 

15.3.За валидни адреси за приемане на съобщения, свързани с настоящия договор се смятат: 
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ :                                                    ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

МБАЛ „Д-р 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 

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 17.01.2018г. и важи до 01.10.2018г. 

17.2. Всяка от страните може да прекрати  договора, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след 

сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения, за което отправя писмено 

уведомление до отсрещната страна. 
17.3. При съставянето на настоящия договор се представиха следните документи :  

1. Решение на Изпълнителния директор № Р - 26  от 22.12.2017г. ; 
2. Удостоверение за актуално съдебно състояние на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ; 

3. Документи по т.7.4. от настоящия договор. 

 

Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра  – по един за всяка от страните и 

се подписа, както следва: 
 
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                  ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

 
………П………                                                ………П……… 

Д-Р Т. ТОДОРОВ 

ИЗП.ДИРЕКТОР 

 

………П……….. 

ПЛ.ГЕОРГИЕВА 

ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ    

 

 



№ по 

ред

ном. 

ед.
наименование / вид / изисквания мярка

прогнозно 

к-во 
Производител

Предложена 

разфасовка
Каталожен номер

Ед. цена в лв. с 

ДДС за единица 

мярка

Ед. цена в лв. с 

ДДС за предл. 

разфасовка

Обща стойност 

в лв. с ДДС

1

Ръкавици латекс стерилни противоалергични - 

Допълнителна здравина и еластичност; 

оформена длан; извити пръсти; оформен маншет; 

текстурирана повърхност; анатомичен дизайн; 

микро-грапава повърхност осигуряваща добро 

сцепление при сухо и мокро;  Стандарти по 

качество: ASTM D3577; EN455; QRS (GMP); ISO 

9001; ISO 13485; тест за микрофлората и 

стерилността; тест за хипоалергично намаляване 

на алергични реакции

чифт 1 000
Б.Браун Мелзунген, 

Германия
40

6081308; 

6081316; 

6081324; 

6081332; 

6081340; 

6081359; 

6081367

0,60 24,00 600,00

2 Спинални игли бр 700
Б.Браун Мелзунген, 

Германия
25 4501390-01 2,08 51,90 1 456,00

3
Атравматична игла за спинална анестезия- 

специално атравматично заточване на върха
бр 1 000

Б.Браун Мелзунген, 

Германия
25 4 504 739 8,84 221,10 8 840,00

4

Игла за плексусна анестезия - по техниката 

"единична доза" с невростимулатор и 

атравматично заточване на върха, под ъгъл 30 

градуса

бр 50
Б.Браун Мелзунген, 

Германия
25 4 894 375 12,12 303,00 606,00

5

Игла за спинална анестезия и диагностична 

лумбална пункция. Заточване на върха по 

Квинке. №22 и №25

бр 100
Б.Браун Мелзунген, 

Германия
25

4507908-01 

4505905-01
2,16 54,00 216,00

6
Спринцовки 50мл.перфузия  съвместима с 

перфузорите "Браун" с добър вакум
бр 6 000

Б.Браун Мелзунген, 

Германия
100

8728844F 

8728844F-06
1,12 112,00 6 720,00

7
Удължител за перфузор 150см, съвместим с 

перфузор на спринцовка на Браун
бр 1 100

Б.Браун Мелзунген, 

Германия
100 8 722 960 1,34 134,40 1 474,00

8

Набори и компоненти за  епидурална анестезия . 

Епидурална игла, епидурален катетър, катетърен 

конектор, плосък епидурален филтър

бр 10
Б.Браун Мелзунген, 

Германия
20 4 514 017 15,72 314,40 157,20

9

Набор за комбинирана спинална и епидурална 

анестезия със спинална игла, мек катетър, 

филтър, конектор, спринцовка

бр 5
Б.Браун Мелзунген, 

Германия
10 4 556 666 50,58 505,80 252,90

10
Катетър двупътен фолиев тип Dufour прозрачен, 

термоустойчив с балон
бр 10

Б.Браун Мелзунген, 

Германия
10

4563262; 4563263; 

4563264; 4563265; 

4563266

16,84 168,36 168,40

11 Катетри с извит връх двупътни бр 10
Б.Браун Мелзунген, 

Германия
100

4500200; 4500201; 

4500202; 4500203; 

4500204; 4500205; 

4500206

0,56 56,40 5,60

12

Централен венозен катетър набор за катеризация 

по техниката катетър през катетър. За вена 

Югуларис с размер на канюлата G14, 50мм

бр 30
Б.Браун Мелзунген, 

Германия
50 4 154 550 13,97 698,40 419,10

13

Централен венозен катетър набор за катеризация 

по техниката катетър през катетър. За вена 

Субклавия с размер на канюлата G14, 80мм

бр 60
Б.Браун Мелзунген, 

Германия
50 4 153 588 13,20 660,00 792,00

14

Интравенозни системи за инфузионни разтвори  

самообезвъздушаващи се с филтър за бързо 

пълнене

бр 100
Б.Браун Мелзунген, 

Германия
100 4 063 000 1,08 108,00 108,00

15
Интравенозни системи за инфузионни разтвори  

с прецизен регулатор
бр 100

Б.Браун Мелзунген, 

Германия
50 4 061 284 4,57 228,60 457,00

16 Артериални канюли бр 10
Б.Браун Мелзунген, 

Германия

кашон от 

20бр.
5206324, 16, 32, 59 25,69 513,84 256,90

17

Редон дренаж вакум комплект с твърда плоска, 

засмукваща бутилка, с висок вакуум и редон 

дренаж

бр 80
Б.Браун Мелзунген, 

Германия
30 U2000500 6,24 187,20 499,20

18 Противоалергични операционни маски бр 100
Б.Браун Мелзунген, 

Германия
50 6120601 0,26 13,00 26,00

Спецификация

към договор № 2 / 17.01. 2018г.  за Доставки на медицински консумативи и изделия  и лабораторни 

реактиви, УНП 00468-2017-0010

възложител : МБАЛ "Д-р Стамен Илиев " АД - гр.Монтана

изпълнител : „Б.Браун" ЕООД

Обособена позиция № 1 - Медицински консумативи - общи

Договаряне МКИЛР - Договор № 2
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19

Интравенозна канюла с инжекционен порт -

Тънкостенен катетър от полиуретан (PUR) с

полирана повърхност и атравматичен профил;

Четири вградени рентгенопозитивни ленти по

цялата дължина; Специално триплоскостно

заточване на иглата, хидрофобен кръвен фиртър

и прозрачна ръкохватка; Луер-лок с предпазно

капаче; Фирксиращи крилца и инжекционен порт

с капаче, с цветен код на диаметъра;

Самоактивиращ се метален предпазен

механизъм при изтеглянето на иглата; 

Диаметри от: G14 до G24(2,2 до 0,9 мм).

бр 150
Б.Браун Мелзунген, 

Германия
50 4269098S-01 1,45 72,60 217,50

20

Манифолд с  трипътни кранчета и системи за 

инфузия и мониторинг. Налягане до 4 bar; 

въртене на 360°; радиално и аксиално подвижно 

фиксиране; устойчиви на липиди и агресивни 

медикаменти; прозрачен корпус; различни 

цветове;с удължител 150см; три кранчета с 

различни цветове в общ корпус.

бр 50
Б.Браун Мелзунген, 

Германия
50 16615C 8,41 420,60 420,50

21

Трансферираща капачка за асептично преливане 

на флуиди м/у екофлакони и стъклени 

контейнери с диаметър до 20 mm

бр 50
Б.Браун Мелзунген, 

Германия
50 4 090 500 0,26 13,20 13,00

22

Клапа за еднопосочно вливане и подготовка на 

разтвори, лесен достъп чрез луер-лок и луер-слип 

връзки, да е подходяща за всички интравенозни 

системи, плоска повърхност на клапата за лесна 

дезинфекция

бр 50
Б.Браун Мелзунген, 

Германия
50 415122-01 1,86 93,00 93,00

23 У Конектор бр 60
Б.Браун Мелзунген, 

Германия
100 4 097 122 0,68 68,40 40,80

24  Конектор бр 100
Б.Браун Мелзунген, 

Германия
100 4 238 01 0,18 18,00 18,00

25
Хирургични игли дузини -обли, твърди, 

атравматични, режещи
дузина 20 Aesculap AG

дузина от 

12бр.

BL058N-BL076N; 

BL098N-BL116N; 

BL161N-BL176N; 

BL201N-BL216N

18,77 18,77 375,40

26
Разтвор за почистване и дезинфекция на 

операционни инструменти 1л.
фас. 5

Б.Браун Мелзунген, 

Германия
1л 18940 16,76 16,76 83,80

27
Стерилна вода за иригации в бутилка с капачка 

на винт 500мл бр. 100
Б.Браун Мелзунген, 

Германия
10 3 553 949 2,10 21,00 210,00

28
Стерилна вода за иригации в бутилка с капачка 

на винт 1000мл бр. 100
Б.Браун Мелзунген, 

Германия
6 3 553 957 2,76 16,56 276,00

29
Натриев хлорид 0,9% за иригации в бутилка с 

капачка на винт 500мл бр. 50
Б.Браун Мелзунген, 

Германия
10 3 570 140 2,10 21,00 105,00

30
Натриев хлорид 0,9% за иригации в бутилка с 

капачка на винт 1000мл бр. 50
Б.Браун Мелзунген, 

Германия
6 3 570 170 2,76 16,56 138,00

23
Съдови протези "PTFE", нормална дебелина на 

стената, с ринг 6 мм / 50 см
бр 2

Б.Браун Мелзунген, 

Германия
1 V1103576 1 080,00 1 080,00 2 160,00

24
Бифуркац. дакронова  протеза с колаген и 

сребърен ацетат импрегнация, плетени 

16мм/8мм/50см

бр 2 Aesculap AG 1 V1108015 1 080,00 1 080,00 2 160,00

25
Заплатка (съдов пач) за реконструкция на съдова 

стена, в опак. от 5 бр., размер 1х7 см
бр 2 Aesculap AG 5 1107291 84,00 84,00 168,00

26

Заплатка (съдов пач) за реконструкция на съдова 

стена, произведена от еластичен 

полиестеруретан с микропореста структура, в 

опак. от 5 бр., размер 2х9 см

бр 2 Aesculap AG 5 1107275 84,00 84,00 168,00

1
Комплект с електрод за временна 

кардиостимулация
бр 5

Б.Браун Мелзунген, 

Германия
1

5209757, 

5151589
205,60 205,60 1 028,00

Обща сума:  с ДДС

 без ДДС

За възложител :  ..........п...........  ..........п...........
Д-р Т. Тодоров

Изп. Директор

 ..........п...........
Пл. Георгиева
Гл. Счетоводител

Обособена позиция № 8 - ХИРУРГИЯ

Обособена позиция № 11 - КАРДИОЛОГИЯ

За изпълнител :

25 607,75

30 729,30 лв

Договаряне МКИЛР - Договор № 2



ДОГОВОР № 3 

ЗА  ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

 
ДОСТАВКИ НА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ И ИЗДЕЛИЯ  

И ЛАБОРАТОРНИ РЕАКТИВИ 

 
Днес, 31.01. 2018г. в гр. Монтана на основание чл.112 от Закона за обществените поръчки и 

Решение № Р-26 от 22.12.2017г. 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  

„Тримед” ООД , ЕИК / БУЛСТАТ: 131211797  

с адрес: гр. София 1680, район Красно село, ж.к. Белите брези, ул.Хайдушка гора № 59-63, вх.А, ет.1, 

офис 1, тел./ факс: 02 4811513, info@neomed-bg.com, представлявано от Добрин Недев Василев и  

Николай Маринов Терзиев (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  медицински консумативи и/или лабораторни реактиви,  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: 

26 440.00 (двадесет и шест хиляди четиристотин и четиридесет) лева без ДДС, 

31 728.00 (тридесет и една хиляди седемстотин двадесет и осем) лева с 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. 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, 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. 

7.4. При подписването на договора да представи (чл.58 от ЗОП): 

а) за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 - свидетелство за съдимост; 
б) за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 - удостоверение от органите по приходите и 

удостоверение от общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника; 
в) за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 - удостоверение от органите на Изпълнителна 

агенция "Главна инспекция по труда"; 

г) за обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 1 - удостоверение, издадено от Агенцията по 

вписванията. 
д) други документи – нормативно изискуеми към датата на сключване на договора. 

 

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 70 % от срока на годност, обявен от производителя. 
10.2.1. В случай на доставка на  медицински консумативи и лабораторни реактиви  с по-кратък от 
договорения срок на годност, изпълнителя заплаща неустойка, както следва: 

от 69.99% до 60% - 5% върху стойността на доставката; 
от 59.99% до 50% - 10% върху стойността на доставката; 
от 49.99% до 40% - 20% 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 лекарствен продукт и/или медицинско изделие с по-малък от 40% от обявения 
от производителя 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. 47 от ЗОП, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно настоящия договор,без писмено 
предизвестие и без да дължи неустойки. 

 

ХІІІ. ФОРСМАЖОРНИ  ОБСТОЯТЕЛСТВА 

13.1. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за понесени вреди и загуби, ако 

последните са причинени в резултат на непреодолима сила.  
13.2.Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора е била в забава, тя не 
може да се позовава на непреодолима сила. 
13.3. „Непреодолима сила“ по смисъла на договора е непредвидено и/или непредотвратимо събитие 
от извънреден характер, възникнало след сключването на договора. 
13.4. Страната, засегната от непреодолима сила е длъжна да предприеме всички действия с грижата 
на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено 

другата страна в двуседмичен срок от настъпването на  непреодолимата сила. При неуведомяване се 
дължи обещетение за настъпилите от това вреди. 

13.5. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях 

насрещни задължения се спира. 
13.6. Не представлява „непреодолима сила” събитие, причинено по небрежност или чрез умишлено 
действие на страните или на техни представители и/или служители, както и недостига на парични 

средства на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  



                                               

ХІV. СПОРОВЕ       

14.1. Възникналите през времетраенето на договора спорове и разногласия между страните се 
решават чрез преговори между тях. Постигнатите договорености се оформят в писмена форма и се 
превръщат в неразделна част от договора. 
14.2.  В случай на непостигане на договореност по предходния член, всички спорове, породени от 
този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени от или отнасящи се до 

неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване ще бъдат разрешавани според 

българските материални и процесуални закони от компетентния съд по реда на ГПК. 

 

ХV.  СЪОБЩЕНИЯ 

15.1.  Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този договор са валидни, ако 

са направени в писмена форма, подписани лично или от упълномощените представители . 

15.2. За дата на съобщението се смята: 
- датата на предаването – при ръчно предаване на съобщението; 
- датата на пощенското клеймо на обр.разписка-при изпращане  по пощата; 
- датата на приемането – при изпращане по телефакс 

15.3.За валидни адреси за приемане на съобщения, свързани с настоящия договор се смятат: 
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ :                                                    ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

МБАЛ „Д-р 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 

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 31.01.2018г. и важи до 01.10.2018г. 

17.2. Всяка от страните може да прекрати  договора, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след 

сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения, за което отправя писмено 

уведомление до отсрещната страна. 
17.3. При съставянето на настоящия договор се представиха следните документи :  

1. Решение на Изпълнителния директор № Р - 26  от 22.12.2017г. ; 
2. Удостоверение за актуално съдебно състояние на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ; 

3. Документи по т.7.4. от настоящия договор. 

 

Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра  – по един за всяка от страните и 

се подписа, както следва: 
 
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                  ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

 
………П………                                                ………П……… 

Д-Р Т. ТОДОРОВ 

ИЗП.ДИРЕКТОР 

 

………П……….. 

ПЛ.ГЕОРГИЕВА 

ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ    

 

 



№ по 

ред

ном. 

ед.
наименование / вид / изисквания мярка

прогнозно 

к-во 
Производител

Предложена 

разфасовка
Каталожен номер

Ед. цена в лв. с 

ДДС за единица 

мярка

Ед. цена в лв. с 

ДДС за предл. 

разфасовка

Обща стойност 

в лв. с ДДС

1 Биполярна бримка за ТУР Chr 24 бр 80

Tontarra 

Medixintechnik 

GmbH, 

Германия

Бр.

630-240-00В 

(стр.49-50 от 

офертата)

216,00 216,00 17 280,00

2 Монополярна бримка за ТУР Chr 24 бр 40

Tontarra 

Medixintechnik 

GmbH, 

Германия

Бр.

630-240-20В 

(стр.49-50 от 

офертата)

216,00 216,00 8 640,00

3 Сонда за уретрална литотрипсия бр 4

E.M.S. 

Electromedical 

Systems S.A., 

Швейцария

Бр.

EL-220 (EL-

045) (стр.51-52 

от офертата)

1 452,00 1 452,00 5 808,00

31 728,00 лв  с ДДС

26 440,00  без ДДС

За възложител :  ………п……. За изпълнител :  ..........п...........

Д-р Тодор Тодоров

Изп. Директор

.............п...........

Пл. Георгиева

Гл. Счетоводител

Обща сума: 

Обособена позиция № 9 - УРОЛОГИЯ

Спецификация

към договор № 3 / 31.01. 2018г.  за Доставки на медицински консумативи и изделия  и лабораторни 

реактиви, УНП 00468-2017-0010

възложител : МБАЛ "Д-р Стамен Илиев " АД - гр.Монтана

изпълнител : „ТРИМЕД" ООД

Договаряне МКИЛР - Договор № 3



ДОГОВОР № 4 

ЗА  ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

 
ДОСТАВКИ НА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ И ИЗДЕЛИЯ  

И ЛАБОРАТОРНИ РЕАКТИВИ 

 
Днес, 17.01. 2018г. в гр. Монтана на основание чл.112 от Закона за обществените поръчки и 

Решение № Р-26 от 22.12.2017г. 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, 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  медицински консумативи и/или лабораторни реактиви,  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: 

   900.00 (деветстотин) лева без ДДС, 

1 080.00 (хиляда и осемдесет) лева с 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. 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, 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. 

7.4. При подписването на договора да представи (чл.58 от ЗОП): 

а) за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 - свидетелство за съдимост; 
б) за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 - удостоверение от органите по приходите и 

удостоверение от общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника; 
в) за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 - удостоверение от органите на Изпълнителна 

агенция "Главна инспекция по труда"; 

г) за обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 1 - удостоверение, издадено от Агенцията по 

вписванията. 
д) други документи – нормативно изискуеми към датата на сключване на договора. 

 

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 70 % от срока на годност, обявен от производителя. 
10.2.1. В случай на доставка на  медицински консумативи и лабораторни реактиви  с по-кратък от 
договорения срок на годност, изпълнителя заплаща неустойка, както следва: 

от 69.99% до 60% - 5% върху стойността на доставката; 
от 59.99% до 50% - 10% върху стойността на доставката; 
от 49.99% до 40% - 20% 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 лекарствен продукт и/или медицинско изделие с по-малък от 40% от обявения 
от производителя 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. 47 от ЗОП, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно настоящия договор,без писмено 
предизвестие и без да дължи неустойки. 

 

ХІІІ. ФОРСМАЖОРНИ  ОБСТОЯТЕЛСТВА 

13.1. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за понесени вреди и загуби, ако 

последните са причинени в резултат на непреодолима сила.  
13.2.Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора е била в забава, тя не 
може да се позовава на непреодолима сила. 
13.3. „Непреодолима сила“ по смисъла на договора е непредвидено и/или непредотвратимо събитие 
от извънреден характер, възникнало след сключването на договора. 
13.4. Страната, засегната от непреодолима сила е длъжна да предприеме всички действия с грижата 
на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено 

другата страна в двуседмичен срок от настъпването на  непреодолимата сила. При неуведомяване се 
дължи обещетение за настъпилите от това вреди. 

13.5. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях 

насрещни задължения се спира. 
13.6. Не представлява „непреодолима сила” събитие, причинено по небрежност или чрез умишлено 
действие на страните или на техни представители и/или служители, както и недостига на парични 

средства на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  



                                               

ХІV. СПОРОВЕ       

14.1. Възникналите през времетраенето на договора спорове и разногласия между страните се 
решават чрез преговори между тях. Постигнатите договорености се оформят в писмена форма и се 
превръщат в неразделна част от договора. 
14.2.  В случай на непостигане на договореност по предходния член, всички спорове, породени от 
този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени от или отнасящи се до 

неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване ще бъдат разрешавани според 

българските материални и процесуални закони от компетентния съд по реда на ГПК. 

 

ХV.  СЪОБЩЕНИЯ 

15.1.  Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този договор са валидни, ако 

са направени в писмена форма, подписани лично или от упълномощените представители . 

15.2. За дата на съобщението се смята: 
- датата на предаването – при ръчно предаване на съобщението; 
- датата на пощенското клеймо на обр.разписка-при изпращане  по пощата; 
- датата на приемането – при изпращане по телефакс 

15.3.За валидни адреси за приемане на съобщения, свързани с настоящия договор се смятат: 
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ :                                                    ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

МБАЛ „Д-р 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 

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 17.01.2018г. и важи до 01.10.2018г. 

17.2. Всяка от страните може да прекрати  договора, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след 

сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения, за което отправя писмено 

уведомление до отсрещната страна. 
17.3. При съставянето на настоящия договор се представиха следните документи :  

1. Решение на Изпълнителния директор № Р - 26  от 22.12.2017г. ; 
2. Удостоверение за актуално съдебно състояние на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ; 

3. Документи по т.7.4. от настоящия договор. 

 

Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра  – по един за всяка от страните и 

се подписа, както следва: 
 
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                  ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

 
………П………                                                ………П……… 

Д-Р Т. ТОДОРОВ 

ИЗП.ДИРЕКТОР 

 

………П……….. 

ПЛ.ГЕОРГИЕВА 

ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ    

 

 



№ по 

ред

ном. 

ед.
наименование / вид / изисквания мярка

прогнозно 

к-во 
Производител

Предложена 

разфасовка

Каталожен 

номер

Ед. цена в лв. с 

ДДС за единица 

мярка

Ед. цена в лв. с 

ДДС за предл. 

разфасовка

Обща 

стойност в лв. 

с ДДС

1 Системи за кръвопреливане брой 3 000

VOGT 

MEDICAL 

VERTRIEB 

GMBH

1 1312110 0,36 0,36 1 080,00

1 080,00 лв  с ДДС

900,00  без ДДС

За възложител :  ………п……. За изпълнител :  ..........п...........
Д-р Тодор Тодоров

Изп. Директор

.............п............

Пл. Георгиева

Гл. Счетоводител

Обособена позиция № 5 - ЛТХ

Спецификация
към договор № 4 / 17.01. 2018г.  за Доставки на медицински консумативи и изделия  и лабораторни 

възложител : МБАЛ "Д-р Стамен Илиев " АД - гр.Монтана

изпълнител : „Софарма Трейдинг" АД

Обща сума: 

Договаряне МКИЛР - Договор № 4



ДОГОВОР № 5 

ЗА  ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

 
ДОСТАВКИ НА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ И ИЗДЕЛИЯ  

И ЛАБОРАТОРНИ РЕАКТИВИ 

 
Днес, 22.01. 2018г. в гр. Монтана на основание чл.112 от Закона за обществените поръчки и 

Решение № Р-26 от 22.12.2017г. 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  

„Емония Фарматех България” ЕООД , ЕИК / БУЛСТАТ: 175327789  

с адрес: гр.София 1505, ж.к.Редута, ул.Блага Димитрова №37, вх.1, ет.1, ап.1, тел.: 02 9434855, 

office@emmonya.com,  представлявано от Емил Анков Спасов, 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  медицински консумативи и/или лабораторни реактиви,  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: 

4 533.00 (четири хиляди петстотин тридесет и три) лева без ДДС, 

5 439.60 (пет хиляди четиристотин тридесет и девет 0.60) лева с 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. 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, 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. 

7.4. При подписването на договора да представи (чл.58 от ЗОП): 

а) за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 - свидетелство за съдимост; 
б) за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 - удостоверение от органите по приходите и 

удостоверение от общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника; 
в) за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 - удостоверение от органите на Изпълнителна 

агенция "Главна инспекция по труда"; 

г) за обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 1 - удостоверение, издадено от Агенцията по 

вписванията. 
д) други документи – нормативно изискуеми към датата на сключване на договора. 

 

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 70 % от срока на годност, обявен от производителя. 
10.2.1. В случай на доставка на  медицински консумативи и лабораторни реактиви  с по-кратък от 
договорения срок на годност, изпълнителя заплаща неустойка, както следва: 

от 69.99% до 60% - 5% върху стойността на доставката; 
от 59.99% до 50% - 10% върху стойността на доставката; 
от 49.99% до 40% - 20% 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 лекарствен продукт и/или медицинско изделие с по-малък от 40% от обявения 
от производителя 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. 47 от ЗОП, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно настоящия договор,без писмено 
предизвестие и без да дължи неустойки. 

 

ХІІІ. ФОРСМАЖОРНИ  ОБСТОЯТЕЛСТВА 

13.1. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за понесени вреди и загуби, ако 

последните са причинени в резултат на непреодолима сила.  
13.2.Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора е била в забава, тя не 
може да се позовава на непреодолима сила. 
13.3. „Непреодолима сила“ по смисъла на договора е непредвидено и/или непредотвратимо събитие 
от извънреден характер, възникнало след сключването на договора. 
13.4. Страната, засегната от непреодолима сила е длъжна да предприеме всички действия с грижата 
на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено 

другата страна в двуседмичен срок от настъпването на  непреодолимата сила. При неуведомяване се 
дължи обещетение за настъпилите от това вреди. 

13.5. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях 

насрещни задължения се спира. 
13.6. Не представлява „непреодолима сила” събитие, причинено по небрежност или чрез умишлено 
действие на страните или на техни представители и/или служители, както и недостига на парични 

средства на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  



                                               

ХІV. СПОРОВЕ       

14.1. Възникналите през времетраенето на договора спорове и разногласия между страните се 
решават чрез преговори между тях. Постигнатите договорености се оформят в писмена форма и се 
превръщат в неразделна част от договора. 
14.2.  В случай на непостигане на договореност по предходния член, всички спорове, породени от 
този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени от или отнасящи се до 

неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване ще бъдат разрешавани според 

българските материални и процесуални закони от компетентния съд по реда на ГПК. 

 

ХV.  СЪОБЩЕНИЯ 

15.1.  Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този договор са валидни, ако 

са направени в писмена форма, подписани лично или от упълномощените представители . 

15.2. За дата на съобщението се смята: 
- датата на предаването – при ръчно предаване на съобщението; 
- датата на пощенското клеймо на обр.разписка-при изпращане  по пощата; 
- датата на приемането – при изпращане по телефакс 

15.3.За валидни адреси за приемане на съобщения, свързани с настоящия договор се смятат: 
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ :                                                    ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

МБАЛ „Д-р 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 

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 22.01.2018г. и важи до 01.10.2018г. 

17.2. Всяка от страните може да прекрати  договора, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след 

сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения, за което отправя писмено 

уведомление до отсрещната страна. 
17.3. При съставянето на настоящия договор се представиха следните документи :  

1. Решение на Изпълнителния директор № Р - 26  от 22.12.2017г. ; 
2. Удостоверение за актуално съдебно състояние на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ; 

3. Документи по т.7.4. от настоящия договор. 

 

Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра  – по един за всяка от страните и 

се подписа, както следва: 
 
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                  ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

 
………П………                                                ………П……… 

Д-Р Т. ТОДОРОВ 

ИЗП.ДИРЕКТОР 

 

………П……….. 

ПЛ.ГЕОРГИЕВА 

ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ    

 



№ по 

ред

ном. 

ед.
наименование / вид / изисквания мярка

прогнозно 

к-во 
Производител

Предложена 

разфасовка

Каталожен 

номер

Ед. цена в лв. с 

ДДС за единица 

мярка

Ед. цена в лв. с 

ДДС за предл. 

разфасовка

Обща 

стойност в лв. 

с ДДС

12 натриева основа до 500гр. оп. 1
"Емония Биотех" 

ООД
1 оп/500 г 1001 4,80 4,80 4,80

13 солна киселина 1л. стъкло 2
"Емония Биотех" 

ООД
1 оп/1 л 1002 19,00 19,00 38,00

14 сярна киселина 1л. стъкло 2
"Емония Биотех" 

ООД
1 оп/1 л 1003 3,90 3,90 7,80

15 калиев хидроген фосфат оп. 10
"Емония Биотех" 

ООД
1 оп/250 г 1004 66,00 66,00 660,00

16 натриев цитрат 2 хидрат оп. 10
"Емония Биотех" 

ООД
1 оп/1 кг 1005 100,00 100,00 1 000,00

18 имерсионен разтвор до 500мл. стъкло 1
"Емония Биотех" 

ООД
1 оп/500 мл 1006 19,00 19,00 19,00

1 Ацетон - опаковка с обем до 5 л литър 100
"Емония Биотех" 

ООД
1 оп/5 л 1007 7,20 36,00 720,00

8
Хирургическо платно от монофиламентен 

полиестер, нерезорбируемо размери 6cm x 

11cm

бр 5
Galini S.r.I. - 

Italy
1 бр / 1 оп GM 0611 122,50 122,50 612,50

9
Хирургическо платно от монофиламентен 

полиестер, нерезорбируемо размери 15cm x 

15cm

бр 5
Galini S.r.I. - 

Italy
1 бр / 1 оп GM 1515 152,50 152,50 762,50

10
Хирургическо платно от монофиламентен 

полиестер,нерезорбируемо размери 20cm x 

20cm

бр 5
Galini S.r.I. - 

Italy
1 бр / 1 оп GM 3030 230,00 230,00 1 150,00

1
Тампони за предна носна тампонада - PVA с 

дихателна тръбичка
бр 10

Lohmann & Rauscher 

International GmbH & 

Co. KG - Germany

1 бр / 1 оп 11004 30,00 30,00 300,00

4
Тампони за предна носна тампонада - PVA 

без дихателна тръбичка
бр 10

Lohmann & Rauscher 

International GmbH & 

Co. KG - Germany

1 бр / 1 оп 11002 16,50 16,50 165,00

5 439,60 лв  с ДДС

4 533,00  без ДДС

За възложител :  ………п……. За изпълнител :  ..........п...........

Д-р Тодор Тодоров

Изп. Директор

.............п............

Пл. Георгиева

Гл. Счетоводител

Спецификация
към договор № 5 / 22.01. 2018г.  за Доставки на медицински консумативи и изделия  и лабораторни 

възложител : МБАЛ "Д-р Стамен Илиев " АД - гр.Монтана

изпълнител : „Емония Фарматех България" ЕООД

Обща сума: 

Обособена позиция № 3 - Микробиологична лаборатория

Обособена позиция № 4 – ПАО

Обособена позиция № 8 - ХИРУРГИЯ

Обособена позиция № 10 - УНГ

Договаряне МКИЛР - Договор № 5



ДОГОВОР № 6 

ЗА  ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

 
ДОСТАВКИ НА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ И ИЗДЕЛИЯ  

И ЛАБОРАТОРНИ РЕАКТИВИ 

 
Днес, 17.01. 2018г. в гр. Монтана на основание чл.112 от Закона за обществените поръчки и 

Решение № Р-26 от 22.12.2017г. 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  

„Фаркол” АД , ЕИК: 102227154  

с адрес: гр.Бургас 8000, ул.„Сан Стефано” №28, тел.: 056/85-17-21, факс: 056/85-17-22, Електронна 
поща: farkol@farkol.bg, представлявано от Даниел Любенов Радулов,Таня Минчева Минчева-
Базотева и Георги Петков Базотев (най-малко от двама от членовете на съвета на директорите или 

всички заедно), 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  медицински консумативи и/или лабораторни реактиви,  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: 

67 416.67 (шестдесет и седем хиляди четиристотин и шестнадесет 0.67) лева без ДДС, 

80 900.00 (осемдесет хиляди и деветстотин) лева с 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. 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, 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. 

7.4. При подписването на договора да представи (чл.58 от ЗОП): 

а) за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 - свидетелство за съдимост; 
б) за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 - удостоверение от органите по приходите и 

удостоверение от общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника; 
в) за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 - удостоверение от органите на Изпълнителна 

агенция "Главна инспекция по труда"; 

г) за обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 1 - удостоверение, издадено от Агенцията по 

вписванията. 
д) други документи – нормативно изискуеми към датата на сключване на договора. 

 

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 70 % от срока на годност, обявен от производителя. 
10.2.1. В случай на доставка на  медицински консумативи и лабораторни реактиви  с по-кратък от 
договорения срок на годност, изпълнителя заплаща неустойка, както следва: 

от 69.99% до 60% - 5% върху стойността на доставката; 
от 59.99% до 50% - 10% върху стойността на доставката; 
от 49.99% до 40% - 20% 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 лекарствен продукт и/или медицинско изделие с по-малък от 40% от обявения 
от производителя 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. 47 от ЗОП, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно настоящия договор,без писмено 
предизвестие и без да дължи неустойки. 

 

ХІІІ. ФОРСМАЖОРНИ  ОБСТОЯТЕЛСТВА 

13.1. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за понесени вреди и загуби, ако 

последните са причинени в резултат на непреодолима сила.  
13.2.Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора е била в забава, тя не 
може да се позовава на непреодолима сила. 
13.3. „Непреодолима сила“ по смисъла на договора е непредвидено и/или непредотвратимо събитие 
от извънреден характер, възникнало след сключването на договора. 
13.4. Страната, засегната от непреодолима сила е длъжна да предприеме всички действия с грижата 
на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено 

другата страна в двуседмичен срок от настъпването на  непреодолимата сила. При неуведомяване се 
дължи обещетение за настъпилите от това вреди. 

13.5. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях 

насрещни задължения се спира. 
13.6. Не представлява „непреодолима сила” събитие, причинено по небрежност или чрез умишлено 
действие на страните или на техни представители и/или служители, както и недостига на парични 

средства на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  



                                               

ХІV. СПОРОВЕ       

14.1. Възникналите през времетраенето на договора спорове и разногласия между страните се 
решават чрез преговори между тях. Постигнатите договорености се оформят в писмена форма и се 
превръщат в неразделна част от договора. 
14.2.  В случай на непостигане на договореност по предходния член, всички спорове, породени от 
този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени от или отнасящи се до 

неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване ще бъдат разрешавани според 

българските материални и процесуални закони от компетентния съд по реда на ГПК. 

 

ХV.  СЪОБЩЕНИЯ 

15.1.  Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този договор са валидни, ако 

са направени в писмена форма, подписани лично или от упълномощените представители . 

15.2. За дата на съобщението се смята: 
- датата на предаването – при ръчно предаване на съобщението; 
- датата на пощенското клеймо на обр.разписка-при изпращане  по пощата; 
- датата на приемането – при изпращане по телефакс 

15.3. За валидни адреси за приемане на съобщения, свързани с настоящия договор се смятат: 
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ :                                                    ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

МБАЛ „Д-р 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 

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 17.01.2018г. и важи до 01.10.2018г. 

17.2. Всяка от страните може да прекрати  договора, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след 

сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения, за което отправя писмено 

уведомление до отсрещната страна. 
17.3. При съставянето на настоящия договор се представиха следните документи :  

1. Решение на Изпълнителния директор № Р - 26  от 22.12.2017г. ; 
2. Удостоверение за актуално съдебно състояние на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ; 

3. Документи по т.7.4. от настоящия договор. 

 

Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра  – по един за всяка от страните и 

се подписа, както следва: 
 
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                  ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

 
………П………                                                ………П……… 

Д-Р Т. ТОДОРОВ 

ИЗП.ДИРЕКТОР 

 

………П……….. 

ПЛ.ГЕОРГИЕВА 

ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ    

 



№ по 

ред

ном. 

ед.
наименование / вид / изисквания мярка

прогнозно 

к-во 
Производител

Предложена 

разфасовка
Каталожен номер

Ед. цена в лв. с 

ДДС за 

единица мярка

Ед. цена в лв. с 

ДДС за предл. 

разфасовка

Обща 

стойност в 

лв. с ДДС

1

Тибиален пирон с разширени

индикации анатомично контуриран за по-

проксимални и по-дистални фрактури,

позволяващ максимално дистално

заключване на 2 мм от дисталния край на

пирона, с 4 винта под 4 равнини.

Проксимално има 5 отвора в четири

равнини предпоследният от проксимално

към дистално е динамизиращ проксимално

се затваря с шапка с размери от 0 до

15мм. Материал Ti-6Al-V: Тибиален пирон

ф8, 9, 10, 11, 12, 13 мм дължини: 255 до

450 със стъпка 15 мм с антибактериално

покритие. Заключващ винт за стандартно

заключване ф5.0 дължина 26-100 мм.

Шапка с дължина от 0-15 мм канюлирана

стъпка през 5 мм.

бр 1
J&J DePuy 

Synthes
Комплект

04.004.231; 04.004.234; 04.004.237; 04.004.240; 04.004.243; 

04.004.246; 04.004.249; 04.004.252; 04.004.255; 04.004.258; 

04.004.261; 04.004.264; 04.004.267; 04.004.270; 04.004.273; 

04.004.331; 04.004.334; 04.004.337; 04.004.340; 04.004.343; 

04.004.346; 0404.024.231; 04.024.234; 04.024.237; 04.024.240; 

04.024.243; 04.024.246; 04.024.249; 04.024.252; 04.024.255; 

04.024.258; 04.024.261; 04.024.264; 04.024.267; 04.024.270; 

04.024.273; 04.024.331; 04.024.334; 04.024.337; 04.024.340; 

04.024.343; 04.024.346; 04..04.005.408; 04.005.410; 04.005.412; 

04.005.414; 04.005.416; 04.005.418; 04.005.420; 04.005.422; 

04.005.424; 04.005.426; 04.005.428; 04.005.430; 04.005.432; 

04.005.434; 04.005.436; 04.005.438; 04.005.440; 04.005.442; 

04.005.444; 04.005.446; 04.005.448; 04.04.004.000; 04.004.001; 

04.004.002; 04.004.003; 04.004.004

1 990,00 1 990,00 1 990,00

2

Проксимален феморален пирон
с 6 градуса медиално- латерална извивка

за анатомично щадяща входна точка върху

големия трохантер, с проксимално

застопоряване, което се заключва и

осигурява антиротационна стабилност.

Дистално заключване. Размери от 170 до

420мм - 125 градуса, 130 градуса и 135

градуса -Ø9 и Ø10. Материал Ti-6Al-V:

Проксимален феморален пирон ф9/10 от

170 до 420мм 125/130/135 градуса.

Заключващ винт за стандартно заключване

ф5.0 дължина 26-100 мм. Шапка с

дължина от 0-15 мм канюлирана стъпка

през 5 мм. Комплект игли и канюли за

аугментация.

бр 1
J&J DePuy 

Synthes
Комплект

472.437S; 472.390S; 472.391S; 472.392S; 472.431S; 472.375S; 

472.376S; 472.377S; 472.401S; 472.265S; 472.266S;      

472.267S04.005.516; 04.005.518; 04.005.520; 04.005.522; 04.005.524; 

04.005.526; 04.005.528; 04.005.530; 04.005.532; 04.005.534; 

04.005.536; 04.005.538; 04.005.540; 04.005.542; 04.005.544; 

04.005.546; 04.005.548; 04.005.550; 04.005.552; 04.005.554; 

04.005.556; 04.,473.155S; 473.156S; 473.157S; 473.158S,03.702.150S 

1 990,00 1 990,00 1 990,00

3

Заключваща плака за дистален

радиус воларна анатомично контурирана

за лява и дясна ръка. Полиаксиални отвори 

за 2,4мм заключващи винтове с девиация

+-15градуса. Воларна плака с малка,

средна или голяма глава с две редици

отвори на главата за по-стабилна

фиксация.2,3,5,8 отвора на опашката на

плаката.Материал Ti-6Al-V: Заключваща

плака за дистален радиус комбинирани

отвори в стеблото. В широката част има 6

до 7 отвора заключващи полиаксиални

винтове. В стеблото 2 до 4 отвора в и

дължина от 45 до 68 мм леви и десни.

Полиаксиален заключващ винт за

заключване с девиацич +-15 градуса, ф2.4

дължина 8-30 мм, стъпка през 2мм.

Кортикални винтове ф2.4/2.7, дължина 8-

30мм, стъпка през 2мм.

бр 1
J&J DePuy 

Synthes
Комплект

04.111.520; 04.111.521; 04.111.530; 04.111.531; 04.111.540; 

04.111.541; 04.111.550; 04.111.551; 04.111.620; 04.111.621; 

04.111.630; 04.111.631; 04.111.640; 04.111.641; 04.111.650; 

04.111.651; 04.111.720; 04.111.721; 04.111.730; 04.111.731; 

04.111.740; 04.04.210.108; 04.210.110;  04.210.112; 04.210.114;  

04.210.116;  04.210.118;  04.210.120;  04.210.122;  04.210.124;  

04.210.126;  04.210.128;  04.210.130,401.758; 401.760; 401.762; 

401.764; 401.766; 401.768; 401.770; 401.772; 401.774; 401.776; 

401.778; 401.780; 402.870; 402.872; 402.874; 402.876; 402.878; 

402.880; 402.882; 402.884; 402.886; 402.888; 402.890

1 700,00 1 700,00 1 700,00

4

Заключваща плака за проксимален

хумерус 3,5 PHILOS, анатомично

контурирана, 9 отвора на главата , за

кортикални винтове 3,5 мм, спонгиозни

винтове 3,5 мм, заключващи перфорирани

винтове и отвори за незаключващи

компресивни винтове ;3-13 отв.,дължина

от 90mm до 286mm. Възможност за

поставяне на 4-6 перфорирани винта и

инжектиране на костен цимент през тях за

по-добра стабилност. Материал Ti-6Al-V:

Заключваща плака за проксимален

хумерус 3,5 PHILOS, анатомично

контурирана, 9 отвора на главата , за

кортикални винтове 3,5 мм, спонгиозни

винтове 3,5 мм, заключващи перфорирани

винтове и отвори за незаключващи

компресивни винтове ;3-13 отв.,дължина

от 90mm до 286mm Материал : Ti-6Al-V.

Заключващ винт за стандартно заключване

ф3.5 дължина 10-70 мм. Кортикални

винтове ф3.5, дължина 10-70мм.

Заключващи перфорирани винтове ф3.5,

дължина 24-54мм. Traumacem V+ 10ml.

бр 1
J&J DePuy 

Synthes
Комплект

"441.901

441.903,412.101; 412.102; 412.103; 412.104; 412.105; 412.106; 

412.107; 412.108; 412.109; 412.110; 412.111; 412.112; 412.113; 

412.114; 412.115; 412.116; 412.117; 412.118; 412.119; 412.120; 

412.121; 412.122; 412.123; 412.124; 412.125; 412.126,404.810; 

404.812; 404.814; 404.816; 404.818; 404.820; 404.822; 404.824; 

404.826; 404.828; 404.830; 404.832; 404.834; 404.836; 404.840; 

404.842; 404.844; 404.846; 404.848; 404.850; 404.855; 404.860; 

404.865; 404.870,04.125.124S; 04.125.126S;04.125.128S;  

04.125.130S; 04.125.132S;

04.125.134S; 04.125.136S; 04.125.138S; 04.125.140S; 04.125.142S;

04.125.144S; 04.125.146S; 04.125.148S; 04.125.150S"

1 800,00 1 800,00 1 800,00

Обща стойност за пореден № 52 7 480,00

Обособена позиция № 6 - ОРТОПЕДИЯ

Спецификация

към договор № 6 / 17.01. 2018г.  за Доставки на медицински консумативи и изделия  и лабораторни реактиви, 

УНП 00468-2017-0010

възложител : МБАЛ "Д-р Стамен Илиев " АД - гр.Монтана

изпълнител : „Фаркол" АД
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№ по 

ред

ном. 

ед.
наименование / вид / изисквания мярка

прогнозно 

к-во 
Производител

Предложена 

разфасовка
Каталожен номер

Ед. цена в лв. с 

ДДС за 

единица мярка

Ед. цена в лв. с 

ДДС за предл. 

разфасовка

Обща 

стойност в 

лв. с ДДС

1
Тотална безциментна 

ендопротеза за тазобедрена става
бр 1

J&J DePuy 

Synthes
Комплект

"3L92508, 3L92509, 3L92510, 3L92511, 3L92512, 3L92513, 3L92514, 

3L92515 3L92516, 3L92518, 3L92520, 3L93709, 3L93710, 3L93711, 

3L93712, 3L93713, 3L93714, 3L93715, 3L93716, 3L93718, 

3L93720,L20309, L20310, L20311, L20312, L20313, L20314, L20315, 

L20316, L20318, L20320,136511000, 136512000, 136513000, 

136514000, 136521000, 136522000, 136523000, 136524000, 

136550000, 136551000, 136552000, 136553000, 136554000, 

124580049, 124580050,124580051, 124580052,124580053, 

124580054, 124580055, 124580056,124580057, 124580058, 

122028148, 122028150, 122028152, 122028154, 122028156, 

122028158, 122028160,122028162, 122028164, 122028166, 

122028048, 122028050, 122028052, 122028054, 122028056, 

122028058, 122028060, 122028062, 122028064, 122028066, 

122032152,122032154, 

122032156,122032158,122032160,122032162,122032164,122032166, 

122032052,122032054, 

122032056,122032058,122032060,122032062,122032064,122032066, 

117215000, 117220000, 117225000, 117230000, 117235000, 

117240000, 117245000, 

101204005,101204010,101204020,101204030,101204040,101204050,1

01204060,101204070,101204080,101204090,101204100,101204110,10

1204120, 

101214005,101214010,101214020,101214030,101214040,101214050,1

01214060,101214070,101214080,101214090,101214100,101214110,10

1214120

4 500,00 4 500,00 4 500,00

2
Тотална циментна ендопротеза за 

тазобедрена става 
бр 1

J&J DePuy 

Synthes
Комплект

12844,12846, 12848, 12850, 12852, 12854,12856, 

12858,13044,13046,13048,13050,13052,13054,13056,13058, 9655-12-

238, 9655-12-240, 9655-12-243, 9655-12-245, 9655-12-247, 9655-12-

250, 9655-12-253, 9655-12-640, 9655-12-643, 9655-12-645, 9655-12-

647, 9655-12-650, 9655-12-653, 9655-12-840, 9655-12-843, 9655-12-

845, 9655-12-847, 9655-12-850, 9655-12-853, 9655-13-245, 9655-13-

247, 9655-13-250, 9655-13-253, 9655-13-650, 9655-13-653,L85900, 

L85901, L85902, L85903, L85904, L85905, L85906, L85907, 

L85908,L96408, L96409, L96410, L96411, L96412, L96413, L96414, 

L96415, L96416, L96509, L96510, L96511, L96512, L96513, L96514, 

L96515, L96516, 136511000, 136512000, 136513000, 136514000, 

136521000, 136522000, 136523000, 136524000, 136550000, 

136551000, 136552000, 136553000, 136554000, 3102020,3102040, 

3092020, 3092040,3095040, 3095020, 3105040

3 000,00 3 000,00 3 000,00

3

Система за  еднополюсно 

тазобедрено ендопротезиране, 

съставена от биполярна бедрена 

глава и циментно бедрено стебло

бр 1
J&J DePuy 

Synthes
Комплект

85-9501, 85-9502, 85-9503, 85-9504, 85-9505, 85-9506, 85-9507, 85-

9508, 85-9509, 85-9510, 85-9511, 85-9512, 85-9513, 85-9514, 85-9515, 

85-9516, 

103539000,103540000,103541000,103542000,103543000,103544000,1

03545000,103546000,103547000,103548000,103549000,103550000,10

3551000,103552000,103553000,103554000,103555000,103556000,103

557000,103559000,L85900, L85901, L85902, L85903, L85904, 

L85905, L85906, L85907, L85908,L96408, L96409, L96410, L96411, 

L96412, L96413, L96414, L96415, L96416, L96509, L96510, L96511, 

L96512, L96513, L96514, L96515, L96516, 3102020,3102040, 

3095040, 3095020, 3105040, 136511000, 136512000, 136513000, 

136514000, 136521000, 136522000, 136523000, 136524000, 

136550000, 136551000, 136552000, 136553000, 136554000

3 000,00 3 000,00 3 000,00

4

Тотална хибридна система за  

тазобедрено ендопротезиране, 

съставена от циментна 

ацетабуларна компонента и 

безциментно бедрено стебло

бр 1
J&J DePuy 

Synthes
Комплект

12844,12846, 12848, 12850, 12852, 12854,12856, 

12858,13044,13046,13048,13050,13052,13054,13056,13058, 9655-12-

238, 9655-12-240, 9655-12-243, 9655-12-245, 9655-12-247, 9655-12-

250, 9655-12-253, 9655-12-640, 9655-12-643, 9655-12-645, 9655-12-

647, 9655-12-650, 9655-12-653, 9655-12-840, 9655-12-843, 9655-12-

845, 9655-12-847, 9655-12-850, 9655-12-853, 9655-13-245, 9655-13-

247, 9655-13-250, 9655-13-253, 9655-13-650, 9655-13-653,L85900, 

136511000, 136512000, 136513000, 136514000, 136521000, 

136522000, 136523000, 136524000, 136550000, 136551000, 

136552000, 136553000, 136554000, 3102020,3102040, 3092020, 

3092040,3095040, 3095020, 3105040, 3L92508, 3L92509, 3L92510, 

3L92511, 3L92512, 3L92513, 3L92514, 3L92515 3L92516, 3L92518, 

3L92520, 3L93709, 3L93710, 3L93711, 3L93712, 3L93713, 3L93714, 

3L93715, 3L93716, 3L93718, 3L93720,L20309, L20310, L20311, 

L20312, L20313, L20314, L20315, L20316, L20318, L20320

3 900,00 3 900,00 3 900,00

5

Тотална хибридна система за  

тазобедрено ендопротезиране, 

съставена от безциментна 

ацетабуларна компонента и 

циментно бедрено стебло

бр 1
J&J DePuy 

Synthes
Комплект

"85900, L85901, L85902, L85903, L85904, L85905, L85906, L85907, 

L85908,L96408, L96409, L96410, L96411, L96412, L96413, L96414, 

L96415, L96416, L96509, L96510, L96511, L96512, L96513, L96514, 

L96515, L96516, 3102020,3102040, 3095040, 3095020, 3105040, 

136511000, 136512000, 136513000, 136514000, 136521000, 

136522000, 136523000, 136524000, 136550000, 136551000, 

136552000, 136553000, 136554000, 124580049, 

124580050,124580051, 124580052,124580053, 124580054, 

124580055, 124580056,124580057, 124580058, 122028148, 

122028150, 122028152, 122028154, 122028156, 122028158, 

122028160,122028162, 122028164, 122028166, 122028048, 

122028050, 122028052, 122028054, 122028056, 122028058, 

122028060, 122028062, 122028064, 122028066, 

122032152,122032154, 

122032156,122032158,122032160,122032162,122032164,122032166, 

122032052,122032054, 

122032056,122032058,122032060,122032062,122032064,122032066, 

117215000, 117220000, 117225000, 117230000, 117235000, 

117240000, 117245000

3 900,00 3 900,00 3 900,00

Системи за тотално тазобедрено ендопротезиране

Обособена позиция № 7 - 

Договаряне МКИЛР - Договор № 6



№ по 

ред

ном. 

ед.
наименование / вид / изисквания мярка

прогнозно 

к-во 
Производител

Предложена 

разфасовка
Каталожен номер

Ед. цена в лв. с 

ДДС за 

единица мярка

Ед. цена в лв. с 

ДДС за предл. 

разфасовка

Обща 

стойност в 

лв. с ДДС

6
Тотална първична безциментна 

ендопротеза за тазобедрена става 

с керамични компоненти

бр 1
J&J DePuy 

Synthes
Комплект

3L92508, 3L92509, 3L92510, 3L92511, 3L92512, 3L92513, 3L92514, 

3L92515 3L92516, 3L92518, 3L92520,3L93709, 3L93710, 3L93711, 

3L93712, 3L93713, 3L93714, 3L93715, 3L93716, 3L93718, 

3L93720,L20309, L20310, L20311, L20312, L20313, L20314, L20315, 

L20316, L20318, L20320, 136528310, 136528320, 136528330, 

136532310, 136532320, 136532330,136536310, 136536320, 

136536330, 136536340, 117215000, 117220000, 117225000, 

117230000, 117235000, 117240000, 11724500048, 121732048, 

121732050, 121732052, 121732054, 121732056, 121732058, 

121732060, 121732062, 121732064, 121732066, 121882748, 

121882750, 121881752, 121881754, 121881756, 121881758, 

121881760, 121881762, 121881764, 121881766, 

101204005,101204010,101204020,101204030,101204040,101204050,1

01204060,101204070,101204080,101204090,101204100,101204110,10

1204120, 

101214005,101214010,101214020,101214030,101214040,101214050,1

01214060,101214070,101214080,101214090,101214100,101214110,10

1214120

6 500,00 6 500,00 6 500,00

7

Тотална първична безциментна 

ендопротеза за тазобедрена става 

с 36 мм керамична глава върху 

полиетиленов инлей

бр 1
J&J DePuy 

Synthes
Комплект

3L92508, 3L92509, 3L92510, 3L92511, 3L92512, 3L92513, 3L92514, 

3L92515 3L92516, 3L92518, 3L92520,3L93709, 3L93710, 3L93711, 

3L93712, 3L93713, 3L93714, 3L93715, 3L93716, 3L93718, 

3L93720,L20309, L20310, L20311, L20312, L20313, L20314, L20315, 

L20316, L20318, L20320, 136528310, 136528320, 136528330, 

136532310, 136532320, 136532330,136536310, 136536320, 

136536330, 136536340, 117215000, 117220000, 117225000, 

117230000, 117235000, 117240000, 11724500048, 121732048, 

121732050, 121732052, 121732054, 121732056, 121732058, 

121732060, 121732062, 121732064, 121732066, 121932448, 

121932450, 121932052, 121932054, 121932056, 121932058, 

121932060, 121932062, 121932064, 121932066, 121932252, 

121932254, 121932256, 121932258, 121932260, 121932262, 

121932264, 121932266, 121936452, 121936454, 121936056, 

121936058, 121936060, 121936062, 121936064, 121936066, 

121932148, 121932150, 121932152, 121932154, 121932156, 

121932158, 121932160, 121932162, 121932164, 121932166

5 600,00 5 600,00 5 600,00

8

Тотална първична безциментна 

ендопротеза за тазобедрена става 

с 36 мм метална глава върху 

полиетиленов инлей

бр 1
J&J DePuy 

Synthes
Комплект

3L92508, 3L92509, 3L92510, 3L92511, 3L92512, 3L92513, 3L92514, 

3L92515 3L92516, 3L92518, 3L92520,3L93709, 3L93710, 3L93711, 

3L93712, 3L93713, 3L93714, 3L93715, 3L93716, 3L93718, 

3L93720,L20309, L20310, L20311, L20312, L20313, L20314, L20315, 

L20316, L20318, L20320, 136511000, 136512000, 136513000, 

136514000, 136521000, 136522000, 136523000, 136524000, 

136550000, 136551000, 136552000, 136553000, 136554000, 

117215000, 117220000, 117225000, 117230000, 117235000, 

117240000, 11724500048, 121732048, 121732050, 121732052, 

121732054, 121732056, 121732058, 121732060, 121732062, 

121732064, 121732066, 121932448, 121932450, 121932052, 

121932054, 121932056, 121932058, 121932060, 121932062, 

121932064, 121932066, 121932252, 121932254, 121932256, 

121932258, 121932260, 121932262, 121932264, 121932266, 

121936452, 121936454, 121936056, 121936058, 121936060, 

121936062, 121936064, 121936066, 121932148, 121932150, 

121932152, 121932154, 121932156, 121932158, 121932160, 

121932162, 121932164, 121932166

4 800,00 4 800,00 4 800,00

9

Тотална първична безциментна 

ендопротеза за тазобедрена става 

с керамична глава върху 

титаниева капсула с керамично 

покритие

бр 1
J&J DePuy 

Synthes
Комплект

3L92509, 3L92510, 3L92511, 3L92512, 3L92513, 3L92514, 3L92515, 

3L92516, 3L92518, 3L92520,3L92709, 3L93710, 3L93711, 3L93712, 

3L93713, 3L93714, 3L93715, 3L93716, 3L93718, 3L93720,L20309, 

L20310, L20311, L20312, L20313, L20314, L20315, L20316, L20318, 

L20320,136536310, 136536320, 136536330, 136536340, 136532310, 

136532320, 136532330,167-132F, 167-136F, 167-140F, 167-144F, 167-

148F,167-060F, 167-061F, 167-062F, 167-063F,168-102F, 168-104F, 

168-106F, 168-108F, 168-110F, 168-112F, 168-114F, 168-116F, 168-

128F, 168-130F, 168-132F, 168-134F, 168-136F

7 100,00 7 100,00 7 100,00

10

Тотална първична безциментна 

ендопротеза за тазобедрена става 

с 32 мм керамична глава върху 

полиетиленов инлей

бр 1
J&J DePuy 

Synthes
Комплект

"3L92508, 3L92509, 3L92510, 3L92511, 3L92512, 3L92513, 3L92514, 

3L92515 3L92516, 3L92518, 3L92520, 3L93709, 3L93710, 3L93711, 

3L93712, 3L93713, 3L93714, 3L93715, 3L93716, 3L93718, 

3L93720,L20309, L20310, L20311, L20312, L20313, L20314, L20315, 

L20316, L20318, L20320, 136528310, 136528320, 136528330, 

136532310, 136532320, 136532330,136536310, 136536320, 

136536330, 136536340, 124580049, 124580050,124580051, 

124580052,124580053, 124580054, 124580055, 

124580056,124580057, 124580058, 122028148, 122028150, 

122028152, 122028154, 122028156, 122028158, 

122028160,122028162, 122028164, 122028166, 122028048, 

122028050, 122028052, 122028054, 122028056, 122028058, 

122028060, 122028062, 122028064, 122028066, 

122032152,122032154, 

122032156,122032158,122032160,122032162,122032164,122032166, 

122032052,122032054, 

122032056,122032058,122032060,122032062,122032064,122032066, 

117215000, 117220000, 117225000, 117230000, 117235000, 

117240000, 117245000

5 300,00 5 300,00 5 300,00

Договаряне МКИЛР - Договор № 6



№ по 

ред

ном. 

ед.
наименование / вид / изисквания мярка

прогнозно 

к-во 
Производител

Предложена 

разфасовка
Каталожен номер

Ед. цена в лв. с 

ДДС за 

единица мярка

Ед. цена в лв. с 

ДДС за предл. 

разфасовка

Обща 

стойност в 

лв. с ДДС

11
Системи за ревизионно 

ендопротезиране на 

тазобедрената става

бр 1
J&J DePuy 

Synthes
Комплект

"101171000, 101172000, 101173000, 101174000, 101175000, 

101176000, 101177000, 101178000, 101181000, 101182000, 

101183000, 101184000, 101185000, 101186000, 101140015, 

101140050, 101140025, 101140030, 101140035, 101140040, 

101140045, 101140050, 101140055, 101140060, 101140055, 

101140070, 101101501, 101102501, 101103501, 101104501, 

101105501, 101106501, 101107501, 101108501, 101109501, L92401, 

L92402, L92403, L92370, L92372, L92374, L92376, L92378, L92380, 

L92382, L92384, L92386, L92388, L92390, L92392, L92394, L92405, 

L92406, L92408, L92409, L92412, L92414, L92416, L92418, L92422, 

L92424, L92426, L92428, L92432, L92434, L92436, L92438, L92442, 

L92444, L92446, L92448, L92452, L92454, L92456, L92458, L92462, 

L92464, L92466, L92468

, L98010, L98011, L98012, L98013, L98014, L98015, L98016, L98018, 

L98020, L98110, L98111, L98112, L98113, L98114, L98115, L98116, 

L98118, L98120, 

197520075,197520085,197520095,197520105,197524075,197524085,1

97524095,197524105,197528075,197528085,197528095,197528105,19

7500075,197500085,197500095,197500105,197614140,197614190,197

714190,197615140,197615190,197715190,197616140,197616190,1977

16190,197716240,197617140,197617190,197717190,197717240,19761

8140,197618190,197718190,197718240,197718290,197619140,197619

190,197719190,197719240,197719290,197620140,197620190,1977201

90,197720240,197720290,197621140,197621190,197721190,19772124

0,197721290,197722190,197722240,197723190,197723240,197723290

,197724190,197724240,197725190,197725240,197725290,197726190,

197726240,197727190,197727240,197727290,197729190,197729240,1

97729290,197731190,197731240,197731290, 

121716054,121716056,121716058,121716060,121716062,121716064,1

21716066,121716068,121716070,121716072,121716074,121716076,12

1716078,121716080,121717054,121717056,121717058,121717060,121

717062,121717064,121717066,121717068,121717070,121717072, 

8 200,00 8 200,00 8 200,00

121932448,121932450,121932052,121932054,121932056,121932058,1

21932060,121932062,121932064,121932066,121932252,121932254,12

1932256,121932258,121932260,121932262,121932264,121932266,121

936452,121936454,121936056,121936058,121936060,121936062,1219

36064,121936066, 

125725000,125730000,125735000,125740000,125745000,125750000,1

25755000,125760000,125765000, 121710150 ,121710154 ,121710158 

,121710162 ,121710166 ,121710170 ,121715250 ,121715254 

,121715258,121715262,121715266,121715270,121720350,121720354,

121720358 ,121720362,121720366 

,121720370,121730450,121730454,121730458,121730462,121730466,

121730470,121700156,121700256,121700356,121700162,121700262,1

21700362,121700168,121700268,121700368,121700105,121700110,12

1700115, 121725800, 121730800, 121735800, 121740800, 121745800, 

121750800, 121755800, 121760800, 121765800, 121770800, 

3102020,3102040, 3312020, 3312040, 3092020, 3092040, 3095040, 

3095020, 3105040, KMG1310, KMG2210,  KMG1312, KMG1313, 

KMG2510, KMG2512, KMG2513, KMS1310, KMS2210, KMS1312, 

KMS1313, KMS2510, KMS2512, KMS2513, KMG1310, KMG2210,  

KMG1312, KMG1313, KMG2510, KMG2512, KMG2513, KMS1310, 

KMS2210, KMS1312, KMS1313, KMS2510, KMS2512, KMS2513, 

PL1000_B"

19
Система за тотално, първично 

ендопротезиране на колянна 

става 

бр 1
J&J DePuy 

Synthes
Комплект

196040200, 196040250, 196040300, 196040400, 196040500, 

196040600,196050200, 196050250, 196050300,196050400,196050500, 

196050600,86-6022, 86-6023, 86-6024, 86-6025, 86-6026, 86-

6029,158121008, 158121010, 158121012, 158121015, 158122008, 

158122010, 158122012, 158122015, 158122017, 158122020, 

158122022, 158123008, 158123010, 158123012, 158123015, 

158124008,158123010, 158123012, 158123015, 158124008, 

158124010, 158124012, 158124015, 158125008, 158125010, 

158125012, 158125015, 158121017, 158121020, 158121022, 

158123017, 158023020, 158123022, 158124017, 158124020, 

158124022, 158125017,  158125020, 158125022, 158122020, 

158122022, 158122017, 158126008, 

158126010,158126012,158126015, 158126017, 

158126020,158126022,96-0100, 96-0101, 96-0102, 96-0103, 

3102020,3102040, 3312020, 3312040,3095040, 3095020, 3105040, 

KMS1310, KMG1310,KMS2210, KMG2210

4 500,00 4 500,00 4 500,00

20
Система за уникондилно 

ендопротезиране на колянна 

става

бр 1
J&J DePuy 

Synthes
Комплект

1024-07-100, 1024-07-200, 1024-07-300, 1024-07-400, 1024-07-500, 

1024-07-600, 1024-08-100, 1024-08-200, 1024-08-300, 1024-08-400, 

1024-08-500, 1024-08-600,1024-51-100, 1024-51-200, 1024-51-300, 

1024-51-400, 1024-51-500, 1024-51-600, 1024-52-100, 1024-52-200, 

1024-52-300, 1024-52-400, 1024-52-500, 1024-52-600,1024-53-107, 

1024-53-108, 1024-53-109, 1024-53-110, 1024-53-111, 1024-53-207, 

1024-53-208, 1024-53-209, 1024-53-210, 1024-53-211, 1024-53-307, 

1024-53-308, 1024-53-309, 1024-53-310, 1024-53-311, 1024-53-407, 

1024-53-408, 1024-53-409, 1024-53-410, 1024-

53,102411108,102411109,102411110,102411111,102411208,10241120

9,102411210,102411211,102411308,102411309,102411310,102411311

,102411408,102411409,102411410,102411411,102411508,102411509,

102411510,102411511,102411608,102411609,102411610,102411611,1

02412108,102412109,102412110,102412111,102412208,102412209,10

2412210,102412211,102412308,102412309,102412310,102412311,102

412408,102412409,102412410,102412411,102412508,102412509,1024

12510,102412511,102412608,102412609,102412610,102412611-411, 

1024-53-507, 1024-53-508, 1024-53-509, 1024-53-510, 1024-53-511, 

1024-53-607, 1024-53-608, 1024-53-609, 1024-53-610, 1024-53-611, 

1024-54-107, 1024-54-108, 1024-54-109, 1024-54-110, 1024-54-111, 

1024-54-207, 1024-54-208, 1024-54-209, 1024-54-210, 1024-54-211, 

1024-54-307, 1024-54-308, 1024-54-309, 1024-54-310, 1024-54-311, 

1024-54-407, 1024-54-408, 1024-54-409, 1024-54-410, 1024-54-411, 

1024-54-507, 1024-54-508, 1024-54-509, 1024-54-510, 1024-54-511, 

1024-54-607, 1024-54-608, 1024-54-609, 1024-54-610, 1024-54-

6113102020,3102040, 3312020, 3312040,3095040, 3095020, 

3105040,KMG1310, KMG2210,  KMG1312, KMG1313, KMG2510, 

KMG2512, KMG2513,KMS1310, KMS2210, KMS1312, KMS1313, 

KMS2510, KMS2512, KMS2513

4 220,00 4 220,00 4 220,00

Системи за тотално колянно ендопротезиране

Договаряне МКИЛР - Договор № 6



№ по 

ред

ном. 

ед.
наименование / вид / изисквания мярка

прогнозно 

к-во 
Производител

Предложена 

разфасовка
Каталожен номер

Ед. цена в лв. с 

ДДС за 

единица мярка

Ед. цена в лв. с 

ДДС за предл. 

разфасовка

Обща 

стойност в 

лв. с ДДС

21

Система за ревизионно 

ендопротезиране на коляна става, 

тип хиндж, с възможност за 

замяна на дистален фемур и/или 

проксимална тибия 

бр 1
J&J DePuy 

Synthes
Комплект

960081, 960082, 96, 083, 960084, 960085, 960087, 960088, 960089, 

960090, 960091,  960781, 960782, 960783, 960784, 

960826,960828,960866,960868,960886,960888,960906,960908,960829

,960830,960869,960870,960889,960890,960909,960910,960831,96083

2,960871,960872,960891,960892,960911,960912,960820,960821,9608

60,960861,960880,960881,960900,960901,960822,960823,960862,960

863,960882,960883,960902,960903, 129453205, 129453215, 

129453225, 129453235, 129453245, 860122, 860123, 860124, 860125, 

860126, 980132,980133, 980134, 980135, 

981162,981163,981164,981165, 960500, 960501, 960502, 960503, 

960504, 960505, 960506, 960507, 960510, 960511, 960512, 960513, 

960514, 960515, 960516, 960517, 960530, 960531, 960532, 960533, 

960534, 960535, 960536, 960537, 960540, 960541, 960542, 960543, 

960544, 960545, 960546, 960547, 960550, 960551, 960552, 960553, 

960554, 960555, 960556, 960557, 860171, 860172, 860173, 860174, 

860178, 860179, 860180, 860181, 860185, 860187, 860186, 860188, 

860192, 860193, 860194, 860195,  866410, 866412, 866414, 866416, 

866418, 866419, 866420, 866421, 866424, 866426, 866428, 866430, 

866432, 866433, 866434, 866435, 866438, 866440, 866442, 866444, 

866446, 866447, 866448, 866449, 

129435110,129435115,129435120,129435125,129435130,129435140,1

29435150,129435160,129435215,129435225,129435315,129435325,12

9435415,129435425, 129454000, 129454100, 129454110, 129454120, 

129454130, 129454140, 

962321,962322,962323,962324,962325,962326,962327,962328,962341

,962342,962343,962344,962345,962346,962347,962348,962351,96235

2,962353,962354,962355,962356,962357,962358,962361,962362,9623

63,962364,962365,962366,962367,962368, 198713111, 198714111, 

198713105, 198714105, 198717000, 198715000, 621640, 

198725109,198725110,198725111,198725112,198725412,198725413,1

98725414,198725415,198725416,198725417,,198726109,198726110,1

98726111,198726112,198726412,198726413,198726414,198726415,19

8726416,198726417,,198715211,198715212,198715213,198715214,19

8715215,198715216,198715217,198715311,198715313,198715315,198

715317,,198716211,198716212,198716213,198716214,198716215,198

716216,198716217,198716311,198716313,198716315,198716317, 

198706000, 198706005, 198706010, 198721105, 

198727012,198727014,198727016,198727018,198727021,198727023,1

98727112,198727114,198727116,198727118,198727121,198727123,19

8727126,198727128,198727131,198727212,198727214,198727216,198

727218,198727221,198727223,198727226,198727228,198727231,1987

27312,198727314,198727316,198727318,198727321,198727323,19872

7326,198727328,198727331, 

623421L,623421R,623411L,623411R,623401L,623401R, 623805, 

623810, 621630, 621632, 621635, 621638

8 900,00 8 900,00 8 900,00

 с ДДС

 без ДДС

За възложител :  ..........п...........  ..........п...........

Д-р Т. Тодоров

Изп. Директор

 ..........п...........
Пл. Георгиева

Гл. Счетоводител

За изпълнител :

67 416,67

80 900,00 лвОбща сума: 

Договаряне МКИЛР - Договор № 6



ДОГОВОР № 7 

ЗА  ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

 
ДОСТАВКИ НА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ И ИЗДЕЛИЯ  

И ЛАБОРАТОРНИ РЕАКТИВИ 

 
Днес, 26.01. 2018г. в гр. Монтана на основание чл.112 от Закона за обществените поръчки и 

Решение № Р-26 от 22.12.2017г. 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  

„Айф Фарма” ООД , ЕИК / БУЛСТАТ: 201679079  

с адрес: гр.София 1700, ж.к. Студентски град, бул. Акад. Борис Стефанов, бл.1, вх.В, ет.3, ап.15, тел.: 

02 4835513, ipetrova@ipharma.bg,  представлявано от Пенко Александров Богданов и  

Траян Никодимов Нинов (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  медицински консумативи и/или лабораторни реактиви,  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: 

35 926.67 (тридесет и пет хиляди деветстотин двадесет и шест 0.67) лева без ДДС, 

43 112.00 (четиридесет и три хиляди сто и дванадесет) лева с 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. 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, 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. 

7.4. При подписването на договора да представи (чл.58 от ЗОП): 

а) за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 - свидетелство за съдимост; 
б) за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 - удостоверение от органите по приходите и 

удостоверение от общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника; 
в) за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 - удостоверение от органите на Изпълнителна 

агенция "Главна инспекция по труда"; 

г) за обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 1 - удостоверение, издадено от Агенцията по 

вписванията. 
д) други документи – нормативно изискуеми към датата на сключване на договора. 

 

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 70 % от срока на годност, обявен от производителя. 
10.2.1. В случай на доставка на  медицински консумативи и лабораторни реактиви  с по-кратък от 
договорения срок на годност, изпълнителя заплаща неустойка, както следва: 

от 69.99% до 60% - 5% върху стойността на доставката; 
от 59.99% до 50% - 10% върху стойността на доставката; 
от 49.99% до 40% - 20% 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 лекарствен продукт и/или медицинско изделие с по-малък от 40% от обявения 
от производителя 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. 47 от ЗОП, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно настоящия договор,без писмено 
предизвестие и без да дължи неустойки. 

 

ХІІІ. ФОРСМАЖОРНИ  ОБСТОЯТЕЛСТВА 

13.1. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за понесени вреди и загуби, ако 

последните са причинени в резултат на непреодолима сила.  
13.2.Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора е била в забава, тя не 
може да се позовава на непреодолима сила. 
13.3. „Непреодолима сила“ по смисъла на договора е непредвидено и/или непредотвратимо събитие 
от извънреден характер, възникнало след сключването на договора. 
13.4. Страната, засегната от непреодолима сила е длъжна да предприеме всички действия с грижата 
на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено 

другата страна в двуседмичен срок от настъпването на  непреодолимата сила. При неуведомяване се 
дължи обещетение за настъпилите от това вреди. 

13.5. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях 

насрещни задължения се спира. 
13.6. Не представлява „непреодолима сила” събитие, причинено по небрежност или чрез умишлено 
действие на страните или на техни представители и/или служители, както и недостига на парични 

средства на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  



                                               

ХІV. СПОРОВЕ       

14.1. Възникналите през времетраенето на договора спорове и разногласия между страните се 
решават чрез преговори между тях. Постигнатите договорености се оформят в писмена форма и се 
превръщат в неразделна част от договора. 
14.2.  В случай на непостигане на договореност по предходния член, всички спорове, породени от 
този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени от или отнасящи се до 

неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване ще бъдат разрешавани според 

българските материални и процесуални закони от компетентния съд по реда на ГПК. 

 

ХV.  СЪОБЩЕНИЯ 

15.1.  Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този договор са валидни, ако 

са направени в писмена форма, подписани лично или от упълномощените представители . 

15.2. За дата на съобщението се смята: 
- датата на предаването – при ръчно предаване на съобщението; 
- датата на пощенското клеймо на обр.разписка-при изпращане  по пощата; 
- датата на приемането – при изпращане по телефакс 

15.3.За валидни адреси за приемане на съобщения, свързани с настоящия договор се смятат: 
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ :                                                    ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

МБАЛ „Д-р 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 

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 26.01.2018г. и важи до 01.10.2018г. 

17.2. Всяка от страните може да прекрати  договора, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след 

сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения, за което отправя писмено 

уведомление до отсрещната страна. 
17.3. При съставянето на настоящия договор се представиха следните документи :  

1. Решение на Изпълнителния директор № Р - 26  от 22.12.2017г. ; 
2. Удостоверение за актуално съдебно състояние на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ; 

3. Документи по т.7.4. от настоящия договор. 

 

Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра  – по един за всяка от страните и 

се подписа, както следва: 
 
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                  ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

 
………П………                                                ………П……… 

Д-Р Т. ТОДОРОВ 

ИЗП.ДИРЕКТОР 

 

………П……….. 

ПЛ.ГЕОРГИЕВА 

ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ    

 



№ по 

ред

ном. 

ед.
наименование / вид / изисквания мярка

прогнозно 

к-во 
Производител

Предложена 

разфасовка
Каталожен номер

Ед. цена в лв. с 

ДДС за 

единица мярка

Ед. цена в лв. с 

ДДС за предл. 

разфасовка

Обща стойност 

в лв. с ДДС

4

Плака  за  клавикула лява и  дясна - 

Заключваща анатомично контурирана плака за 

фрактура на ключицата (комплект със 

заключващи винтове ø 3.5мм.) Заключваща 

плака, нисък контакт, дължини от 6-8 отвора, 

лява и дясна, Ti

бр 1 Medgal Ltd опаковка
от 4-04-212-06 до 4-

04-2015-08
1 512,00 1 512,00 1 512,00

6

Плака заключваща за проксимален хумерус - 

Заключваща плака за проксимална хумерална

фрактура, анатомично контурирана – тип

„Филос” (комплект с ø 3.5мм. заключващи

винтове) с 3;5;8 комбинирани отвора в

дисталната част; Комплектът да е изработен от

Ti

бр 1 Medgal Ltd опаковка
от 1-04-126-01 до 1-

04-126-11
1 875,00 1 875,00 1 875,00

8

Хумерален заключващ пирон Ti ø 7.0мм, ø 

8.0мм, ф9.0мм, комплект с проксимални и

дистални заключващи винтове ø 4.5 мм и ø 3.5

мм 

бр 2 Medgal Ltd опаковка
от 4-09-01-180 до 4-

09-05-400
1 685,00 1 685,00 3 370,00

9
Прави самокомпресивни плаки 3.5 мм в

комплект с винтове
бр 2

GPC Medical 

Ltd
опаковка от 617.02 до 617.12 570,00 570,00 1 140,00

1

Заключваща плака за дистален радиус 2.4 –

анатомично контурирана, воларен аспект 3, 4, 5

бр. проксимални отвори

бр 1 Medgal Ltd опаковка
от 1-04-300-02 до 1-

04-305-05
1 638,00 1 638,00 1 638,00

2

Заключваща плака за дистален радиус 2.4 –

анатомично контурирана, дорзален аспект 3, 4, 5

бр. проксимални отвори

бр 1 Medgal Ltd опаковка
от 4-04-294-01 до 4-

04-295-02
1 638,00 1 638,00 1 638,00

Обща стойност за пореден № 14 3 276,00

16

Заключваща плака за перипротезна фрактура

на фемур с възможност за захващане

трохантерно с динамичен винт (комплект със

заключващи винтове Ø 5,0 мм), 2 до 16 отвора,

нисък контакт, комплектът да е изработен от SSt.

бр 1
GPC Medical 

Ltd
опаковка от 848.04 до 848.16 994,00 994,00 994,00

17

Г-образна 130
о 
 плака с острие от 50мм до 90мм, 

4-12 отв. SSt за фиксация с кортикални ø 4.5мм.

винтове в комплект със съответен брой ø 4.5 мм.

кортикални самонарязващи винтове. 

бр 10
GPC Medical 

Ltd
опаковка

от 604.045 до 

604.129
945,00 945,00 9 450,00

18

Г-образна 95
о
плака с острие от 50мм до 90мм,

5-12 отв. SSt за фиксация с кортикални ø 4.5мм.

винтове в комплект със съответен брой ø 4.5 мм.

кортикални самонарязващи винтове. 

бр 1
GPC Medical 

Ltd
опаковка

от 605.045 до 

605.129
945,00 945,00 945,00

19
DHS система 135

о
SSt - DHS плака с 2-8 отв.,

DHS винт, заключващ винт, съответен брой

кортикални самонарязващи винтове ø 4.5мм.

бр 10
GPC Medical 

Ltd
опаковка

от 610.020 до 

610.165
945,00 945,00 9 450,00

20
DСS система 95

о
SSt - DСS плака с 3-12 отв. с

DHS винт, заключващ винт, съответен брой

кортикални самонарязващи винтове ø 4.5мм.

бр 1
GPC Medical 

Ltd
опаковка от 611.06 до 611.16 945,00 945,00 945,00

21
Канюлирани винтове различни размери -

Канюлирани винтове ø 7,3мм, ø 7.0 мм., ø 4.5мм,

ø 4.0 мм, ø 3.0мм. 

бр 10
GPC Medical 

Ltd
опаковка

от 727.045 до 

727.130
308,00 308,00 3 080,00

23

Реконструктивен бедрен пирон - Комплект

дълъг бедрен реконструктивен пирон, титаниев

– пирон LFN, ляв и десен ø 10-12 мм.,различни

дължини, реконструктивни шафт винтове 6.5

мм. с шапка пирон LFN, заключващи винтове –

4.9мм.

бр 1
Treu 

Intrumente 

GmbH

опаковка от 1-2230 до 1-2278 1 787,00 1 787,00 1 787,00

Спецификация
към договор № 7 / 26.01. 2018г.  за Доставки на медицински консумативи и изделия  и лабораторни 

възложител : МБАЛ "Д-р Стамен Илиев " АД - гр.Монтана

изпълнител : „Айф Фарма" ООД

Обособена позиция № 6 - ОРТОПЕДИЯ

14

Заключваща  плака  за  дистален  радиус лява и дясна Ti - 

Плаките да са с пълен комплект 2.4 мм заключващи винтове 

самонарязващи

Договаряне МКИЛР - Договор № 7
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25

Заключваща плака за дистален фемур лява

и дясна SSt - Заключваща кондиларна бътрес

плака - фемур, анатомично контурирана, лява и

дясна, с ограничен контакт, за проксимални

кортикални винтове 5.0мм. и дистални

спонгиозни винтове 6,5мм и отвори за

незаключващи компресивни винтове със

съответен брой винтове

бр 1
GPC Medical 

Ltd
опаковка

от 851.05L до 

851.16R
1 253,00 1 253,00 1 253,00

26

L-плака  за проксимална тибия  лява и дясна - 

Динамично компресивна L- бътрес-плака - лява и

дясна, за кортикални винтове 4.5мм и

спонгиозни винтове 6.5 мм, 3-12 отв. в комплект

с винтове

бр 1
GPC Medical 

Ltd
опаковка

от 624.03L до 

624.12R
994,00 994,00 994,00

27

Заключваща плака за дистална медиална

тибия Ti - Заключваща плака за дистална

медиална тибия лява и дясна 7 до 10 отв.,

заключващи винтове ø 5мм, кортикални и

спонгиозни, кортикални ø 4.5мм със съответен

брой винтове

бр 1 Medgal Ltd опаковка
от 4-04-86-04 до 4-04-

87-14
1 931,00 1 931,00 1 931,00

31
1/3 Тубуларна плака SSt за ø 3.5/4мм. винтове,

различи размери в комплект с винтове
10 1

GPC Medical 

Ltd
опаковка от 639.02 до 639.12 540,00 540,00 540,00

34
Плаки за таз- реконструктивни SSt,в комплект с

винтове  ф3.5 – 4.5мм кортикални и спонгиозни
бр 1

GPC Medical 

Ltd
опаковка от 633.05 до 633.22 570,00 570,00 570,00

 с ДДС

 без ДДС

За възложител :  ..........п...........  ..........п...........

Д-р Т. Тодоров

Изп. Директор

 ..........п...........
Пл. Георгиева

Гл. Счетоводител

За изпълнител :

Обща сума: 43 112,00 лв

35 926,67
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