
ДОГОВОР № 1 

ЗА  ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

ДОСТАВКИ НА МЕДИКАМЕНТИ, УНП 00468-2016-0005 

 

Днес, 29.08. 2016г. в гр. Монтана на основание чл.112 от Закона за обществените поръчки и 

Решение № Р-19 от 09.08.2016г.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  

„Търговска Лига - Национален Аптечен Център” АД ,  ЕИК / БУЛСТАТ: 030276307  

с адрес: гр.София 1172, район Изгрев, ул. „Г.М.Димитров” 1, тел.: 02 9625451, факс: 02 9625059, 

представлявано от Таквор Бохос Бохосян и Тони Йонков Веков (заедно и поотделно), наричано   по-

долу за краткост  „ИЗПЪЛНИТЕЛ” от  друга  страна, за следното: 
 

ІІ..          ППРРЕЕДДММЕЕТТ  ННАА  ДДООГГООВВООРРАА  

1.1.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  възлага, а  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  

медикаменти,  съгласно приложена Спецификация - неразделна част от настоящия договор .  

    

ІІ.  ЦЕНИ И ОБЩА СТОЙНОСТ НА ДОСТАВКИТЕ ПО ДОГОВОРА 

2.1. Единичната  цена на стоките по т.1.1  е определена в лева, съгласно приложената Спецификация. 
2.2. Общата стойност на доставката по договора е : 

9 141.40 (девет хиляди сто четиридесет и един 0.40) лева с ДДС, 

7 617.83 (седем хиляди шестстотин и седемнадесет 0.83) лева без ДДС. 

2.3. Цените са фиксирани и не подлежат на промяна през периода на изпълнение на договора, с 
изключение при приложението на нормативните разпоредби. 

2.4. Количествата на стоките от поръчката, посочени в приложената спецификация, са прогнозни и 

ориентировъчни и не пораждат задължение за Възложителя да ги закупи в пълен обем, както и 

възможност да заяви доставка на по-големи количества, съобразно нуждите на лечебното заведение. 
 

ІІІ.  УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

3.1.  Плащането по настоящия договор се осъществява в български лева чрез банков превод от страна 
на   ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  по посочената в т.15  банковата сметка  на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ- отложено в 
срок до 60 дни  след съответната доставка и представяне на необходимите документи .  

3.2 Заплащането на стоките се извършва след представяне на следните документи : 

а/доставна фактура - оригинал; 

б/ приемо-предавателен протокол; 
в/ партиден сертификат за качество. 

г/ заявка 
3.3.В случай, че посочените в чл.3.2. документи са нередовни или не са комплектовани, същите се 
връщат на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с приемо-предавателен протокол за изправяне на нередностите.Срокът 
по т.3.1. за плащане на доставката, започва да тече от датата на представянето на документите в 
изискуемия вид. 

 

ІV.  СРОК НА  ДОСТАВЯНЕ 

4.1.  Доставката на стоките, предмет на настоящият договор се извършва периодично и в срок  до 24 

часа след всяка обикновенна писмена заявка предадена по електронен път и в срок до 6 часа след 

всяка спешна заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

4.2. 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. 
е) гаранция за изпълнение в една от формите, определени в чл.111 от ЗОП, която се 

освобождава до 30 дни след приключване на изпълнението на договора. Гаранцията е в размер на  3 % 

от стойността на договора без ДДС и възлиза на 
228.54 лв./словом : двеста двадесет и осем 054/ 

 

VІІІ.  ЗАДЪЛЖЕНИЯ  НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

8.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава :       

8.1.  Да приеме стоките, предмет на настоящия договор, в деня на доставката, съответстващи по вид, 

количество и качество на описанието в настоящия договор.  

8.2. Да заплати доставените стоки в уговорения срок.      

8.3. След изтичане на срока за изпълнение на  договора  да освободи гаранцията за изпълнение на 
договора без да дължи лихви за периода, през който средствата са престояли законно при него.  

8.4. Да осигури присъствието на свой представител при приемането на стоките, разполагащ с 
надлежно пълномощно за подписване на приемателно-предавателен протокол. 

 

ІХ.  ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА СТОКИТЕ 

9.1. Приемането на стоките се осъществява в присъствието на упълномощен представител на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

9.2.  При приемането на стоките се подписва приемо-предавателен протокол, удостоверяващ 

получаването на стоките, едновременно с представянето на разрешение за продажба, издадено от 
ИАЛ.  

 

Х.   КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИИ И СРОК НА ГОДНОСТ 

10.1.Качеството на стоките, предмет на настоящия договор, следва да отговаря на техническите 
стандарти на производителя, което се удостоверява със сертификат за качество и произход, издаден от 
компетентен орган в страната-производител. 

10.2. Към датата на доставката срокът на годност на стоките, предмет на настоящия договор, следва да 
бъде не по-малък от 60 % от срока на годност, обявен от производителя. 

10.2.1. В случай на доставка на  медикаменти с по-кратък от договорения срок на годност, 
изпълнителя заплаща неустойка, както следва: 
от 59.99% до 50% - 5% върху стойността на доставката; 
от 49.99% до 40% - 10% върху стойността на доставката; 
от 39.99% до 30% - 30% върху стойността на доставката; 
от 29.99% до 20% - 60% върху стойността на доставката; 
под 20 % - 90% върху стойността на доставката. 

10.2.2. Доставката на медикаменти с по-малък от 40% от обявения от производителя срок на 
годност се извършва само с мотивирано решение на възложителя за конкретното 
количество, определено от него. 

10.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да откаже приемането на стоките, ако в деня на пристигането и 

приемането, те не отговарят на договореното с настоящия договор. 



ХІ. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕТОЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ, РЕКЛАМАЦИИ 

11.1.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да предяви рекламация пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за : 
а/ количество и некомплектност на стоките или техническата документация / явни недостатъци /; 

б/ качество / скрити недостатъци /: 

- при доставяне на стока не от договорения вид, посочен в т.1.1; 

- при констатиране на дефекти при употреба на стоката.    

11.2. Рекламациите за явни недостатъци на стоките се правят в 14 дневен срок от датата на доставяне  
със съответен протокол. 

11.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е длъжен  да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за установените дефекти 

в 15-дневен срок от констатирането им. 

11.4. В рекламациите се посочва номерът на договора, точното количество на получената стока, 
основанието за рекламация и конкретното искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Към рекламацията се прилага 
копие от сертификата за качество, получено заедно с другите дължими документи по договора.  

11.5. В петдневен срок от получаване на рекламацията, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ следва да отговори на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено и конкретно дали приема рекламацията или я отхвърля.   

11.6. При рекламации с явни недостатъци ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен в 5-дневен срок от получаване 
на рекламацията за своя сметка и риск да достави на мястото на доставяне количеството липсващи в 
доставката/некомплектни договорени стоки. 

11.7. Изборът на посочените по-горе възможности да се върне съответната  част от платеното или да 
се доставят нови стоки принадлежи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ , като разходите и рисковете по новото 
доставяне са за сметка на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

11.8.Рекламираните стоки се съхраняват от съответния краен получател до уреждане на рекламациите.  
XII.  ОТГОВОРНОСТ  ПРИ  ЗАБАВА, НЕУСТОЙКИ 

12.1. За неизпълнение на задълженията си по настоящия договор, 

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 29.08. 2016г. и важи до 29.08. 2017г. 
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. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора за лекарствени продукти включени в Позитивния 
лекарствен списък след  включването в действие на Електронната система за закупуване на 
лекарствени продукти за нуждите на лечебните заведения в Република България и сключване на 
съответните договори, свързани с централизираното възлагане на обществена поръчка. 
17.4. При съставянето на настоящия договор се представиха следните документи :  

1. Решение на Изпълнителния директор № Р - 19  от 09.08.2016г.; 
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   

 

 

 



 № Код по АТС

Генерично 

наименование на 

медикамента

Търговско наименование на 

медикамента

Единица 

мярка

Прогнозн

о 

количеств

о

Цена изчислена 

на база 

референтна 

стойност в лв. с 

ДДС

Единична 

цена в лв. с 

ДДС

Обща 

стойност в 

лв. с ДДС

Производител

12 N05AH04
Quetiapine XR 

tabl.200mg/60br.

CENTROQUEEN 200 

mg film-coated tablets x 

30

op. 20 9,04 8.72 174.40

„Чайкафарма 

Висококачественит

е Лекарства”АД

82 C08DA01
Verapamil tabl. 

40mg/30

VERAPAMIL-

TCHAIKAPHARMA 

coated tablet 40 mg x 30

op. 30 0,97 2.04 61.20

„Чайкафарма 

Висококачественит

е Лекарства”АД

90 C01EB15
Trimetazidine 

tabl.35mg/60br.

Pretimectal 35 mg 

modified-release tablets 

x 60

op. 60 8,04 7.18 430.80

„Чайкафарма 

Висококачественит

е Лекарства”АД

91 C09CA07
Telmisartan tabl. 

80mg./14br.
Telsart tabl. 80 mg x 28 op. 50 9,48 9.22 461.00

„Чайкафарма 

Висококачественит

е Лекарства”АД

92 C09DA07

Telmisartan/ 

Hydrothiazide tabl. 

80/12,5-14br.

Co-Telsart 80 mg/12.5 

mg tablets  x 30
op. 50 7,64 10.60 530.00

„Чайкафарма 

Висококачественит

е Лекарства”АД

118 C03DA01
 Spironolactone 

tabl 25mg/30br.

Spironolacton - 

Tchaikapharma tabl. 

film.25 mg x 30

op. 200 2,88 4.00 800.00

„Чайкафарма 

Висококачественит

е Лекарства”АД

119 C03DA01
 Spironolactone 

tabl 50mg/30br.

Spironolacton - 

Tchaikapharma tabl. 50 

mg x 30

op. 200 5,76 7.18 1 436.00

„Чайкафарма 

Висококачественит

е Лекарства”АД

213 A10AB01 Humulin R
HUMULIN R sol. inj. 

100 IU/ml - 3 ml x 5
br. 10 41,57 8.27 82.70

„Eli Lilly Nederland 

B.V.”

214 A10AC01 Humulin N
HUMULIN N susp. Inj. 

100 IU/ml - 3 ml x 5
br. 10 41,57 8.27 82.70

„Eli Lilly Nederland 

B.V.”

215 A10AD01 Humulin M 3
HUMULIN M3 susp. 

inj. 100 IU/ml - 3 ml x 5
br. 10 41,57 8.27 82.70

„Eli Lilly Nederland 

B.V.”

217 A10BB12
Glimepiride tabl. 

2mg/30br.

GLIPER tablet 2 mg x 

30
op. 20 2,05 2.03 40.60

„Чайкафарма 

Висококачественит

е Лекарства”АД

218 A10BA02
Metformin tabl 

850mg/30br.

METFORMIN-

TCHAIKAPHARMA 

film coated tablet 850 

mg x 30

op. 50 1,58 1.56 78.00

„Чайкафарма 

Висококачественит

е Лекарства”АД

260 J01FA09
Clarithromycin SR 

tabl 500mg/5br

Klacar XL prolong 

release tablets 500 mg x 

7

op. 200 11,07 12.32 2 464.00

„Чайкафарма 

Висококачественит

е Лекарства”АД

266 J01XA01 Vancomycin fl 1g

Vancocin CP powder for 

solution for infusion 1 g 

x 10

br. 320 105,10 5.82 1 862.40

„Чайкафарма 

Висококачественит

е Лекарства”АД

273 J01MA12
Levofloxacin tabl 

500mg/10br

Levor 500 mg film-

coated tablets x 10
op. 40 12,41 12.44 497.60

„Чайкафарма 

Висококачественит

е Лекарства”АД

343 B01AC06

Acetylsalicylic 

acid tabl 

100mg/100br

Apiri gastro-resistant 

tablets 100 mg x 30
op. 30 1.91 57.30

„Чайкафарма 

Висококачественит

е Лекарства”АД

Обща сума : 

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

Д-р Т. Тодоров

Изп. Директор

 ................П..................

Пл. Георгиева
Гл. Счетоводител

За изпълнител :

9 141.40 лв  с ДДС

7 617.83  без ДДС

Спецификация
към договор № 1  за Доставки на медикаменти, УНП 00468-2016-0005

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

изпълнител :   "Търговска Лига Национален Аптечен Център"АД

Медикаменти 2016 - Договор № 1 Стр 1 oт 1



  ДОГОВОР № 2 

ЗА  ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

ДОСТАВКИ НА МЕДИКАМЕНТИ, УНП 00468-2016-0005 

 

Днес, 29.08. 2016г. в гр. Монтана на основание чл.112 от Закона за обществените поръчки и 

Решение № Р-19 от 09.08.2016г.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  

„Ей енд Ди Фарма България” ЕАД ,  ЕИК / БУЛСТАТ: 131107072  

с адрес: гр.София 1700, район Студентски, ул.„Проф.Александър Фол” 2, вх. Б, ет. 7, тел.: 02 8103990, 

факс: 02 8103993, представлявано от Александър Александров Маринов, наричано   по-долу за 
краткост  „ИЗПЪЛНИТЕЛ” от  друга  страна, за следното: 
 

ІІ..          ППРРЕЕДДММЕЕТТ  ННАА  ДДООГГООВВООРРАА  

1.1.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  възлага, а  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  

медикаменти,  съгласно приложена Спецификация - неразделна част от настоящия договор .  

    

ІІ.  ЦЕНИ И ОБЩА СТОЙНОСТ НА ДОСТАВКИТЕ ПО ДОГОВОРА 

2.1. Единичната  цена на стоките по т.1.1  е определена в лева, съгласно приложената Спецификация. 
2.2. Общата стойност на доставката по договора е : 

15 632.40 (петнадесет хиляди шестстотин тридесет и два 0.40) лева с ДДС, 

13 027.00 (тринадесет хиляди двадесет и седем) лева без ДДС. 

2.3. Цените са фиксирани и не подлежат на промяна през периода на изпълнение на договора, с 
изключение при приложението на нормативните разпоредби. 

2.4. Количествата на стоките от поръчката, посочени в приложената спецификация, са прогнозни и 

ориентировъчни и не пораждат задължение за Възложителя да ги закупи в пълен обем, както и 

възможност да заяви доставка на по-големи количества, съобразно нуждите на лечебното заведение. 
 

ІІІ.  УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

3.1.  Плащането по настоящия договор се осъществява в български лева чрез банков превод от страна 
на   ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  по посочената в т.15  банковата сметка  на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ- отложено в 
срок до 60 дни  след съответната доставка и представяне на необходимите документи .  

3.2 Заплащането на стоките се извършва след представяне на следните документи : 

а/доставна фактура - оригинал; 

б/ приемо-предавателен протокол; 
в/ партиден сертификат за качество. 

г/ заявка 
3.3.В случай, че посочените в чл.3.2. документи са нередовни или не са комплектовани, същите се 
връщат на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с приемо-предавателен протокол за изправяне на нередностите.Срокът 
по т.3.1. за плащане на доставката, започва да тече от датата на представянето на документите в 
изискуемия вид. 

 

ІV.  СРОК НА  ДОСТАВЯНЕ 

4.1.  Доставката на стоките, предмет на настоящият договор се извършва периодично и в срок  до 24 

часа след всяка обикновенна писмена заявка предадена по електронен път и в срок до 6 часа след 

всяка спешна заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

4.2. 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. 
е) гаранция за изпълнение в една от формите, определени в чл.111 от ЗОП, която се 

освобождава до 30 дни след приключване на изпълнението на договора. Гаранцията е в размер на  3 % 

от стойността на договора без ДДС и възлиза на 
390.81 лв./словом : триста и деветдесет 0.81 / 

 

VІІІ.  ЗАДЪЛЖЕНИЯ  НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

8.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава :       

8.1.  Да приеме стоките, предмет на настоящия договор, в деня на доставката, съответстващи по вид, 

количество и качество на описанието в настоящия договор.  

8.2. Да заплати доставените стоки в уговорения срок.      

8.3. След изтичане на срока за изпълнение на  договора  да освободи гаранцията за изпълнение на 
договора без да дължи лихви за периода, през който средствата са престояли законно при него.  

8.4. Да осигури присъствието на свой представител при приемането на стоките, разполагащ с 
надлежно пълномощно за подписване на приемателно-предавателен протокол. 

 

ІХ.  ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА СТОКИТЕ 

9.1. Приемането на стоките се осъществява в присъствието на упълномощен представител на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

9.2.  При приемането на стоките се подписва приемо-предавателен протокол, удостоверяващ 

получаването на стоките, едновременно с представянето на разрешение за продажба, издадено от 
ИАЛ.  

 

Х.   КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИИ И СРОК НА ГОДНОСТ 

10.1.Качеството на стоките, предмет на настоящия договор, следва да отговаря на техническите 
стандарти на производителя, което се удостоверява със сертификат за качество и произход, издаден от 
компетентен орган в страната-производител. 

10.2. Към датата на доставката срокът на годност на стоките, предмет на настоящия договор, следва да 
бъде не по-малък от 60 % от срока на годност, обявен от производителя. 

10.2.1. В случай на доставка на  медикаменти с по-кратък от договорения срок на годност, 
изпълнителя заплаща неустойка, както следва: 
от 59.99% до 50% - 5% върху стойността на доставката; 
от 49.99% до 40% - 10% върху стойността на доставката; 
от 39.99% до 30% - 30% върху стойността на доставката; 
от 29.99% до 20% - 60% върху стойността на доставката; 
под 20 % - 90% върху стойността на доставката. 

10.2.2. Доставката на медикаменти с по-малък от 40% от обявения от производителя срок на 
годност се извършва само с мотивирано решение на възложителя за конкретното 
количество, определено от него. 

10.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да откаже приемането на стоките, ако в деня на пристигането и 

приемането, те не отговарят на договореното с настоящия договор. 



ХІ. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕТОЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ, РЕКЛАМАЦИИ 

11.1.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да предяви рекламация пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за : 
а/ количество и некомплектност на стоките или техническата документация / явни недостатъци /; 

б/ качество / скрити недостатъци /: 

- при доставяне на стока не от договорения вид, посочен в т.1.1; 

- при констатиране на дефекти при употреба на стоката.    

11.2. Рекламациите за явни недостатъци на стоките се правят в 14 дневен срок от датата на доставяне  
със съответен протокол. 

11.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е длъжен  да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за установените дефекти 

в 15-дневен срок от констатирането им. 

11.4. В рекламациите се посочва номерът на договора, точното количество на получената стока, 
основанието за рекламация и конкретното искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Към рекламацията се прилага 
копие от сертификата за качество, получено заедно с другите дължими документи по договора.  

11.5. В петдневен срок от получаване на рекламацията, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ следва да отговори на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено и конкретно дали приема рекламацията или я отхвърля.   

11.6. При рекламации с явни недостатъци ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен в 5-дневен срок от получаване 
на рекламацията за своя сметка и риск да достави на мястото на доставяне количеството липсващи в 
доставката/некомплектни договорени стоки. 

11.7. Изборът на посочените по-горе възможности да се върне съответната  част от платеното или да 
се доставят нови стоки принадлежи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ , като разходите и рисковете по новото 
доставяне са за сметка на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

11.8.Рекламираните стоки се съхраняват от съответния краен получател до уреждане на рекламациите.  
XII.  ОТГОВОРНОСТ  ПРИ  ЗАБАВА, НЕУСТОЙКИ 

12.1. За неизпълнение на задълженията си по настоящия договор, 

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 29.08. 2016г. и важи до 29.08. 2017г. 
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. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора за лекарствени продукти включени в Позитивния 
лекарствен списък след  включването в действие на Електронната система за закупуване на 
лекарствени продукти за нуждите на лечебните заведения в Република България и сключване на 
съответните договори, свързани с централизираното възлагане на обществена поръчка. 
17.4. При съставянето на настоящия договор се представиха следните документи :  

1. Решение на Изпълнителния директор № Р - 19  от 09.08.2016г.; 
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   

 

 

 



 №
Код по 

АТС

Генерично наименование 

на медикамента

Търговско наименование на 

медикамента

Единица 

мярка

Прогнозн

о 

количест

во

Цена изчислена 

на база 

референтна 

стойност в лв. с 

ДДС

Единична 

цена в лв. с 

ДДС

Обща 

стойност в 

лв. с ДДС

Производител

210 A10AB01
Insulin Actrapid HM 

3ml-Penfill

Actrapid penfill solution 

for injection 100 IU/ml - 3 

ml 

br 200 8.314 7.68 1 536.00 Novo Nordisk 

211 A10AD01
Insulin Mixtard 30 HM 

3ml- Penfill

Mixtard 30 penfill 

suspension for  injection 

100 IU/ml - 3 ml 

br. 100 8.314 7.62 762.00 Novo Nordisk 

212 A10AC01
Insulin Insulatard HM 

3ml - Penfill

Insulatard penfill 

suspension for  injection 

100 IU/ml - 3 ml 

br. 100 8.314 7.68 768.00 Novo Nordisk 

329 R06AE09
Levocetirizine tabl 

5mg/20br.

Alercit film. coated tabl.5 

mg x 28
op. 10 7.64 7.56 75.60

Glenmark 

Pharmaceuticals 

s.r.o. , Чехия

338 N02BE01 Paracetamol sup. 80mg
Efferalgan supp. 80 mg x 

10
op. 30 2.00 1.98 59.40

BRISTOL-MYERS 

SQUIBB

339 N02BE01
Paracetamol 

sup.150mg

Efferalgan supp. 150 mg x 

10
op. 30 5.19 3.42 102.60

BRISTOL-MYERS 

SQUIBB

340 N02BE01
Paracetamol sup. 

300mg

Efferalgan supp. 300 mg x 

10
op. 30 5.99 4.02 120.60

BRISTOL-MYERS 

SQUIBB

341 A02BB02
Metamizole sodium 

tabl 500mg/20br

Algozone tabl. 500 mg x 

20
op. 9 000 2.24 0.96 8 640.00

Elantis Farma 

S.R.L. 

374 A03AD02
Drotaverine tabl 

40mg/20br

DRO SPAZ tablet 40 mg x 

20
op. 30 3.28 2.58 77.40 ADIPHARM

384 A07FA02
Enterol 250mg sache 

/10br

Enterol 250 mg powder for 

oral suspension  x 10
op. 430 9.52 7.98 3 431.40 BIOCODEX

466 S02DA30 Otipax c-ci fl 15ml
Otipax ear drops, solution 

15 ml
br. 10 6.99 5.94 59.40 BIOCODEX

Обща сума : 

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

Д-р Т. Тодоров

Изп. Директор

 ................П..................

Пл. Георгиева

Гл. Счетоводител

Спецификация

към договор № 2  за Доставки на медикаменти, УНП 00468-2016-0005

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

изпълнител :   "Ей енд Ди Фарма България" ЕАД

За изпълнител :

15 632.40 лв  с ДДС

13 027.00  без ДДС

Медикаменти 2016 - Договор № 2 Стр 1 oт 1



ДОГОВОР № 3 

ЗА  ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

ДОСТАВКИ НА МЕДИКАМЕНТИ, УНП 00468-2016-0005 

 

Днес, 29.08. 2016г. в гр. Монтана на основание чл.112 от Закона за обществените поръчки и 

Решение № Р-19 от 09.08.2016г.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 / БУЛСТАТ: 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 Хорст Хайнц Щюер и Манфред Грегор Марле (заедно), наричано   

по-долу за краткост  „ИЗПЪЛНИТЕЛ” от  друга  страна, за следното: 

 

ІІ..          ППРРЕЕДДММЕЕТТ  ННАА  ДДООГГООВВООРРАА  

1.1.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  възлага, а  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  

медикаменти,  съгласно приложена Спецификация - неразделна част от настоящия договор .  

    

ІІ.  ЦЕНИ И ОБЩА СТОЙНОСТ НА ДОСТАВКИТЕ ПО ДОГОВОРА 

2.1. Единичната  цена на стоките по т.1.1  е определена в лева, съгласно приложената Спецификация. 
2.2. Общата стойност на доставката по договора е : 

65 774.70 (шестдесет и пет хиляди седемстотин седемдесет и четири 0.70) лева с ДДС, 

54 812.25 (петдесет и четири хиляди осемстотин и дванадесет 0.25) лева без ДДС. 

2.3. Цените са фиксирани и не подлежат на промяна през периода на изпълнение на договора, с 
изключение при приложението на нормативните разпоредби. 

2.4. Количествата на стоките от поръчката, посочени в приложената спецификация, са прогнозни и 

ориентировъчни и не пораждат задължение за Възложителя да ги закупи в пълен обем, както и 

възможност да заяви доставка на по-големи количества, съобразно нуждите на лечебното заведение. 
 

ІІІ.  УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

3.1.  Плащането по настоящия договор се осъществява в български лева чрез банков превод от страна 
на   ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  по посочената в т.15  банковата сметка  на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ- отложено в 
срок до 60 дни  след съответната доставка и представяне на необходимите документи .  

3.2 Заплащането на стоките се извършва след представяне на следните документи : 

а/доставна фактура - оригинал; 

б/ приемо-предавателен протокол; 
в/ партиден сертификат за качество. 

г/ заявка 
3.3.В случай, че посочените в чл.3.2. документи са нередовни или не са комплектовани, същите се 
връщат на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с приемо-предавателен протокол за изправяне на нередностите.Срокът 
по т.3.1. за плащане на доставката, започва да тече от датата на представянето на документите в 
изискуемия вид. 

 

ІV.  СРОК НА  ДОСТАВЯНЕ 

4.1.  Доставката на стоките, предмет на настоящият договор се извършва периодично и в срок  до 24 

часа след всяка обикновенна писмена заявка предадена по електронен път и в срок до 6 часа след 

всяка спешна заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

4.2. 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. 
е) гаранция за изпълнение в една от формите, определени в чл.111 от ЗОП, която се 

освобождава до 30 дни след приключване на изпълнението на договора. Гаранцията е в размер на  3 % 

от стойността на договора без ДДС и възлиза на 
1 644.37 лв./словом : хиляда шестстотин четиридесет и четири 0.37 / 

 

VІІІ.  ЗАДЪЛЖЕНИЯ  НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

8.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава :       

8.1.  Да приеме стоките, предмет на настоящия договор, в деня на доставката, съответстващи по вид, 

количество и качество на описанието в настоящия договор.  

8.2. Да заплати доставените стоки в уговорения срок.      

8.3. След изтичане на срока за изпълнение на  договора  да освободи гаранцията за изпълнение на 
договора без да дължи лихви за периода, през който средствата са престояли законно при него.  

8.4. Да осигури присъствието на свой представител при приемането на стоките, разполагащ с 
надлежно пълномощно за подписване на приемателно-предавателен протокол. 

 

ІХ.  ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА СТОКИТЕ 

9.1. Приемането на стоките се осъществява в присъствието на упълномощен представител на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

9.2.  При приемането на стоките се подписва приемо-предавателен протокол, удостоверяващ 

получаването на стоките, едновременно с представянето на разрешение за продажба, издадено от 
ИАЛ.  

 

Х.   КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИИ И СРОК НА ГОДНОСТ 

10.1.Качеството на стоките, предмет на настоящия договор, следва да отговаря на техническите 
стандарти на производителя, което се удостоверява със сертификат за качество и произход, издаден от 
компетентен орган в страната-производител. 

10.2. Към датата на доставката срокът на годност на стоките, предмет на настоящия договор, следва да 
бъде не по-малък от 60 % от срока на годност, обявен от производителя. 

10.2.1. В случай на доставка на  медикаменти с по-кратък от договорения срок на годност, 
изпълнителя заплаща неустойка, както следва: 
от 59.99% до 50% - 5% върху стойността на доставката; 
от 49.99% до 40% - 10% върху стойността на доставката; 
от 39.99% до 30% - 30% върху стойността на доставката; 
от 29.99% до 20% - 60% върху стойността на доставката; 
под 20 % - 90% върху стойността на доставката. 

10.2.2. Доставката на медикаменти с по-малък от 40% от обявения от производителя срок на 
годност се извършва само с мотивирано решение на възложителя за конкретното 
количество, определено от него. 

10.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да откаже приемането на стоките, ако в деня на пристигането и 

приемането, те не отговарят на договореното с настоящия договор. 



ХІ. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕТОЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ, РЕКЛАМАЦИИ 

11.1.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да предяви рекламация пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за : 
а/ количество и некомплектност на стоките или техническата документация / явни недостатъци /; 

б/ качество / скрити недостатъци /: 

- при доставяне на стока не от договорения вид, посочен в т.1.1; 

- при констатиране на дефекти при употреба на стоката.    

11.2. Рекламациите за явни недостатъци на стоките се правят в 14 дневен срок от датата на доставяне  
със съответен протокол. 

11.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е длъжен  да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за установените дефекти 

в 15-дневен срок от констатирането им. 

11.4. В рекламациите се посочва номерът на договора, точното количество на получената стока, 
основанието за рекламация и конкретното искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Към рекламацията се прилага 
копие от сертификата за качество, получено заедно с другите дължими документи по договора.  

11.5. В петдневен срок от получаване на рекламацията, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ следва да отговори на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено и конкретно дали приема рекламацията или я отхвърля.   

11.6. При рекламации с явни недостатъци ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен в 5-дневен срок от получаване 
на рекламацията за своя сметка и риск да достави на мястото на доставяне количеството липсващи в 
доставката/некомплектни договорени стоки. 

11.7. Изборът на посочените по-горе възможности да се върне съответната  част от платеното или да 
се доставят нови стоки принадлежи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ , като разходите и рисковете по новото 
доставяне са за сметка на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

11.8.Рекламираните стоки се съхраняват от съответния краен получател до уреждане на рекламациите.  
XII.  ОТГОВОРНОСТ  ПРИ  ЗАБАВА, НЕУСТОЙКИ 

12.1. За неизпълнение на задълженията си по настоящия договор, 

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 29.08. 2016г. и важи до 29.08. 2017г. 
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. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора за лекарствени продукти включени в Позитивния 
лекарствен списък след  включването в действие на Електронната система за закупуване на 
лекарствени продукти за нуждите на лечебните заведения в Република България и сключване на 
съответните договори, свързани с централизираното възлагане на обществена поръчка. 
17.4. При съставянето на настоящия договор се представиха следните документи :  

1. Решение на Изпълнителния директор № Р - 19  от 09.08.2016г.; 
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   

 

 

 



 № Код по АТС
Генерично наименование на 

медикамента

Търговско наименование на 

медикамента

Единица 

мярка

Прогнозн

о 

количест

во

Цена изчислена 

на база 

референтна 

стойност в лв. с 

ДДС

Единична 

цена в лв. с 

ДДС

Обща 

стойност в 

лв. с ДДС

Производител

44 N01AX10
Propofol cum EDTA fl. 

50ml/10%

Propofol-Lipuro 

10mg/ml, emulsion 

inj./inf. 50ml

br 250 6.88 6.44 1 611.00
B. Braun 

Melsungen AG

46 N01AX07
Etomidate amp. 2mg/ml-

10ml

Etomidate-Lipuro 

emuls.inj.2mg/ml, 10 
br 50 24.62 2.46 123.00

B. Braun 

Melsungen AG

52 N01BB09
Ropivacaine hydrochloride 

amp. 5mg/ml -10ml

Ropivacain HCl 

B.Braun 5 mg/ml 

sol.inj.,10 ml

br. 50 1.52 4.90 244.80
B. Braun 

Melsungen AG

53 N01BB09
Ropivacaine hydrochloride 

amp. 7,5mg/ml -10ml

Ropivacain HCl 

B.Braun 7,5 mg/ml 

sol.inj.10ml

br. 50 2.28 2.20 109.80
B. Braun 

Melsungen AG

66 N02BE01
Paracetamol fl. 100ml 

10mg/ml

Paracetamol B. Braun 

10 mg/ml solution for 

infusion 100 ml

br. 5 700 1.52 1.19 6 771.60
B. Braun 

Melsungen AG

83 B05XA01
Potassium chloride amp. 

10ml/1.5mg

Kalium Chlorid Braun 

14,9% concentrate for 

solution for infusion 10 

ml

br. 450 0.46 0.46 205.20
B. Braun 

Melsungen AG

185 B05AA06

Succinylated gelatine + 

sodium chloride sol . 4%- 

500

Gelofusine solution for 

intravenous infusion 

4%, 500 ml

br. 10 6.76 6.76 67.60
B. Braun 

Melsungen AG

186 B05BB01

Sodium chloride+ 

Potassium chloride+ 

Magnesium chloride+ 

sodium acetate+Sodium 

gluconate sol.1000ml

Sterofundin ISO, 

solution for infusion 

1000 ml

br. 100 7.15 3.60 360.00
B. Braun 

Melsungen AG

187 B05XA02
Sodium hidrogencarbonate 

amp. 8.4%/20ml

Sodium Bicarbonate 

Braun 8,4% concentarte 

for solution for infusion 
br. 2 200 7.36 7.34 16 148.00

B. Braun 

Melsungen AG

193 V07AB00 Aqua redestillata amp.10ml

Aqua ad iniectabilia 

Braun solvent for 

parenteral use, 10 ml

br. 12 000 0.01 0.24 2 880.00
B. Braun 

Melsungen AG

195 B05BA01
Amino acid+ Taurine 10% -

500ml

Aminoplasmal 10% E 

solution for infusion,  

500 ml

br. 25 10.49 8.04 201.00
B. Braun 

Melsungen AG

196 B05BA01
Amino acid+ Taurine 5% -

500ml

Aminoplasmal 5% E 

solution for infusion, 

500 ml

br. 400 7.93 7.92 3 168.00
B. Braun 

Melsungen AG

197 B05BA01
Amino acid Hepa 8%- 

500ml

Aminoplasmal Hepa 

10% solution for 

infusion, 500 ml 

br. 50 14.16 11.52 576.00
B. Braun 

Melsungen AG

199 B05BA10

Amino acid 8,2%+ 

Glucose 28,75% +Oliveoli 

20%-2000ml

Nutriflex Omega Plus 

1875ml
br. 50 62.29 62.29 3 114.50

B. Braun 

Melsungen AG

200 B05BA10

Amino acid8.5%+ 

Glucose30% +Oliveoli 

20%-2000ml

Nutriflex Omega Plus 

1875ml
br. 50 62.29 62.29 3 114.50

B. Braun 

Melsungen AG

201 B05BA10

Amino acid10%+ 

Glucose40% +Oliveoli 

20%-2000ml

Nutriflex Omega Plus 

1875ml
br. 20 62.29 62.29 1 245.80

B. Braun 

Melsungen AG

206 B05BA10

Lipid emulsion 15%, 

Amino acid sol 6.3% + E; 

Glucose sol 18.75% - 

2000ml

Nutriflex Lipid Peri 

1875 ml
br. 30 57.20 57.18 1 715.40

B. Braun 

Melsungen AG

Спецификация
към договор № 3  за Доставки на медикаменти, УНП 00468-2016-0005

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

изпълнител :   "Б. Браун Медикал" ЕООД
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 № Код по АТС
Генерично наименование на 

медикамента

Търговско наименование на 

медикамента

Единица 

мярка

Прогнозн

о 

количест

во

Цена изчислена 

на база 

референтна 

стойност в лв. с 

ДДС

Единична 

цена в лв. с 

ДДС

Обща 

стойност в 

лв. с ДДС

Производител

208 B05BA10

Lipid emulsion 20%, 

Amino acid sol 11.1% + E; 

Glucose sol 35% - 2000ml

Nutriflex Omega Plus 

1875ml
br. 30 62.29 62.29 1 868.70

B. Braun 

Melsungen AG

209 B05BA10

Lipid emulsion 20%, 

Amino acid sol 14.2 + E; 

Glucose sol 27.5% - 

2000ml

Nutriflex Omega Plus 

1875ml
br. 30 62.29 62.29 1 868.70

B. Braun 

Melsungen AG

254 J01GB06
Amikacin amp 2,5mg/ml -

100ml

Amikacin B. Braun 2,5 

mg/ml solution for 

infusion 100 ml

br. 300 2.46 2.82 846.00
B. Braun 

Melsungen AG

255 J01GB06
Amikacin amp 5mg/ml -

100ml

Amikacin B. Braun 5 

mg/ml solution for 

infusion 100 ml

br. 300 4.92 4.87 1 461.00
B. Braun 

Melsungen AG

256 J01GB06
Amikacin amp 10mg/ml -

100ml

Amikacin B. Braun 10 

mg/ml solution for 

infusion 100 ml

br. 300 9.84 9.84 2 952.00
B. Braun 

Melsungen AG

284
Povidone-iodine  r-r 

1000ml/10%

Braunol cut.sol . 

1000ml
br. 300 12.50 12.50 3 750.00

B.Braun 

Melsungen AG

285
Povidone-iodine ungv. 250 

mg
Braunovidon oint.250gr br. 500 12.50 12.50 6 250.00

B.Braun 

Melsungen AG

396
Sorbitol Manitol 3%- 

3000ml sak

MANNITOL-

SORBITOL 3%  EBCL 

3000 ML 

br. 100
медицинско 

изделие
19.80 1 980.00

B. Braun 

Melsungen AG

403 B05XX03

Комбинация от 9 

микроелемента за 

добавка към 

парентерално хранене

Tracutil concentrate for 

solution for infusion,10 

ml x 5

br. 10 2.81 2.81 28.10
B. Braun 

Melsungen AG

482
Високоенергийна 

ентерална храна-200мл.  

Nutricomp Drink Plus 

strawberry 200 ml
br. 200

 Храна за 

специални 

медицински 

цели 

2.88 576.00
B. Braun 

Melsungen AG

484

Разтвор за ентерално хранене-

нормокалоричен,с рибено 

масло, за сондово хранене и 

пиене- 500мл.

Nutricomp Standard 

500 ml
br. 100

 Храна за 

специални 

медицински 

цели 

4.98 498.00
B. Braun 

Melsungen AG

485

Разтвор за ентерално хранене-

нормокалоричен,с рибено масло 

и фибри, за сондово хранене и 

пиене- 500мл.

Nutrcomp Standard 

Fiber 500 ml
br. 100

 Храна за 

специални 

медицински 

цели 

4.86 486.00
B. Braun 

Melsungen AG

486

Разтвор за ентерално хранене-

висококалоричен, високо 

съдържание на протеини, с 

рибено масло, за сондово 

хранене и пиене- 500мл.

Nutricomp Energy 500 

ml
br. 100

 Храна за 

специални 

медицински 

цели 

8.40 840.00
B. Braun 

Melsungen AG

487

Разтвор за ентерално хранене-

висококалоричен, високо 

съдържание на протеини, с 

рибено масло и фибри, за 

сондово хранене и пиене- 

500мл.

Nutricomp Energy 

Fiber 500 ml
br. 100

 Храна за 

специални 

медицински 

цели 

7.14 714.00
B. Braun 

Melsungen AG

Обща сума : 

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

Д-р Т. Тодоров
Изп. Директор

 ................П..................

Пл. Георгиева

Гл. Счетоводител

За изпълнител :

65 774.70 лв  с ДДС

54 812.25  без ДДС
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ДОГОВОР № 4 

ЗА  ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

ДОСТАВКИ НА МЕДИКАМЕНТИ, УНП 00468-2016-0005 

 

Днес, 29.08. 2016г. в гр. Монтана на основание чл.112 от Закона за обществените поръчки и 

Решение № Р-19 от 09.08.2016г.на Изпълнителния директор на МБАЛ „Д-р Ст.Илиев” АД гр.Монтана 
за извършено класиране и определяне на изпълнител, се сключи настоящия договор между: 
МБАЛ „Д-р Стамен Илиев"-АД, ЕИК: 111047073 

с адрес: гр. Монтана, ул.„Сирма войвода” №4, тел.:  096 305150,  факс:  096 307554, представлявано от 
Д-р Тодор Тодоров – Изпълнителен директор, наричано по-долу за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ” от 
една страна,     и  

„Екос-Медика” ООД, ЕИК / БУЛСТАТ: 831029075  

с адрес: гр. София 1618, район Витоша, ж.к. Павлово, ул. Голям Братан 8, тел.: 02 9516866, факс: 02 

9516866, Електронна поща: ecosmedica@ecosmedica.com, представлявано от Елка Алексиева Илиева-
Петрова,  наричано   по-долу за краткост  „ИЗПЪЛНИТЕЛ” от  друга  страна, за следното: 
 

ІІ..          ППРРЕЕДДММЕЕТТ  ННАА  ДДООГГООВВООРРАА  

1.1.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  възлага, а  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  

медикаменти,  съгласно приложена Спецификация - неразделна част от настоящия договор .  

    

ІІ.  ЦЕНИ И ОБЩА СТОЙНОСТ НА ДОСТАВКИТЕ ПО ДОГОВОРА 

2.1. Единичната  цена на стоките по т.1.1  е определена в лева, съгласно приложената Спецификация. 
2.2. Общата стойност на доставката по договора е : 

4 260.00 (четири хиляди двеста и шестдесет) лева с ДДС, 

3 550.00 (три хиляди петстотин и петдесет) лева без ДДС. 

2.3. Цените са фиксирани и не подлежат на промяна през периода на изпълнение на договора, с 
изключение при приложението на нормативните разпоредби. 

2.4. Количествата на стоките от поръчката, посочени в приложената спецификация, са прогнозни и 

ориентировъчни и не пораждат задължение за Възложителя да ги закупи в пълен обем, както и 

възможност да заяви доставка на по-големи количества, съобразно нуждите на лечебното заведение. 
 

ІІІ.  УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

3.1.  Плащането по настоящия договор се осъществява в български лева чрез банков превод от страна 
на   ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  по посочената в т.15  банковата сметка  на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ- отложено в 
срок до 60 дни  след съответната доставка и представяне на необходимите документи .  

3.2 Заплащането на стоките се извършва след представяне на следните документи : 

а/доставна фактура - оригинал; 

б/ приемо-предавателен протокол; 
в/ партиден сертификат за качество. 

г/ заявка 
3.3.В случай, че посочените в чл.3.2. документи са нередовни или не са комплектовани, същите се 
връщат на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с приемо-предавателен протокол за изправяне на нередностите.Срокът 
по т.3.1. за плащане на доставката, започва да тече от датата на представянето на документите в 
изискуемия вид. 

 

ІV.  СРОК НА  ДОСТАВЯНЕ 

4.1.  Доставката на стоките, предмет на настоящият договор се извършва периодично и в срок  до 24 

часа след всяка обикновенна писмена заявка предадена по електронен път и в срок до 6 часа след 

всяка спешна заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

4.2. 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. 
е) гаранция за изпълнение в една от формите, определени в чл.111 от ЗОП, която се 

освобождава до 30 дни след приключване на изпълнението на договора. Гаранцията е в размер на  3 % 

от стойността на договора без ДДС и възлиза на 
106.50 лв./словом : сто и шест 0.50 / 

 

VІІІ.  ЗАДЪЛЖЕНИЯ  НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

8.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава :       

8.1.  Да приеме стоките, предмет на настоящия договор, в деня на доставката, съответстващи по вид, 

количество и качество на описанието в настоящия договор.  

8.2. Да заплати доставените стоки в уговорения срок.      

8.3. След изтичане на срока за изпълнение на  договора  да освободи гаранцията за изпълнение на 
договора без да дължи лихви за периода, през който средствата са престояли законно при него.  

8.4. Да осигури присъствието на свой представител при приемането на стоките, разполагащ с 
надлежно пълномощно за подписване на приемателно-предавателен протокол. 

 

ІХ.  ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА СТОКИТЕ 

9.1. Приемането на стоките се осъществява в присъствието на упълномощен представител на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

9.2.  При приемането на стоките се подписва приемо-предавателен протокол, удостоверяващ 

получаването на стоките, едновременно с представянето на разрешение за продажба, издадено от 
ИАЛ.  

 

Х.   КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИИ И СРОК НА ГОДНОСТ 

10.1.Качеството на стоките, предмет на настоящия договор, следва да отговаря на техническите 
стандарти на производителя, което се удостоверява със сертификат за качество и произход, издаден от 
компетентен орган в страната-производител. 

10.2. Към датата на доставката срокът на годност на стоките, предмет на настоящия договор, следва да 
бъде не по-малък от 60 % от срока на годност, обявен от производителя. 

10.2.1. В случай на доставка на  медикаменти с по-кратък от договорения срок на годност, 
изпълнителя заплаща неустойка, както следва: 
от 59.99% до 50% - 5% върху стойността на доставката; 
от 49.99% до 40% - 10% върху стойността на доставката; 
от 39.99% до 30% - 30% върху стойността на доставката; 
от 29.99% до 20% - 60% върху стойността на доставката; 
под 20 % - 90% върху стойността на доставката. 

10.2.2. Доставката на медикаменти с по-малък от 40% от обявения от производителя срок на 
годност се извършва само с мотивирано решение на възложителя за конкретното 
количество, определено от него. 

10.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да откаже приемането на стоките, ако в деня на пристигането и 

приемането, те не отговарят на договореното с настоящия договор. 



ХІ. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕТОЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ, РЕКЛАМАЦИИ 

11.1.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да предяви рекламация пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за : 
а/ количество и некомплектност на стоките или техническата документация / явни недостатъци /; 

б/ качество / скрити недостатъци /: 

- при доставяне на стока не от договорения вид, посочен в т.1.1; 

- при констатиране на дефекти при употреба на стоката.    

11.2. Рекламациите за явни недостатъци на стоките се правят в 14 дневен срок от датата на доставяне  
със съответен протокол. 

11.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е длъжен  да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за установените дефекти 

в 15-дневен срок от констатирането им. 

11.4. В рекламациите се посочва номерът на договора, точното количество на получената стока, 
основанието за рекламация и конкретното искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Към рекламацията се прилага 
копие от сертификата за качество, получено заедно с другите дължими документи по договора.  

11.5. В петдневен срок от получаване на рекламацията, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ следва да отговори на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено и конкретно дали приема рекламацията или я отхвърля.   

11.6. При рекламации с явни недостатъци ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен в 5-дневен срок от получаване 
на рекламацията за своя сметка и риск да достави на мястото на доставяне количеството липсващи в 
доставката/некомплектни договорени стоки. 

11.7. Изборът на посочените по-горе възможности да се върне съответната  част от платеното или да 
се доставят нови стоки принадлежи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ , като разходите и рисковете по новото 
доставяне са за сметка на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

11.8.Рекламираните стоки се съхраняват от съответния краен получател до уреждане на рекламациите.  
XII.  ОТГОВОРНОСТ  ПРИ  ЗАБАВА, НЕУСТОЙКИ 

12.1. За неизпълнение на задълженията си по настоящия договор, 

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 29.08. 2016г. и важи до 29.08. 2017г. 
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. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора за лекарствени продукти включени в Позитивния 
лекарствен списък след  включването в действие на Електронната система за закупуване на 
лекарствени продукти за нуждите на лечебните заведения в Република България и сключване на 
съответните договори, свързани с централизираното възлагане на обществена поръчка. 
17.4. При съставянето на настоящия договор се представиха следните документи :  

1. Решение на Изпълнителния директор № Р - 19  от 09.08.2016г.; 
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   

 

 

 



 №
Код по 

АТС

Генерично наименование на 

медикамента

Търговско наименование на 

медикамента

Единица 

мярка

Прогнозн

о 

количеств

о

Цена 

изчислена 

на база 

референтна 

стойност в 

лв. с ДДС

Единична 

цена в лв. с 

ДДС

Обща 

стойност в 

лв. с ДДС

Производите

л

169

Blood coagulation factors 

II, VII, IX and X - in 

combination

PROTHROMPLEX 

TOTAL NF 600IU 

powder and solv. for 

solution for injection

br. 10 427.88 426.00 4 260.00

BAXTER 

AG, 

Австрия

Обща сума : 

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

Д-р Т. Тодоров
Изп. Директор

.................П................

Пл. Георгиева

Гл. Счетоводител

За изпълнител :

4 260.00 лв  с ДДС

3 550.00  без ДДС

Спецификация
към договор № 4  за Доставки на медикаменти, УНП 00468-2016-0005

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

изпълнител :   "Екос Медика" ООД

Медикаменти 2016 - Договор № 4 Стр 1 oт 1



ДОГОВОР № 5 

ЗА  ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

ДОСТАВКИ НА МЕДИКАМЕНТИ, УНП 00468-2016-0005 

 

Днес, 01.09. 2016г. в гр. Монтана на основание чл.112 от Закона за обществените поръчки и 

Решение № Р-19 от 09.08.2016г.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 / БУЛСТАТ: 102227154  

с адрес: гр.Бургас 8000, ул.„Сан Стефано” №28, тел.: 056 851721, факс: 056 851722, 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: 

 

ІІ..          ППРРЕЕДДММЕЕТТ  ННАА  ДДООГГООВВООРРАА  

1.1.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  възлага, а  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  

медикаменти,  съгласно приложена Спецификация - неразделна част от настоящия договор .  

    

ІІ.  ЦЕНИ И ОБЩА СТОЙНОСТ НА ДОСТАВКИТЕ ПО ДОГОВОРА 

2.1. Единичната  цена на стоките по т.1.1  е определена в лева, съгласно приложената Спецификация. 
2.2. Общата стойност на доставката по договора е : 

3 770.00 (три хиляди седемстотин и седемдесет) лева с ДДС, 

3 141.67 (три хиляди сто четиридесет и един 0.67) лева без ДДС. 

2.3. Цените са фиксирани и не подлежат на промяна през периода на изпълнение на договора, с 
изключение при приложението на нормативните разпоредби. 

2.4. Количествата на стоките от поръчката, посочени в приложената спецификация, са прогнозни и 

ориентировъчни и не пораждат задължение за Възложителя да ги закупи в пълен обем, както и 

възможност да заяви доставка на по-големи количества, съобразно нуждите на лечебното заведение. 
 

ІІІ.  УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

3.1.  Плащането по настоящия договор се осъществява в български лева чрез банков превод от страна 
на   ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  по посочената в т.15  банковата сметка  на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ- отложено в 
срок до 60 дни  след съответната доставка и представяне на необходимите документи .  

3.2 Заплащането на стоките се извършва след представяне на следните документи : 

а/доставна фактура - оригинал; 

б/ приемо-предавателен протокол; 
в/ партиден сертификат за качество. 

г/ заявка 
3.3.В случай, че посочените в чл.3.2. документи са нередовни или не са комплектовани, същите се 
връщат на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с приемо-предавателен протокол за изправяне на нередностите.Срокът 
по т.3.1. за плащане на доставката, започва да тече от датата на представянето на документите в 
изискуемия вид. 

 

ІV.  СРОК НА  ДОСТАВЯНЕ 

4.1.  Доставката на стоките, предмет на настоящият договор се извършва периодично и в срок  до 24 

часа след всяка обикновенна писмена заявка предадена по електронен път и в срок до 6 часа след 

всяка спешна заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

4.2. 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. 
е) гаранция за изпълнение в една от формите, определени в чл.111 от ЗОП, която се 

освобождава до 30 дни след приключване на изпълнението на договора. Гаранцията е в размер на  3 % 

от стойността на договора без ДДС и възлиза на 
94.25 лв./словом : деветдесет и четири 0.25 / 

 

VІІІ.  ЗАДЪЛЖЕНИЯ  НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

8.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава :       

8.1.  Да приеме стоките, предмет на настоящия договор, в деня на доставката, съответстващи по вид, 

количество и качество на описанието в настоящия договор.  

8.2. Да заплати доставените стоки в уговорения срок.      

8.3. След изтичане на срока за изпълнение на  договора  да освободи гаранцията за изпълнение на 
договора без да дължи лихви за периода, през който средствата са престояли законно при него.  

8.4. Да осигури присъствието на свой представител при приемането на стоките, разполагащ с 
надлежно пълномощно за подписване на приемателно-предавателен протокол. 

 

ІХ.  ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА СТОКИТЕ 

9.1. Приемането на стоките се осъществява в присъствието на упълномощен представител на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

9.2.  При приемането на стоките се подписва приемо-предавателен протокол, удостоверяващ 

получаването на стоките, едновременно с представянето на разрешение за продажба, издадено от 
ИАЛ.  

 

Х.   КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИИ И СРОК НА ГОДНОСТ 

10.1.Качеството на стоките, предмет на настоящия договор, следва да отговаря на техническите 
стандарти на производителя, което се удостоверява със сертификат за качество и произход, издаден от 
компетентен орган в страната-производител. 

10.2. Към датата на доставката срокът на годност на стоките, предмет на настоящия договор, следва да 
бъде не по-малък от 60 % от срока на годност, обявен от производителя. 

10.2.1. В случай на доставка на  медикаменти с по-кратък от договорения срок на годност, 
изпълнителя заплаща неустойка, както следва: 
от 59.99% до 50% - 5% върху стойността на доставката; 
от 49.99% до 40% - 10% върху стойността на доставката; 
от 39.99% до 30% - 30% върху стойността на доставката; 
от 29.99% до 20% - 60% върху стойността на доставката; 
под 20 % - 90% върху стойността на доставката. 

10.2.2. Доставката на медикаменти с по-малък от 40% от обявения от производителя срок на 
годност се извършва само с мотивирано решение на възложителя за конкретното 
количество, определено от него. 

10.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да откаже приемането на стоките, ако в деня на пристигането и 

приемането, те не отговарят на договореното с настоящия договор. 



ХІ. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕТОЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ, РЕКЛАМАЦИИ 

11.1.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да предяви рекламация пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за : 
а/ количество и некомплектност на стоките или техническата документация / явни недостатъци /; 

б/ качество / скрити недостатъци /: 

- при доставяне на стока не от договорения вид, посочен в т.1.1; 

- при констатиране на дефекти при употреба на стоката.    

11.2. Рекламациите за явни недостатъци на стоките се правят в 14 дневен срок от датата на доставяне  
със съответен протокол. 

11.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е длъжен  да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за установените дефекти 

в 15-дневен срок от констатирането им. 

11.4. В рекламациите се посочва номерът на договора, точното количество на получената стока, 
основанието за рекламация и конкретното искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Към рекламацията се прилага 
копие от сертификата за качество, получено заедно с другите дължими документи по договора.  

11.5. В петдневен срок от получаване на рекламацията, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ следва да отговори на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено и конкретно дали приема рекламацията или я отхвърля.   

11.6. При рекламации с явни недостатъци ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен в 5-дневен срок от получаване 
на рекламацията за своя сметка и риск да достави на мястото на доставяне количеството липсващи в 
доставката/некомплектни договорени стоки. 

11.7. Изборът на посочените по-горе възможности да се върне съответната  част от платеното или да 
се доставят нови стоки принадлежи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ , като разходите и рисковете по новото 
доставяне са за сметка на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

11.8.Рекламираните стоки се съхраняват от съответния краен получател до уреждане на рекламациите.  
XII.  ОТГОВОРНОСТ  ПРИ  ЗАБАВА, НЕУСТОЙКИ 

12.1. За неизпълнение на задълженията си по настоящия договор, 

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 01.09. 2016г. и важи до 01.09. 2017г. 
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. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора за лекарствени продукти включени в Позитивния 
лекарствен списък след  включването в действие на Електронната система за закупуване на 
лекарствени продукти за нуждите на лечебните заведения в Република България и сключване на 
съответните договори, свързани с централизираното възлагане на обществена поръчка. 
17.4. При съставянето на настоящия договор се представиха следните документи :  

1. Решение на Изпълнителния директор № Р - 19  от 09.08.2016г.; 
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   

 

 

 



 № Код по АТС
Генерично наименование на 

медикамента

Търговско наименование на 

медикамента

Единица 

мярка

Прогнозн

о 

количеств

о

Цена изчислена 

на база 

референтна 

стойност в лв. с 

ДДС

Единична 

цена в лв. с 

ДДС

Обща 

стойност в 

лв. с ДДС

Производител

17 N06AB04
Citalopram 

tabl.20mg/30br.

OROPRAM TABL. 

FILM 20 MG X 30
op. 5 6.02 6.02 30.10

Актавис EАД, 

България

20 N06AB06
Sertraline 

tabl.50mg/28br.

SETALOFT FILM-

COATED TABL. 50 

MG X 30

op. 5 3.94 3.94 19.70

Actavis Group 

PTC ehf., 

Исландия

26 N03AF01
Carbamazepine 

tabl.200mg/50br.

CARBAMAZEPIN 

ACTAVIS TAB. 200 

MG X 50

op. 30 4.18 4.18 125.40
Актавис EАД, 

България

93 C09AA03
Lisinopril tabl. 

10mg/30br

LINIPRIL TABL. 10 

MG X 30
op. 200 3.29 3.94 788.00

Актавис EАД, 

България

103 C04AE02
Nicergoline tabl. 

10mg/50br.

NERGOLIN TABL 10 

MG X 10 X 3
op. 50 6.08 6.08 304.00

Actavis Group 

PTC ehf., 

Исландия

129 A02BC01 Omeprasole fl. 40mg.
ULCOPROL POWD. 

FOR INJ. 40 MG 
br. 100 4.70 3.00 300.00

Актавис EАД, 

България

223 A12CC09

Magnesium orotat 

dihydrate tabl. 500mg x 

50br

MAGNERICH TAB. 

500 MG. X 30
op. 50 9.60 6.89 344.50

Actavis Group 

PTC ehf., 

Исландия

268 J01EE01
Sulfamethoxazole+trim

ethoprim tabl 480

TRIMEZOL TAB. 480 

MG. X 20
op. 30 2.11 2.11 63.30

Актавис EАД, 

България

270 J01MB02
Nalidixic acid tabl 

500mg/40br

NELIDIX TAB. 500 

MG. X 40
op. 30 7.26 7.26 217.80

Актавис EАД, 

България

281 A07AA02
Nystatin tabl 

500mg/20br

NYSTATIN TABL. 

500 000IU/2X10
op. 40 4.54 4.54 181.60

Актавис EАД, 

България

294 S01AA12
Tobramycin 3 mg/ml - 

5 ml

TOBRIN DROPS EYE 

0.3% 5ML
br. 20 3.34 3.34 66.80

Актавис EАД, 

България

331 R06AX27
Desloratadine  2.5mg 

/5ml -150ml

FLYNISE 0.5 MG /ML 

ORAL SOL. 60 MG 

/120 ML

br. 10 4.90 4.90 49.00

Actavis Group 

PTC ehf., 

Исландия

334 R06AE07
Cetirizine tabl 

10mg/10br.

CETIRINAX TABL. 

10 MG X 20
op. 150 7.20 5.94 891.00

Актавис EАД, 

България

355 N07CA1
Betahistine tabl 

16mg/60br.

VESTIBO TABL. 16 

MG X 60
op. 50 5.02 5.02 251.00

Актавис EАД, 

България

368 R05CA10
Butamirate  citrate sir. 

0.15mg/ml-200ml

BRONHETAMIN 

SYR. 0,15%-200ML
br. 20 7.99 6.89 137.80

Actavis Group 

PTC ehf., 

Исландия

Обща сума : 

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

Д-р Т. Тодоров

Изп. Директор

 ................П..................

Пл. Георгиева

Гл. Счетоводител

За изпълнител :

3 770.00 лв  с ДДС

3 141.67  без ДДС

Спецификация

към договор № 5  за Доставки на медикаменти, УНП 00468-2016-0005

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

изпълнител :   "Фаркол" АД

Медикаменти 2016 - Договор № 5 Стр 1 oт 1



ДОГОВОР № 6 

ЗА  ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

ДОСТАВКИ НА МЕДИКАМЕНТИ, УНП 00468-2016-0005 

 

Днес, 29.08. 2016г. в гр. Монтана на основание чл.112 от Закона за обществените поръчки и 

Решение № Р-19 от 09.08.2016г.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  

„Антисел България” ООД, ЕИК / БУЛСТАТ: 121152973 

с адрес: гр.София 1202, район Сердика, ул. Индустриална 11, Бизнес сити "Василев Плаза", ет. 8, тел.: 
953 1224; 400 5940, представлявано от Силвана Любчова Сапунарова наричано   по-долу за краткост  
„ИЗПЪЛНИТЕЛ” от  друга  страна, за следното : 

 

ІІ..          ППРРЕЕДДММЕЕТТ  ННАА  ДДООГГООВВООРРАА  

1.1.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  възлага, а  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  

медикаменти,  съгласно приложена Спецификация - неразделна част от настоящия договор .  

    

ІІ.  ЦЕНИ И ОБЩА СТОЙНОСТ НА ДОСТАВКИТЕ ПО ДОГОВОРА 

2.1. Единичната  цена на стоките по т.1.1  е определена в лева, съгласно приложената Спецификация. 
2.2. Общата стойност на доставката по договора е : 

48 060.00 (четиридесет и осем хиляди и шестдесет) лева с ДДС, 

40 050.00 (четиридесет хиляди и петдесет) лева без ДДС. 

2.3. Цените са фиксирани и не подлежат на промяна през периода на изпълнение на договора, с 
изключение при приложението на нормативните разпоредби. 

2.4. Количествата на стоките от поръчката, посочени в приложената спецификация, са прогнозни и 

ориентировъчни и не пораждат задължение за Възложителя да ги закупи в пълен обем, както и 

възможност да заяви доставка на по-големи количества, съобразно нуждите на лечебното заведение. 
 

ІІІ.  УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

3.1.  Плащането по настоящия договор се осъществява в български лева чрез банков превод от страна 
на   ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  по посочената в т.15  банковата сметка  на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ- отложено в 
срок до 60 дни  след съответната доставка и представяне на необходимите документи .  

3.2 Заплащането на стоките се извършва след представяне на следните документи : 

а/доставна фактура - оригинал; 

б/ приемо-предавателен протокол; 
в/ партиден сертификат за качество. 

г/ заявка 
3.3.В случай, че посочените в чл.3.2. документи са нередовни или не са комплектовани, същите се 
връщат на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с приемо-предавателен протокол за изправяне на нередностите.Срокът 
по т.3.1. за плащане на доставката, започва да тече от датата на представянето на документите в 
изискуемия вид. 

 

ІV.  СРОК НА  ДОСТАВЯНЕ 

4.1.  Доставката на стоките, предмет на настоящият договор се извършва периодично и в срок  до 24 

часа след всяка обикновенна писмена заявка предадена по електронен път и в срок до 6 часа след 

всяка спешна заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

4.2. 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. 
е) гаранция за изпълнение в една от формите, определени в чл.111 от ЗОП, която се 

освобождава до 30 дни след приключване на изпълнението на договора. Гаранцията е в размер на  3 % 

от стойността на договора без ДДС и възлиза на 
1 201.50 лв./словом : хиляда двеста и един 0.50 / 

 

VІІІ.  ЗАДЪЛЖЕНИЯ  НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

8.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава :       

8.1.  Да приеме стоките, предмет на настоящия договор, в деня на доставката, съответстващи по вид, 

количество и качество на описанието в настоящия договор.  

8.2. Да заплати доставените стоки в уговорения срок.      

8.3. След изтичане на срока за изпълнение на  договора  да освободи гаранцията за изпълнение на 
договора без да дължи лихви за периода, през който средствата са престояли законно при него.  

8.4. Да осигури присъствието на свой представител при приемането на стоките, разполагащ с 
надлежно пълномощно за подписване на приемателно-предавателен протокол. 

 

ІХ.  ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА СТОКИТЕ 

9.1. Приемането на стоките се осъществява в присъствието на упълномощен представител на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

9.2.  При приемането на стоките се подписва приемо-предавателен протокол, удостоверяващ 

получаването на стоките, едновременно с представянето на разрешение за продажба, издадено от 
ИАЛ.  

 

Х.   КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИИ И СРОК НА ГОДНОСТ 

10.1.Качеството на стоките, предмет на настоящия договор, следва да отговаря на техническите 
стандарти на производителя, което се удостоверява със сертификат за качество и произход, издаден от 
компетентен орган в страната-производител. 

10.2. Към датата на доставката срокът на годност на стоките, предмет на настоящия договор, следва да 
бъде не по-малък от 60 % от срока на годност, обявен от производителя. 

10.2.1. В случай на доставка на  медикаменти с по-кратък от договорения срок на годност, 
изпълнителя заплаща неустойка, както следва: 
от 59.99% до 50% - 5% върху стойността на доставката; 
от 49.99% до 40% - 10% върху стойността на доставката; 
от 39.99% до 30% - 30% върху стойността на доставката; 
от 29.99% до 20% - 60% върху стойността на доставката; 
под 20 % - 90% върху стойността на доставката. 

10.2.2. Доставката на медикаменти с по-малък от 40% от обявения от производителя срок на 
годност се извършва само с мотивирано решение на възложителя за конкретното 
количество, определено от него. 

10.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да откаже приемането на стоките, ако в деня на пристигането и 

приемането, те не отговарят на договореното с настоящия договор. 



ХІ. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕТОЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ, РЕКЛАМАЦИИ 

11.1.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да предяви рекламация пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за : 
а/ количество и некомплектност на стоките или техническата документация / явни недостатъци /; 

б/ качество / скрити недостатъци /: 

- при доставяне на стока не от договорения вид, посочен в т.1.1; 

- при констатиране на дефекти при употреба на стоката.    

11.2. Рекламациите за явни недостатъци на стоките се правят в 14 дневен срок от датата на доставяне  
със съответен протокол. 

11.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е длъжен  да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за установените дефекти 

в 15-дневен срок от констатирането им. 

11.4. В рекламациите се посочва номерът на договора, точното количество на получената стока, 
основанието за рекламация и конкретното искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Към рекламацията се прилага 
копие от сертификата за качество, получено заедно с другите дължими документи по договора.  

11.5. В петдневен срок от получаване на рекламацията, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ следва да отговори на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено и конкретно дали приема рекламацията или я отхвърля.   

11.6. При рекламации с явни недостатъци ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен в 5-дневен срок от получаване 
на рекламацията за своя сметка и риск да достави на мястото на доставяне количеството липсващи в 
доставката/некомплектни договорени стоки. 

11.7. Изборът на посочените по-горе възможности да се върне съответната  част от платеното или да 
се доставят нови стоки принадлежи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ , като разходите и рисковете по новото 
доставяне са за сметка на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

11.8.Рекламираните стоки се съхраняват от съответния краен получател до уреждане на рекламациите.  
XII.  ОТГОВОРНОСТ  ПРИ  ЗАБАВА, НЕУСТОЙКИ 

12.1. За неизпълнение на задълженията си по настоящия договор, 

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 29.08. 2016г. и важи до 29.08. 2017г. 
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. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора за лекарствени продукти включени в Позитивния 
лекарствен списък след  включването в действие на Електронната система за закупуване на 
лекарствени продукти за нуждите на лечебните заведения в Република България и сключване на 
съответните договори, свързани с централизираното възлагане на обществена поръчка. 
17.4. При съставянето на настоящия договор се представиха следните документи :  

1. Решение на Изпълнителния директор № Р - 19  от 09.08.2016г.; 
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   

 

 

 



 №
Код по 

АТС

Генерично 

наименование на 

медикамента

Търговско наименование на 

медикамента

Единица 

мярка

Прогнозн

о 

количеств

о

Цена изчислена 

на база 

референтна 

стойност в лв. с 

ДДС

Единична 

цена в лв. 

с ДДС

Обща 

стойност в 

лв. с ДДС

Производител

194
Human Albumin fl 

100ml/20%
Albiomin 20% 100ml fl br. 450 111.07 106.80 48 060.00 Biotest AG

Обща сума : 

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

Д-р Т. Тодоров

Изп. Директор

 ................П..................

Пл. Георгиева

Гл. Счетоводител

За изпълнител :

48 060.00 лв  с ДДС

40 050.00  без ДДС

Спецификация

към договор № 6  за Доставки на медикаменти, УНП 00468-2016-0005

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

изпълнител :   "Антисел България" ООД

Медикаменти 2016 - Договор № 6 Стр 1 oт 1



ДОГОВОР № 7 

ЗА  ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

ДОСТАВКИ НА МЕДИКАМЕНТИ, УНП 00468-2016-0005 

 

Днес, 02.09. 2016г. в гр. Монтана на основание чл.112 от Закона за обществените поръчки и 

Решение № Р-19 от 09.08.2016г.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  

„Про Фармация” ЕООД ,  ЕИК / БУЛСТАТ: 131249698  

с адрес: гр.София 1303, район Възраждане, бул. „Инж. Иван Иванов” 70Б, ет.3, тел.: 02 9718005, факс: 
02 9718007, представлявано от Георги Веселинов Пасков, наричано   по-долу за краткост  
„ИЗПЪЛНИТЕЛ” от  друга  страна, за следното: 

 

ІІ..          ППРРЕЕДДММЕЕТТ  ННАА  ДДООГГООВВООРРАА  

1.1.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  възлага, а  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  

медикаменти,  съгласно приложена Спецификация - неразделна част от настоящия договор .  

    

ІІ.  ЦЕНИ И ОБЩА СТОЙНОСТ НА ДОСТАВКИТЕ ПО ДОГОВОРА 

2.1. Единичната  цена на стоките по т.1.1  е определена в лева, съгласно приложената Спецификация. 
2.2. Общата стойност на доставката по договора е : 

71 001.70 (седемдесет и една хиляди и един 0.70) лева с ДДС, 

59 168.08 (петдесет и девет хиляди сто шестдесет и осем 0.08) лева без ДДС. 

2.3. Цените са фиксирани и не подлежат на промяна през периода на изпълнение на договора, с 
изключение при приложението на нормативните разпоредби. 

2.4. Количествата на стоките от поръчката, посочени в приложената спецификация, са прогнозни и 

ориентировъчни и не пораждат задължение за Възложителя да ги закупи в пълен обем, както и 

възможност да заяви доставка на по-големи количества, съобразно нуждите на лечебното заведение. 
 

ІІІ.  УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

3.1.  Плащането по настоящия договор се осъществява в български лева чрез банков превод от страна 
на   ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  по посочената в т.15  банковата сметка  на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ- отложено в 
срок до 60 дни  след съответната доставка и представяне на необходимите документи .  

3.2 Заплащането на стоките се извършва след представяне на следните документи : 

а/доставна фактура - оригинал; 

б/ приемо-предавателен протокол; 
в/ партиден сертификат за качество. 

г/ заявка 
3.3.В случай, че посочените в чл.3.2. документи са нередовни или не са комплектовани, същите се 
връщат на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с приемо-предавателен протокол за изправяне на нередностите.Срокът 
по т.3.1. за плащане на доставката, започва да тече от датата на представянето на документите в 
изискуемия вид. 

 

ІV.  СРОК НА  ДОСТАВЯНЕ 

4.1.  Доставката на стоките, предмет на настоящият договор се извършва периодично и в срок  до 24 

часа след всяка обикновенна писмена заявка предадена по електронен път и в срок до 6 часа след 

всяка спешна заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

4.2. 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. 
е) гаранция за изпълнение в една от формите, определени в чл.111 от ЗОП, която се 

освобождава до 30 дни след приключване на изпълнението на договора. Гаранцията е в размер на  3 % 

от стойността на договора без ДДС и възлиза на 
1 775.04 лв./словом : хиляда седемстотин седемдесет и пет 0.04/ 

 

VІІІ.  ЗАДЪЛЖЕНИЯ  НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

8.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава :       

8.1.  Да приеме стоките, предмет на настоящия договор, в деня на доставката, съответстващи по вид, 

количество и качество на описанието в настоящия договор.  

8.2. Да заплати доставените стоки в уговорения срок.      

8.3. След изтичане на срока за изпълнение на  договора  да освободи гаранцията за изпълнение на 
договора без да дължи лихви за периода, през който средствата са престояли законно при него.  

8.4. Да осигури присъствието на свой представител при приемането на стоките, разполагащ с 
надлежно пълномощно за подписване на приемателно-предавателен протокол. 

 

ІХ.  ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА СТОКИТЕ 

9.1. Приемането на стоките се осъществява в присъствието на упълномощен представител на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

9.2.  При приемането на стоките се подписва приемо-предавателен протокол, удостоверяващ 

получаването на стоките, едновременно с представянето на разрешение за продажба, издадено от 
ИАЛ.  

 

Х.   КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИИ И СРОК НА ГОДНОСТ 

10.1.Качеството на стоките, предмет на настоящия договор, следва да отговаря на техническите 
стандарти на производителя, което се удостоверява със сертификат за качество и произход, издаден от 
компетентен орган в страната-производител. 

10.2. Към датата на доставката срокът на годност на стоките, предмет на настоящия договор, следва да 
бъде не по-малък от 60 % от срока на годност, обявен от производителя. 

10.2.1. В случай на доставка на  медикаменти с по-кратък от договорения срок на годност, 
изпълнителя заплаща неустойка, както следва: 
от 59.99% до 50% - 5% върху стойността на доставката; 
от 49.99% до 40% - 10% върху стойността на доставката; 
от 39.99% до 30% - 30% върху стойността на доставката; 
от 29.99% до 20% - 60% върху стойността на доставката; 
под 20 % - 90% върху стойността на доставката. 

10.2.2. Доставката на медикаменти с по-малък от 40% от обявения от производителя срок на 
годност се извършва само с мотивирано решение на възложителя за конкретното 
количество, определено от него. 

10.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да откаже приемането на стоките, ако в деня на пристигането и 

приемането, те не отговарят на договореното с настоящия договор. 



ХІ. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕТОЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ, РЕКЛАМАЦИИ 

11.1.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да предяви рекламация пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за : 
а/ количество и некомплектност на стоките или техническата документация / явни недостатъци /; 

б/ качество / скрити недостатъци /: 

- при доставяне на стока не от договорения вид, посочен в т.1.1; 

- при констатиране на дефекти при употреба на стоката.    

11.2. Рекламациите за явни недостатъци на стоките се правят в 14 дневен срок от датата на доставяне  
със съответен протокол. 

11.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е длъжен  да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за установените дефекти 

в 15-дневен срок от констатирането им. 

11.4. В рекламациите се посочва номерът на договора, точното количество на получената стока, 
основанието за рекламация и конкретното искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Към рекламацията се прилага 
копие от сертификата за качество, получено заедно с другите дължими документи по договора.  

11.5. В петдневен срок от получаване на рекламацията, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ следва да отговори на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено и конкретно дали приема рекламацията или я отхвърля.   

11.6. При рекламации с явни недостатъци ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен в 5-дневен срок от получаване 
на рекламацията за своя сметка и риск да достави на мястото на доставяне количеството липсващи в 
доставката/некомплектни договорени стоки. 

11.7. Изборът на посочените по-горе възможности да се върне съответната  част от платеното или да 
се доставят нови стоки принадлежи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ , като разходите и рисковете по новото 
доставяне са за сметка на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

11.8.Рекламираните стоки се съхраняват от съответния краен получател до уреждане на рекламациите.  
XII.  ОТГОВОРНОСТ  ПРИ  ЗАБАВА, НЕУСТОЙКИ 

12.1. За неизпълнение на задълженията си по настоящия договор, 

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 02.09. 2016г. и важи до 02.09. 2017г. 
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. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора за лекарствени продукти включени в Позитивния 
лекарствен списък след  включването в действие на Електронната система за закупуване на 
лекарствени продукти за нуждите на лечебните заведения в Република България и сключване на 
съответните договори, свързани с централизираното възлагане на обществена поръчка. 
17.4. При съставянето на настоящия договор се представиха следните документи :  

1. Решение на Изпълнителния директор № Р - 19  от 09.08.2016г.; 
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   

 

 

 



 №
Код по 

АТС

Генерично наименование 

на медикамента

Търговско наименование на 

медикамента

Единица 

мярка

Прогнозн

о 

количеств

о

Цена изчислена 

на база 

референтна 

стойност в лв. с 

ДДС

Единична 

цена в лв. 

с ДДС

Обща 

стойност в 

лв. с ДДС

Производител

144
Drotaverine amp 

2ml/40mg

Dro Spaz amp. 40 mg 2 

ml
br. 7 000 0.36 0.34 2 380.00 Адифарм АД

167
Human Prothrombin 

Complex 500 IU
Octaplex  500 IU br. 10 427.88 398.25 3 982.50 Octapharma Ltd.

170
Terlipressin amp. 

1ml/10mg

Remestyp amp. 0,1 

mg/ml 2 ml
br. 2 100 7.49 7.49 15 729.00 Ferring GmbH

224 Somatostatin fl 3mg
Somatostatin Lyomark 

amp 3 mg
br. 300 55.57 136.25 40 875.00

Lyomark Pharma 

GmbH

275
Colistimethate sodium 

1mil IU
Colistin amp. 1MIU br. 50 22.03 22.03 1 101.50 Alvogen S.ar.1

276
Colistimethate sodium 

2mil IU
Colistin amp. 2MIU br. 50 44.06 44.06 2 203.00 Alvogen S.ar.1

287

Anti-D (Rh) human 

immunoglobulin300m

g/1ml

Rhesonativ amp. 625 

IU/ml 2ml
br. 20 157.94 157.94 3 158.80 Octapharma Ltd.

335
Paracetamol tabl 

500mg/20br.

Paracetamol Ecopharm 

tabl. 500 mg x 20
op. 1 000 1.85 1.19 1 190.00

Екофарм Груп 

АД

386
Progesterone tabl. 

100mg/30br

Utrogestan caps. 100 

mg x 30
op 30 12.73 12.73 381.90

Besins 

Healthcare S.A.

Обща сума : 

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

Д-р Т. Тодоров

Изп. Директор

 ................П..................

Пл. Георгиева

Гл. Счетоводител

За изпълнител :

71 001.70 лв  с ДДС

59 168.08  без ДДС

Спецификация

към договор № 7  за Доставки на медикаменти, УНП 00468-2016-0005

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

изпълнител :   "Про Фармация" ЕООД

Медикаменти 2016 - Договор № 7 Стр 1 oт 1



ДОГОВОР № 8 

ЗА  ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

ДОСТАВКИ НА МЕДИКАМЕНТИ, УНП 00468-2016-0005 

 

Днес, 29.08. 2016г. в гр. Монтана на основание чл.112 от Закона за обществените поръчки и 

Решение № Р-19 от 09.08.2016г.на Изпълнителния директор на МБАЛ „Д-р Ст.Илиев” АД гр.Монтана 
за извършено класиране и определяне на изпълнител, се сключи настоящия договор между: 
МБАЛ „Д-р Стамен Илиев"-АД, ЕИК: 111047073 

с адрес: гр. Монтана, ул.„Сирма войвода” №4, тел.:  096 305150,  факс:  096 307554, представлявано от 
Д-р Тодор Тодоров – Изпълнителен директор, наричано по-долу за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ” от 
една страна,     и  

„Софарма Трейдинг” АД ,  ЕИК / БУЛСТАТ: 103267194  

с адрес: гр.София 1756, район Изгрев, ул. „Лъчезар Станчев” 5, Софарма Бизнес Тауърс, Сграда А, 

ет.12, тел.: 02 8133660 ,факс: 02 8133666, представлявано от Димитър Георгиев Димитров наричано   

по-долу за краткост  „ИЗПЪЛНИТЕЛ” от  друга  страна, за следното : 

 

ІІ..          ППРРЕЕДДММЕЕТТ  ННАА  ДДООГГООВВООРРАА  

1.1.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  възлага, а  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  

медикаменти,  съгласно приложена Спецификация - неразделна част от настоящия договор .  

    

ІІ.  ЦЕНИ И ОБЩА СТОЙНОСТ НА ДОСТАВКИТЕ ПО ДОГОВОРА 

2.1. Единичната  цена на стоките по т.1.1  е определена в лева, съгласно приложената Спецификация. 
2.2. Общата стойност на доставката по договора е : 

371 056.55 (триста седемдесет и една хиляди петдесет и шест 0.55) лева с ДДС, 

309 213.79 (триста и девет хиляди двеста и тринадесет 0.79) лева без ДДС. 

2.3. Цените са фиксирани и не подлежат на промяна през периода на изпълнение на договора, с 
изключение при приложението на нормативните разпоредби. 

2.4. Количествата на стоките от поръчката, посочени в приложената спецификация, са прогнозни и 

ориентировъчни и не пораждат задължение за Възложителя да ги закупи в пълен обем, както и 

възможност да заяви доставка на по-големи количества, съобразно нуждите на лечебното заведение. 
 

ІІІ.  УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

3.1.  Плащането по настоящия договор се осъществява в български лева чрез банков превод от страна 
на   ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  по посочената в т.15  банковата сметка  на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ- отложено в 
срок до 60 дни  след съответната доставка и представяне на необходимите документи .  

3.2 Заплащането на стоките се извършва след представяне на следните документи : 

а/доставна фактура - оригинал; 

б/ приемо-предавателен протокол; 
в/ партиден сертификат за качество. 

г/ заявка 
3.3.В случай, че посочените в чл.3.2. документи са нередовни или не са комплектовани, същите се 
връщат на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с приемо-предавателен протокол за изправяне на нередностите.Срокът 
по т.3.1. за плащане на доставката, започва да тече от датата на представянето на документите в 
изискуемия вид. 

 

ІV.  СРОК НА  ДОСТАВЯНЕ 

4.1.  Доставката на стоките, предмет на настоящият договор се извършва периодично и в срок  до 24 

часа след всяка обикновенна писмена заявка предадена по електронен път и в срок до 6 часа след 

всяка спешна заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

4.2. 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. 
е) гаранция за изпълнение в една от формите, определени в чл.111 от ЗОП, която се 

освобождава до 30 дни след приключване на изпълнението на договора. Гаранцията е в размер на  3 % 

от стойността на договора без ДДС и възлиза на 
9 276.41 лв./словом : девет хиляди двеста седемдесет и шест 0.41/ 

 

VІІІ.  ЗАДЪЛЖЕНИЯ  НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

8.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава :       

8.1.  Да приеме стоките, предмет на настоящия договор, в деня на доставката, съответстващи по вид, 

количество и качество на описанието в настоящия договор.  

8.2. Да заплати доставените стоки в уговорения срок.      

8.3. След изтичане на срока за изпълнение на  договора  да освободи гаранцията за изпълнение на 
договора без да дължи лихви за периода, през който средствата са престояли законно при него.  

8.4. Да осигури присъствието на свой представител при приемането на стоките, разполагащ с 
надлежно пълномощно за подписване на приемателно-предавателен протокол. 

 

ІХ.  ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА СТОКИТЕ 

9.1. Приемането на стоките се осъществява в присъствието на упълномощен представител на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

9.2.  При приемането на стоките се подписва приемо-предавателен протокол, удостоверяващ 

получаването на стоките, едновременно с представянето на разрешение за продажба, издадено от 
ИАЛ.  

 

Х.   КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИИ И СРОК НА ГОДНОСТ 

10.1.Качеството на стоките, предмет на настоящия договор, следва да отговаря на техническите 
стандарти на производителя, което се удостоверява със сертификат за качество и произход, издаден от 
компетентен орган в страната-производител. 

10.2. Към датата на доставката срокът на годност на стоките, предмет на настоящия договор, следва да 
бъде не по-малък от 60 % от срока на годност, обявен от производителя. 

10.2.1. В случай на доставка на  медикаменти с по-кратък от договорения срок на годност, 
изпълнителя заплаща неустойка, както следва: 
от 59.99% до 50% - 5% върху стойността на доставката; 
от 49.99% до 40% - 10% върху стойността на доставката; 
от 39.99% до 30% - 30% върху стойността на доставката; 
от 29.99% до 20% - 60% върху стойността на доставката; 
под 20 % - 90% върху стойността на доставката. 

10.2.2. Доставката на медикаменти с по-малък от 40% от обявения от производителя срок на 
годност се извършва само с мотивирано решение на възложителя за конкретното 
количество, определено от него. 

10.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да откаже приемането на стоките, ако в деня на пристигането и 

приемането, те не отговарят на договореното с настоящия договор. 



ХІ. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕТОЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ, РЕКЛАМАЦИИ 

11.1.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да предяви рекламация пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за : 
а/ количество и некомплектност на стоките или техническата документация / явни недостатъци /; 

б/ качество / скрити недостатъци /: 

- при доставяне на стока не от договорения вид, посочен в т.1.1; 

- при констатиране на дефекти при употреба на стоката.    

11.2. Рекламациите за явни недостатъци на стоките се правят в 14 дневен срок от датата на доставяне  
със съответен протокол. 

11.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е длъжен  да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за установените дефекти 

в 15-дневен срок от констатирането им. 

11.4. В рекламациите се посочва номерът на договора, точното количество на получената стока, 
основанието за рекламация и конкретното искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Към рекламацията се прилага 
копие от сертификата за качество, получено заедно с другите дължими документи по договора.  

11.5. В петдневен срок от получаване на рекламацията, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ следва да отговори на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено и конкретно дали приема рекламацията или я отхвърля.   

11.6. При рекламации с явни недостатъци ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен в 5-дневен срок от получаване 
на рекламацията за своя сметка и риск да достави на мястото на доставяне количеството липсващи в 
доставката/некомплектни договорени стоки. 

11.7. Изборът на посочените по-горе възможности да се върне съответната  част от платеното или да 
се доставят нови стоки принадлежи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ , като разходите и рисковете по новото 
доставяне са за сметка на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

11.8.Рекламираните стоки се съхраняват от съответния краен получател до уреждане на рекламациите.  
XII.  ОТГОВОРНОСТ  ПРИ  ЗАБАВА, НЕУСТОЙКИ 

12.1. За неизпълнение на задълженията си по настоящия договор, 

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 29.08. 2016г. и важи до 29.08. 2017г. 
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. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора за лекарствени продукти включени в Позитивния 
лекарствен списък след  включването в действие на Електронната система за закупуване на 
лекарствени продукти за нуждите на лечебните заведения в Република България и сключване на 
съответните договори, свързани с централизираното възлагане на обществена поръчка. 
17.4. При съставянето на настоящия договор се представиха следните документи :  

1. Решение на Изпълнителния директор № Р - 19  от 09.08.2016г.; 
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   
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1
Chlorpromazine amp. 
2mg/50ml

ХЛОРПРОМАЗИН 
амп. 25мг/мл 2мл х 1 

br. 200 0.80 0.80 160.00
СОФАРМА 
АД-СОФИЯ                                                

2
Haloperidol 
amp.1ml./5mg

ХАЛОПЕРИДОЛ амп. 
5мг/1мл x 1 

br. 50 0.98 0.97 48.50
СОФАРМА 
АД-СОФИЯ                                                

4
Flupentixol 
tabl.0.5mg/100br.

ФЛУАНКСОЛ тб. 
0.5мг x 100

op. 5 9.12 8.72 43.60 LUNDBECK

5
Zuclopenthixol amp. 
50mg/1ml

КЛОПИКСОЛ-
АКЮФЕЙЗ амп. 
50мг/мл 1мл x 1  

br. 120 3.42 3.24 388.80 LUNDBECK

6
Zuclopenthixol 
tabl.10mg/100br.

КЛОПИКСОЛ тб. 10мг 
x 100 

op. 5 14.40 13.91 69.55 LUNDBECK

10
Olanzapine tabl. 
10mg/28br

ЛАЗАПИКС филм. 
табл. 10мг х 28

op. 10 4.87 48.70
СОФАРМА 
АД-СОФИЯ                                                

15
Diazepam 
amp.2ml/10mg.

ДИАЗЕПАМ амп. 
10мг/2мл x 1  

br. 2 500 0.80 0.80 2 000.00
СОФАРМА 
АД-СОФИЯ                                                

16
Hydroxyzine 
tabl.25mg/25br.

НЕУРОЛАКС тб. 25мг 
x 50

op. 80 5.47 437.60
АКТАВИС 
ЕАД                                                     

22 Piracetam amp.5ml/3g
НООТРОПИЛ амп. 
3гр/15мл 15мл х 1 

br. 10 700 1.04 1.04 11 128.00
Ю СИ БИ 
България 
ЕООД

25
Phenobarbital 
amp.200mg/2ml

ФЕНОБАРБИТАЛ Na 
амп. 200мг/2мл x 1  

br. 500 1.30 1.29 645.00
СОФАРМА 
АД-СОФИЯ                                                

30
Valproic acid and 
derivatives 
amp.4ml/400mg

ДЕПАКИН амп. 
400мг/4мл x 1

br. 10 6.99 4.86 48.60

Санофи 
Авентис 
България 
ЕООД

32
Amantadine infusion 
200mg/500ml

ПК-МЕРЦ инфуз. р-р х 
500мл

br 5 29.90 29.88 149.40 MERZ+CO

34
Morphine hydrochloride 
amp.20mg/1ml

МОРФИН амп. 20мг/мл 
1мл x 1 

br. 50 1.44 1.44 72.00
СОФАРМА 
АД-СОФИЯ                                                

37 Fentanyl amp 0.1mg/2ml
ФЕНТАНИЛ амп. 
0.1мг/2мл x 1 

br. 1 300 0.38 0.44 572.00
ГЕДЕОН 
РИХТЕР АД

39
Pethidine amp 
100mg/2ml

ЛИДОЛ амп. 50мг/мл 
2мл x 1 

br. 700 1.68 1.68 1 176.00
СОФАРМА 
АД-СОФИЯ                                                

40

Isoflurane r-r 100ml/с 
безвъзмездно 
предоставяне на 
изпарители за срока на 
договора/

ФОРАНЕ фл. 100мл x 1 br. 5 36.07 35.57 177.85 ABBVIE 

41

Sevoflurane r-r 250ml -/с 
безвъзмездно 
предоставяне на 
изпарители със 
затворена система без 
адаптор за срока на 
договора/

СЕВОРАН фл. 250мл x 
1 

br. 70 208.35 208.20 14 574.00 ABBVIE 

43
Propofol cum EDTA fl. 
20ml/10%

ДИПРИВАН амп. 1% 
20мл x 1 

br 700 2.55 3.24 2 268.00
ASTRA 
ZENECA                                                    

49
Bupivacaine amp. 
4ml/0.5%

МАРКАИН SPINAL 
амп. 5мг/мл 4мл x 1 

br. 500 3.99 3.81 1 905.00
ASTRA 
ZENECA                                                    

Спецификация

към договор № 8  за Доставки на медикаменти, УНП 00468-2016-0005

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

изпълнител :   "Софарма Трейдинг" АД
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50
Bupivacaine spinal heavy 
0.5%-4ml

МАРКАИН SPINAL 
амп. 5мг/мл 4мл x1 -
Heavy 

br. 100 4.00 6.20 620.00
ASTRA 
ZENECA                                                    

54
Galantamine amp 
1ml/2.5mg

НИВАЛИН амп. 0.25% 
1мл x 1 

br. 750 0.73 2.22 1 665.00
СОФАРМА 
АД-СОФИЯ                                                

55
Galantamine amp 
1ml/5mg

НИВАЛИН амп. 
5мг/мл 1мл x 1 

br. 1 500 1.46 2.39 3 585.00
СОФАРМА 
АД-СОФИЯ                                                

56
Galantamine amp 
1ml/10mg

НИВАЛИН амп. 1% 
1мл x 1 

br. 1 600 2.92 2.91 4 656.00
СОФАРМА 
АД-СОФИЯ                                                

57
Epinephrine amp 
1ml/0.1%

АДРЕНАЛИН амп. 
1мг/1мл x 1 

br. 850 1.21 1.20 1 020.00
СОФАРМА 
АД-СОФИЯ                                                

64
Chlorpyramine amp 
2ml/20mg

АЛЕРГОЗАН амп. 
20мг/2мл x 1 

br. 500 1.36 1.36 680.00
СОФАРМА 
АД-СОФИЯ                                                

65
Promethazine amp 
50mg/2ml

АНТИАЛЕРЗИН амп. 
50мг/2мл x 1 

br. 1 200 1.05 1.04 1 248.00
СОФАРМА 
АД-СОФИЯ                                                

71 Dexketoprofen amp. 2ml
ДЕКСКЕТОПРОФЕН 
50мг/2мл инж р-р х 1

br 300 1.81 1.60 480.00
SC 

ROMPHARM 

COMPANY SRL

73
Digoxin tabl. 
0.25mg/20br.

ДИГОКСИН тб. 0.25мг 
x 20 

op. 30 1.34 1.46 43.80
СОФАРМА 
АД-СОФИЯ                                                

74 Digoxin amp 2ml/0.5mg
ДИГОКСИН амп. 
0.25мг/мл  2мл х 1  

br. 800 1.05 1.04 832.00
СОФАРМА 
АД-СОФИЯ                                                

77 Dopamine amp 200mg
ДОПАМИН амп. 4%  
5мл x 1  

br. 1 000 2.09 1.68 1 680.00
Полфарма 
АД

78
Propafenone tabl. 
150mg/50br.

РИТМОКАРД тб. 
150мг х 50

op. 20 6.28 9.12 182.40
СОФАРМА 
АД-СОФИЯ                                                

81 Verapamil amp.2ml/5mg
ИЗОКОР амп. 5мг/2мл 
x 1 

br. 100 0.84 0.83 83.00
СОФАРМА 
АД-СОФИЯ                                                

84
Potassium aspartate+ 
magnesium aspartate 
tabl./50br.

ПАМАТОН тб. X 50 op. 80 3.26 3.26 260.80
АКТАВИС 
ЕАД                                                     

86
Isosorbide dinitrate tabl. 
10mg/60br.

ИЗОДИНИТ тб. 10мг x 
60

op. 50 2.82 2.80 140.00
АКТАВИС 
ЕАД                                                     

87
Isosorbide dinitrate 
fl.15ml.

ИЗОКЕТ аерозол х 
15мл

br. 5 12.96 12.56 62.80
Ю СИ БИ 

България ЕООД

96
Clonidine amp 
1ml/0.15mg

ХЛОФАЗОЛИН амп. 
0.15мг/мл 1мл x 1 

br. 3 000 0.95 0.94 2 820.00
СОФАРМА 
АД-СОФИЯ                                                

97
Clonidine tabl 
0.15mg/50br.

ХЛОФАЗОЛИН тб. 
0.15мг x 50

op. 50 1.48 1.48 74.00
СОФАРМА 
АД-СОФИЯ                                                

100
Nifedipine tabl 
10mg/50br

НИФЕДИПИН тб. 10мг 
x 50

op. 50 1.73 2.40 120.00
АКТАВИС 
ЕАД                                                     

107
Papaverine amp 
1ml/20mg

ПАПАВЕРИН амп. 
20мг/1мл x 1 

br. 6 000 0.63 0.64 3 840.00
СОФАРМА 
АД-СОФИЯ                                                

108
Papaverine tabl 
50mg/40br. 

ПАПАВЕРИН ХИДР. 
тб. 50мг x 40

op. 50 2.78 2.76 138.00
АКТАВИС 
ЕАД                                                     

111
Vinpocetine amp 
2ml/10mg

КАВИНТОН амп. 
10мг/2мл x 1  

br. 9 000 0.71 0.64 5 760.00
ГЕДЕОН 
РИХТЕР АД

114
Furosemide amp 
2ml/20mg

ФУРОЗЕМИД амп. 
20мг/2мл x 1 

br. 17 000 1.51 1.40 23 800.00
СОФАРМА 
АД-СОФИЯ                                                

115
Furosemide tabl 
40mg/12br

ФУРОЗЕМИД тб. 40мг 
x 20

op. 300 0.95 0.94 282.00
СОФАРМА 
АД-СОФИЯ                                                

117
Triamterene+ 
Hydrochlorothiazide tabl 
/50br

ДИУРЕТИДИН тб. 
25/12.5 мг x 50

op. 100 2.76 2.73 273.00
АКТАВИС 
ЕАД                                                     

120
Torasemide sodium amp. 
10mg./2ml.

ТРИФАС амп. 
10мг/2мл x 1 

br. 1 000 1.01 0.95 950.00
BERLIN 
CHEMIE

121
Aminophylline amp. 
10ml/240mg

СОФАФИЛИН амп. 
240мг/10мл x 1 

br. 600 2.47 2.47 1 482.00
СОФАРМА 
АД-СОФИЯ                                                
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122
Budesonide 0,25mg/ml 
сусп. за небулизатор

ПУЛМИКОРТ Суспензия 

за пулверизиране 

0.25mg/мл 20 амп. x 2мл

br. 20 27.52 550.40
ASTRA 
ZENECA                                                    

125
Bromhexine amp 
2ml/4mg

БРОМХЕКСИН амп. 
4мг/2мл x 1  

br. 2 000 1.40 1.39 2 780.00
СОФАРМА 
АД-СОФИЯ                                                

130 Famotidine fl. 20mg
КВАМАТЕЛ амп. 20мг  
5мл х 1

br. 7 500 1.82 1.63 12 225.00
ГЕДЕОН 
РИХТЕР АД

131 Famotidine tabl 40mg
ФАМУЛТРАН тб. 40мг 
x 30

op. 300 3.60 3.60 1 080.00
АКТАВИС 
ЕАД                                                     

132
Esomeprazole natrii fl. 
40mg

ЕСОМЕПРАЗОЛ фл 
40мг x 1бр

br 100 8.22 6.68 668.00
Полфарма 
АД

136
Silymarin caps 
90mg/30br.

КАРСИЛ капс. 90мг x 
30 

op. 200 7.32 7.32 1 464.00
СОФАРМА 
АД-СОФИЯ                                                

137 Thioctic acid fl. 50ml
ТИОГАМА ТУРБО-
СЕТ фл. 600мг 50мл х 1

br 1 500 9.35 8.22 12 330.00
WEORWAG 
PHARMA

140
L-Ornithine + L-Aspartate 
sache 3g/30br

ХЕПА МЕРЦ пакетче 
3гр x 30 

op. 10 46.84 46.84 468.40 MERZ+CO

141
L-Ornithine + L-Aspartate 
amp 10ml/5mg

ХЕПА МЕРЦ амп. 5гр 
10мл x 1

br. 250 10.78 10.77 2 692.50 MERZ+CO

142 Atropine amp. 1mg/1ml
АТРОПИН 
СУЛФУРИК амп. 
1мг/1мл x 1 

br. 1 700 0.94 0.94 1 598.00
СОФАРМА 
АД-СОФИЯ                                                

143
Hyoscine butylbromide 
amp 1ml/20mg

БУСКОЛИЗИН амп. 
20мг/1мл x 1  

br. 10 000 1.28 1.28 12 800.00
СОФАРМА 
АД-СОФИЯ                                                

152
Cyanocobalamin amp 
1000mg

ВИТАМИН В 12 амп. 
1000мкг/1мл x 1 

br. 800 1.48 1.48 1 184.00
СОФАРМА 
АД-СОФИЯ                                                

153
Ferric carboxymaltose 
500mg iron/10ml vial

ФЕРИНЖЕКТ флакон 
50мг/мл 10мл 

br. 10 200.47 196.61 1 966.10

Vifor France; 
OM Pharma   
и Фармалог 
ЕООД

158
Heparin sodium amp 
5ml/25000ui

ХЕПАРИН фл. 
25000IU/5ml х1бр

br. 1 700 8.05 5.40 9 180.00
Полфарма 
АД

164
Calcium 
laevulinate/Calcium 
gluconate amp. 10ml

КАЛЦ. 
ГЛЮКОНИКУМ амп. 
8.94мг/мл 10мл x 1 

br. 9 000 2.10 2.10 18 900.00
СОФАРМА 
АД-СОФИЯ                                                

168
Phitomenadione amp. 
10mg/1ml

КОНАКИОН ММ амп. 
10мг 1мл x 1 

br. 500 0.79 0.75 375.00 LA ROCHE                                                        

182
Sodium chloride 0.9% fl 
500ml - банки

НАТРИЕВ ХЛОРИД 
инфуз. р-р 0.9% х 
500мл 

br. 12 500 1.66 0.98 12 250.00
БИОФАРМ 
ИНЖЕНЕРИ
НГ АД                                           

190 Dextrose 10%  / 10c amp.
ГЛЮКОЗА амп. 10% 
10мл x 1 

br. 500 0.74 0.74 370.00
СОФАРМА 
АД-СОФИЯ                                                

192 Dextrose 40% amp 10ml
ГЛЮКОЗА амп. 40% 
10мл x 1 

br. 4 000 0.79 0.79 3 160.00
СОФАРМА 
АД-СОФИЯ                                                

219
Metformin tabl 
1000mg/30br.

СОФАМЕТ 1000мг х 
30 филм.тб.

op. 50 1.85 2.36 118.00 Унифарм АД

225
Methylprednisolone amp 
6.31mg

МЕТИЛПРЕДНИЗОЛО
Н амп. 6.31мг + разтв. 
1мл x 1 

br. 6 600 2.04 2.03 13 398.00
СОФАРМА 
АД-СОФИЯ                                                

226
Methylprednisolone 
amp15.78mg

МЕТИЛПРЕДНИЗОЛО
Н амп. 15.78мг + разтв. 
1мл x 1 

br. 22 200 2.61 2.60 57 720.00
СОФАРМА 
АД-СОФИЯ                                                

227
Methylprdnisolone amp 
40mg

МЕТИЛПРЕДНИЗОЛО
Н амп. 40мг + разтв. 
1мл x 1 

br. 6 000 3.91 3.90 23 400.00
СОФАРМА 
АД-СОФИЯ                                                

229
Methylprednisolone amp 
125mg

МЕТИЛПРЕДНИЗОЛО
Н амп. 125мг + разтв. 
2мл x 1

br. 150 7.74 7.72 1 158.00
СОФАРМА 
АД-СОФИЯ                                                
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230
Methylprednisolone amp 
250mg

МЕТИЛПРЕДНИЗОЛО
Н амп. 250мг + разтв. 
5мл x 1 

br. 150 13.85 13.80 2 070.00
СОФАРМА 
АД-СОФИЯ                                                

231
Prednisolone tabl 
5mg/20br.

ПРЕДНИЗОЛОН 
КОРТИКО тб. 5мг x 20

op. 100 2.59 2.57 257.00
АКТАВИС 
ЕАД                                                     

234
Pyridoxine amp 
2ml/100mg

ВИТАМИН В 6 амп. 
100мг/2мл x 1 

br. 3 000 1.25 1.25 3 750.00
СОФАРМА 
АД-СОФИЯ                                                

235 Thiamine amp 2ml/80mg
ВИТАМИН В 1 амп. 
80мг/2мл x 1 

br. 3 000 1.25 1.25 3 750.00
СОФАРМА 
АД-СОФИЯ                                                

238 Cefazolin  fl 1g
ЦЕФАЗОЛИН фл. 1гр 
x 1

br. 300 1.59 1.02 306.00
АКТАВИС 
ЕАД                                                     

240
Cefuroxime sodium fl 
1.5mg

АКСЕТИН фл. 1.5гр x 
1

br. 3 000 2.86 1.82 5 460.00
MEDOCHE
MIE LTD

242 Cefoperazone fl 2g
ЦЕФОПЕРАЗОН АБР 
2гр прах за инж р-р фл 
х 1

br. 1 000 9.48 7.90 7 900.00
АНТИБИОТ
ИК 
РАЗГРАД                                              

245 Ceftazidime fl 1g
ЦЕФТАЗИМ прах за 
инж р-р 1гр х 1

br. 200 12.18 6.90 1 380.00
АКТАВИС 
ЕАД                                                     

251
Imepenem+cilastatin fl 
500mg

ИМЕЦИТИН прах за 
инф р-р 500мг/500мг 
20мл х 1

br. 100 11.15 9.77 977.00
АКТАВИС 
ЕАД                                                     

264
Clindamycin tabl 
300mg/16br

КЛИНДАМИЦИН АБР 
тв капс 300мг х 16

op. 50 6.55 6.55 327.50
АНТИБИОТ
ИК 
РАЗГРАД                                              

269
Sulfamethoxazole+trimet
hoprim amp. 480mg/5ml

БИСЕПТОЛ амп 
80мг/мл + 16мг/мл 5мл 
х 1

br. 50 2.23 1.92 96.00
Полфарма 
АД

272
Ciprofloxacin fl 100ml-
200mg

ЦИПРИНОЛ инфуз. р-р 
200мг х 100мл

br. 500 2.56 3.39 1 695.00 KRKA

278 Doxycycline caps. 100mg 
ДОКСИЦИКЛИН капс. 
100мг x 6

op. 10 1.58 1.52 15.20
АКТАВИС 
ЕАД                                                     

279 Fluconazole fl 100ml
ФУНГОЛОН инф р-р 
2мг/мл 200мг/100мл х 1

br. 100 10.90 6.62 662.00
АКТАВИС 
ЕАД                                                     

283
Povidone-iodine  r-r 
100ml/10%

ЙОДАДЕРМ р-р 10% х 
100мл 

br. 300 2.70 810.00
ВЕТА 

ФАРМА АД

288
Tuberculin 5IU/0,1ml -
2ml

ТУБЕРКУЛИН ППД 
амп. 5IU/0.1мл 1мл  x 
10дози х 1 

br. 20 4.37 4.36 87.20
НЦЗПБ-Бул 
Био ЕООД-
СОФИЯ

307
Naloxone amp. 
0.4mg/1ml

НАЛОКСОН амп. 
0.4мг/мл 1мл x 1 

br. 20 1.03 0.89 17.80
Полфарма 
АД

308 Diazepam tabl.5mg/20br.
ДИАЗЕПАМ тб. 5мг x 
20

op. 10 2.00 20.00
АКТАВИС 
ЕАД                                                     

309
Diazepam tabl. 
10mg/20br.

ДИАЗЕПАМ тб. 10мг x 
20

op. 250 2.52 630.00
АКТАВИС 
ЕАД                                                     

312
Zuclopenthixol 
amp.200mg/1ml

КЛОПИКСОЛ ДЕПО 
амп. 200мг/мл 1мл x 1 

br. 80 5.05 404.00 LUNDBECK

314
Clomipramine tabl 
25mg/50br.

АНАФРАНИЛ др. 25мг 
x 30 

op. 30 5.28 158.40
НОВАРТИС 
ФАРМА

315
Sodium bromide 
amp.5ml/500mg

НАТРИУМ 
БРОМАТУМ амп. 
500мг/5мл x 1 

br. 5 500 1.25 6 875.00
СОФАРМА 
АД-СОФИЯ                                                

322 Lidocaine sp.38g/10%
ЛИДОКАИН аерозол 
10% х 38гр

br. 10 8.81 88.10 EGIS

323 Lidocaine ungv. 5% / 40g
ЛИДОКАИН унгв. 5% 
40гр

br. 10 2.40 24.00
АКТАВИС 
ЕАД                                                     

326
Dimenhydrinate tabl 
50mg/30br.

ДИМЕНХИДРИНАТ 
тб. 50мг x 30

op. 30 4.55 136.50
АКТАВИС 
ЕАД                                                     

327
Dimenhydrinate sup. 
40mg

ВОМАКУР супоз. 40мг 
х 10

op. 50 12.20 610.00 Сандоз д.д.
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332
Loratadine tabl  
10mg/10br.

ЛОРАТАДИН тб. 10мг 
x 10 

op. 20 5.00 100.00 Унифарм АД

344 Diclofenac gel 1% /60g
ФЕЛОРАН гел 1% х 
60гр 

br. 300 3.85 1 155.00
СОФАРМА 
АД-СОФИЯ                                                

346
Ibuprofen susp. 
100mg/5ml-100ml

СИАФЕН сусп. 
20мг/мл 120мл

br. 400 2.82 1 128.00
СОФАРМА 
АД-СОФИЯ                                                

347
Propafenone 
amp.20ml/70mg

РИТМОКАРД амп. 
3.5мг/мл  10мл х1бр

br. 700 1.62 1 134.00
СОФАРМА 
АД-СОФИЯ                                                

348
Glyceryl trinitrate ling. 
0.5mg/40br.

НИТРОКОР тб. 0.005гр 
х 40

op. 30 4.26 127.80

ОАО 

ФАРМСТАНДА

РТ-

ЛЕКАРСТВА                                      

353 Ephedrine amp.50mg/1ml
ЕФЕДРИН ХИДРОХЛ. 
амп. 5% 1мл x 1 

br 300 0.86 258.00
СОФАРМА 
АД-СОФИЯ                                                

354
Midodrine hydrochloride 
tabl. 5mg/20br

ГУТРОН тб. 5мг x 20 br 50 9.84 492.00 TAKEDA                                                          

356
Citicoline amp. 
1000mg/4ml

СОМАЗИНА амп. 
1000мг/4мл х 1

br. 500 4.01 2 005.00
УНИФАРМ
А ЕООД

357
Rutozide+Ascorbic acid 
tabl/100br.

РУТАСКОРБИН табл х 
50

op. 40 3.83 153.20
АКТАВИС 
ЕАД                                                     

358 Diosmin tabl 600mg/30br.
ДИОКЕТ тб. 600мг x 
30

op. 20 20.74 414.80
Ю СИ БИ 
България 
ЕООД

360
Troxerutin caps 
300mg/50br.

ТРОКСЕМЕД капс. 
300мг x 50

op. 100 7.28 728.00
МЕДИКА АД-

САНДАНСКИ                                             

361 Troxerutin gel 40g/2%
ТРОКСЕРУТИН гел 
2% х 40гр

br. 300 2.51 753.00
СОФАРМА 
АД-СОФИЯ                                                

363
Salbutamol fl. 20ml 
5mg/ml

ВЕНТОЛИН р-р 5мг/мл 
х 20мл

br. 220 9.08 1 997.60
GLAXOSMI
THKLINE                                                 

369
Glaucie+ Ephedrine sir. fl 
125ml

БРОНХОЛИТИН 
сир.5,75мг/4,6мг/5мл х 
125гр 

br. 400 3.08 1 232.00
СОФАРМА 
АД-СОФИЯ                                                

370 Dimex sir. fl 125ml ДИМЕКС сир. х 125мл br. 10 3.43 34.30
СОФАРМА 
АД-СОФИЯ                                                

372
Silymarin  tabl. 22,5mg 
/80br

КАРСИЛ др. 22,5 мг x 
80 

op. 30 4.90 147.00
СОФАРМА 
АД-СОФИЯ                                                

373
Hyoscine butylbromide 
tabl 10mg/20br.

БУСКОЛИЗИН др. 
10мг x 20 

op. 50 2.82 141.00
СОФАРМА 
АД-СОФИЯ                                                

375 Spasmalgon tabl /20mg
СПАЗМАЛГОН тб. х 
20

op. 100 3.80 380.00
АКТАВИС 
ЕАД                                                     

376 Spasmalgon amp 2ml
СПАЗМАЛГОН амп. 
2мл x 1  

br. 2 800 1.02 2 856.00
СОФАРМА 
АД-СОФИЯ                                                

378 Bisacodil sup 10mg/6br.
БИЗАКОДИЛ супоз. 
10мг x 6

op. 50 3.77 188.50
СОФАРМА 
АД-СОФИЯ                                                

379
Carbo activatus 
tabl./10br.

АКТИВЕН ВЪГЛЕН 
тб.  0.25 х 20

op. 100 1.35 135.00

ОАО 

ФАРМСТАНДА

РТ-

ЛЕКАРСТВА                                      

387
Methylergometrine amp 
1ml/0.2mg

МЕТЕРГИН амп. 0.2мг 
x 1 

br. 1 750 0.94 1 645.00
НОВАРТИС 
ФАРМА

388 Oxytocin amp 1ml/5ui
ОКСИТОЦИН амп. 5IU 
1мл x 1 

br. 2 700 0.64 1 728.00
ГЕДЕОН 
РИХТЕР АД

393
Dipyridamole tabl. 
25mg/60br.

АНТИСТЕНОКАРДИН 
тб. 25мг x 60

op. 200 2.98 596.00
СОФАРМА 
АД-СОФИЯ                                                

395
Etamsylate amp. 
2ml/250mg

ДИЦИНОН амп. 250мг  
2мл x 1 

br. 5 700 2.29 13 053.00

Vifor France; 
OM Pharma   
и Фармалог 
ЕООД
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397
Allopurinol tabl 
100mg/50br

МИЛУРИТ тб. 100мг x 
50

op. 20 4.69 93.80 EGIS

398
Vitamin B complex amp 
2ml

ВИТАМИН В 
КОМПЛЕКС амп. 2мл 
x 1 

br. 200 1.41 282.00
СОФАРМА 
АД-СОФИЯ                                                

399

Thiamine 100mg+ 
cyanocobalamin 
1000+pyridoxine 100mg+ 
lidocaine hydrohloride 
20mg- amp 2ml

МИЛГАМА N амп. 2мл 
x 1 

br. 5 700 1.30 7 410.00
WEORWAG 
PHARMA

400
Thiamine hydrochloride 
100mg+ Pyridoxine 
hydrochloride 50mg /1ml

МИЛГАМА NA амп. 
1мл x 1 

br. 1 000 1.36 1 360.00
WEORWAG 
PHARMA

406
Amoxicillin+clavulanic 
acid gr. fl 312.5

МЕДОКЛАВ ФОРТЕ 
сусп. 312.5мг/5мл х 
100мл

br. 10 8.41 84.10
MEDOCHE
MIE LTD

418 Influenza vaccine 
ИНФЛУВАК амп. 
0.5мл x 1 ваксина п/в 
грип

br. 20 8.36 167.20 МАЙЛАН

422 Deflamol ungv tuba
ДЕФЛАМОЛ унгв. х 
18гр

br. 200 3.34 668.00
СОФАРМА 
АД-СОФИЯ                                                

423 Zinc oxide  10% tuba ЦИНК крем 10% 18гр br. 200 2.50 500.00
СОФАРМА 
АД-СОФИЯ                                                

424 Ichthamol 18g/10% tuba
ИХТАМОЛ унгв. 10% 
х 15гр 

br. 20 3.06 61.20
ГАЛЕН 
ФАРМА - 
Калугерово

425
Gentamicin crem 
0.1%/15g tuba

ГЕНТАМИЦИН крем 
0.1% 15гр

br 10 2.34 23.40
АКТАВИС 
ЕАД                                                     

439 Лосион против въшки
ВИПРИН лосион п/в 
въшки х 100мл

br. 10 4.75 47.50
ВИП СИСТЕМС 

СОФИЯ ООД                                           

440
Ciprofloxacin col. 
5ml/0.3%

ЦИПРОФЛОКСАЦИН 
АБР 3мг/мл капки за 
очи и уши

br. 20 3.61 72.20
АНТИБИОТИК 

РАЗГРАД                                              

441
Levofloxacin 5mg/ml fl. 
colyr

ЛЕВОФЛОКСАН 
колир 5мг/мл 5мл

br. 40 7.68 307.20
АНТИБИОТИК 

РАЗГРАД                                              

442 Aciclovir 4.5g/3%
ЗОВИРАКС унгв.очен 
х 4.5гр

br. 10 9.76 97.60
GLAXOSMI
THKLINE                                                 

443
Ophthalmo-septonex fl 
10ml

ОФТАЛМОСЕПТОНЕ
КС капки за очи х 10мл

br. 55 6.01 330.55
IVAX -CR 
AS                                                     

448

Манитол10%+Na сол на 
хиалуронова киселина-
0,05%+ 
Глицерол+Хлорбутанол 
0,075% + ЕДТА -colyr fl.

ТЕРСО очен разтвор с 
осмотично действие 
8мл

br. 20 14.46 289.20
D.M.G.ITALI
A                                                    

449

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

ОФТАСИАЛЕ 
офталмологичен 
разтвор за защита на 
роговицата х 8 мл

br. 50 21.34 1 067.00
D.M.G.ITALI
A                                                    
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450 Moxifloxacin fl. 5ml
МОКСИФЛОКСАЦИН 
Eye drops, solution 5 
mg/ml - 5 ml - 1

br. 10 13.00 130.00
Антибиотик 
Разград АД, 
България

451
Tetracyclin ungv. 
10mg/5g

ТЕТРАЦИКЛИН 
ВИЖЪН очен унгв. 10 
mg/g - 5 g - 1

br. 20 4.60 92.00
Антибиотик 
Разград АД, 
България

452
Dexamethasone sodium 
phosphate colyr 0,1%

МАКСИДЕКС капки за 
очи 5мл 

br. 20 3.07 61.40 ALCON

454 Atropin colyr 1%/10ml
АТРОПИН ВИЖЪН 
капки за очи 10 mg/ml  - 
10 ml - 1

br. 50 16.10 805.00
Антибиотик 
Разград АД, 
България

458
Bimatoprost/ timolol sol 
0,3mg/ml+ 5mg/ml 

ГАНФОРТ капки очни 
0.3мг/мл+5мг/мл - 3мл 

br. 10 28.42 284.20
АКТАВИС 
ЕАД                                                     

462
Chloramphenicol+ 
Dexamethasone 
5mg+1mg/ml

ДЕКСАМФЕНИКОЛ 
капки за очи 5 mg/ml+ 
1mg/ml - 5 ml - 1

br. 10 4.64 46.40
Антибиотик 
Разград АД, 
България

465 Furotalgin c-ci fl 5ml
ФУРОТАЛГИН капки 
за уши ПЕ флакон х 
5мл

br. 50 3.08 154.00
СОФАРМА 
АД-СОФИЯ                                                

467
Xylomethazoline fl 
10ml/0.5%

КСИЛОФАРМ р-р 
0.05% х 10мл

br. 20 1.20 24.00 Унифарм АД

468
Xylomethazoline fl 
10ml/1%

КСИЛОФАРМ р-р 
0.1% х 10мл

br. 120 1.44 172.80 Унифарм АД

469
Mupirocin 2% 3g ung 
nasal

БАКТРОБАН унгв. 
назал х 3гр 

br 10 9.23 92.30
GLAXOSMI
THKLINE                                                 

470 Effisol tabl. 250mg ЕФИЗОЛ пастили x 20 op 20 3.44 68.80
АКТАВИС 
ЕАД                                                     

474 Barium sulfate prax 100g
ДЕКА-БАР прах x 
100гр за суспензия

br. 100 6.50 650.00
МИЛВЕ 3 
ООД                                                     

Обща сума : 

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

Д-р Т. Тодоров

Изп. Директор

 ................П..................

Пл. Георгиева

Гл. Счетоводител

За изпълнител :

371 056.55 лв  с ДДС

309 213.79  без ДДС
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ДОГОВОР № 9 

ЗА  ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

ДОСТАВКИ НА МЕДИКАМЕНТИ, УНП 00468-2016-0005 

 

Днес, 29.08. 2016г. в гр. Монтана на основание чл.112 от Закона за обществените поръчки и 

Решение № Р-19 от 09.08.2016г.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  

„Медофарма” ЕООД ,  ЕИК / БУЛСТАТ: 121578346  

с адрес: гр.София 1784 , ж.к.Младост 1, бл.38Б офис сграда, тел.: 02 9743709, факс: 02 9743708, 

представлявано от Ахилеас Цангарис, наричано   по-долу за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ” от  друга  
страна, за следното: 

 

ІІ..          ППРРЕЕДДММЕЕТТ  ННАА  ДДООГГООВВООРРАА  

1.1.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  възлага, а  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  

медикаменти,  съгласно приложена Спецификация - неразделна част от настоящия договор .  

    

ІІ.  ЦЕНИ И ОБЩА СТОЙНОСТ НА ДОСТАВКИТЕ ПО ДОГОВОРА 

2.1. Единичната  цена на стоките по т.1.1  е определена в лева, съгласно приложената Спецификация. 
2.2. Общата стойност на доставката по договора е : 

71 678.75 (седемдесет и една хиляди шестстотин седемдесет и осем 0.75) лева с ДДС, 

59 732.29 (петдесет и девет хиляди седемстотин тридесет и два 0.29) лева без ДДС. 

2.3. Цените са фиксирани и не подлежат на промяна през периода на изпълнение на договора, с 
изключение при приложението на нормативните разпоредби. 

2.4. Количествата на стоките от поръчката, посочени в приложената спецификация, са прогнозни и 

ориентировъчни и не пораждат задължение за Възложителя да ги закупи в пълен обем, както и 

възможност да заяви доставка на по-големи количества, съобразно нуждите на лечебното заведение. 
 

ІІІ.  УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

3.1.  Плащането по настоящия договор се осъществява в български лева чрез банков превод от страна 
на   ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  по посочената в т.15  банковата сметка  на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ- отложено в 
срок до 60 дни  след съответната доставка и представяне на необходимите документи .  

3.2 Заплащането на стоките се извършва след представяне на следните документи : 

а/доставна фактура - оригинал; 

б/ приемо-предавателен протокол; 
в/ партиден сертификат за качество. 

г/ заявка 
3.3.В случай, че посочените в чл.3.2. документи са нередовни или не са комплектовани, същите се 
връщат на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с приемо-предавателен протокол за изправяне на нередностите.Срокът 
по т.3.1. за плащане на доставката, започва да тече от датата на представянето на документите в 
изискуемия вид. 

 

ІV.  СРОК НА  ДОСТАВЯНЕ 

4.1.  Доставката на стоките, предмет на настоящият договор се извършва периодично и в срок  до 24 

часа след всяка обикновенна писмена заявка предадена по електронен път и в срок до 6 часа след 

всяка спешна заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

4.2. 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. 
е) гаранция за изпълнение в една от формите, определени в чл.111 от ЗОП, която се 

освобождава до 30 дни след приключване на изпълнението на договора. Гаранцията е в размер на  3 % 

от стойността на договора без ДДС и възлиза на 
1 791.97 лв./словом : хиляда седемстотин деветдесет и един 0.97/ 

 

VІІІ.  ЗАДЪЛЖЕНИЯ  НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

8.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава :       

8.1.  Да приеме стоките, предмет на настоящия договор, в деня на доставката, съответстващи по вид, 

количество и качество на описанието в настоящия договор.  

8.2. Да заплати доставените стоки в уговорения срок.      

8.3. След изтичане на срока за изпълнение на  договора  да освободи гаранцията за изпълнение на 
договора без да дължи лихви за периода, през който средствата са престояли законно при него.  

8.4. Да осигури присъствието на свой представител при приемането на стоките, разполагащ с 
надлежно пълномощно за подписване на приемателно-предавателен протокол. 

 

ІХ.  ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА СТОКИТЕ 

9.1. Приемането на стоките се осъществява в присъствието на упълномощен представител на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

9.2.  При приемането на стоките се подписва приемо-предавателен протокол, удостоверяващ 

получаването на стоките, едновременно с представянето на разрешение за продажба, издадено от 
ИАЛ.  

 

Х.   КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИИ И СРОК НА ГОДНОСТ 

10.1.Качеството на стоките, предмет на настоящия договор, следва да отговаря на техническите 
стандарти на производителя, което се удостоверява със сертификат за качество и произход, издаден от 
компетентен орган в страната-производител. 

10.2. Към датата на доставката срокът на годност на стоките, предмет на настоящия договор, следва да 
бъде не по-малък от 60 % от срока на годност, обявен от производителя. 

10.2.1. В случай на доставка на  медикаменти с по-кратък от договорения срок на годност, 
изпълнителя заплаща неустойка, както следва: 
от 59.99% до 50% - 5% върху стойността на доставката; 
от 49.99% до 40% - 10% върху стойността на доставката; 
от 39.99% до 30% - 30% върху стойността на доставката; 
от 29.99% до 20% - 60% върху стойността на доставката; 
под 20 % - 90% върху стойността на доставката. 

10.2.2. Доставката на медикаменти с по-малък от 40% от обявения от производителя срок на 
годност се извършва само с мотивирано решение на възложителя за конкретното 
количество, определено от него. 

10.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да откаже приемането на стоките, ако в деня на пристигането и 

приемането, те не отговарят на договореното с настоящия договор. 



ХІ. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕТОЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ, РЕКЛАМАЦИИ 

11.1.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да предяви рекламация пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за : 
а/ количество и некомплектност на стоките или техническата документация / явни недостатъци /; 

б/ качество / скрити недостатъци /: 

- при доставяне на стока не от договорения вид, посочен в т.1.1; 

- при констатиране на дефекти при употреба на стоката.    

11.2. Рекламациите за явни недостатъци на стоките се правят в 14 дневен срок от датата на доставяне  
със съответен протокол. 

11.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е длъжен  да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за установените дефекти 

в 15-дневен срок от констатирането им. 

11.4. В рекламациите се посочва номерът на договора, точното количество на получената стока, 
основанието за рекламация и конкретното искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Към рекламацията се прилага 
копие от сертификата за качество, получено заедно с другите дължими документи по договора.  

11.5. В петдневен срок от получаване на рекламацията, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ следва да отговори на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено и конкретно дали приема рекламацията или я отхвърля.   

11.6. При рекламации с явни недостатъци ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен в 5-дневен срок от получаване 
на рекламацията за своя сметка и риск да достави на мястото на доставяне количеството липсващи в 
доставката/некомплектни договорени стоки. 

11.7. Изборът на посочените по-горе възможности да се върне съответната  част от платеното или да 
се доставят нови стоки принадлежи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ , като разходите и рисковете по новото 
доставяне са за сметка на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

11.8.Рекламираните стоки се съхраняват от съответния краен получател до уреждане на рекламациите.  
XII.  ОТГОВОРНОСТ  ПРИ  ЗАБАВА, НЕУСТОЙКИ 

12.1. За неизпълнение на задълженията си по настоящия договор, 

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 29.08. 2016г. и важи до 29.08. 2017г. 
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. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора за лекарствени продукти включени в Позитивния 
лекарствен списък след  включването в действие на Електронната система за закупуване на 
лекарствени продукти за нуждите на лечебните заведения в Република България и сключване на 
съответните договори, свързани с централизираното възлагане на обществена поръчка. 
17.4. При съставянето на настоящия договор се представиха следните документи :  

1. Решение на Изпълнителния директор № Р - 19  от 09.08.2016г.; 
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   

 

 

 



 №
Код по 

АТС

Генерично наименование 

на медикамента

Търговско наименование на 

медикамента

Единица 

мярка

Прогнозн

о 

количеств

о

Цена 

изчислена на 

база 

референтна 

стойност в лв. 

с ДДС

Единична 

цена в лв. 

с ДДС

Обща 

стойност в 

лв. с ДДС

Производител

7 N05AL05
Amisulpiride tabl. 

400mg./30br.

Медосулпид тб.400мг 

30бр
op. 5 41.81 40.20 201.00

Medochemie 

Ltd.

13 N05AX08
Risperidone 

tabl.2mg/20br.

Медориспер тб.2мг 

20бр
op. 20 4.57 4.27 85.40

Medochemie 

Ltd.

18 G03AA09
Escitalopram 

tabl.10mg/28br.

Мерсинол тб.10мг 

30бр
op. 5 5.52 5.42 27.10

Medochemie 

Ltd.

19 N06AB05
Paroxetine tabl 

20mg/30br.
Парикс тб. 20мг 30бр op. 5 5.75 5.37 26.85

Medochemie 

Ltd.

21 N05AX12
Aripiprazole tabl. 

10mg/28br
Зикалор тб. 10мг 30бр op. 10 67.23 64.64 646.40

Medochemie 

Ltd.

241 J01DD12 Cefoperazone fl 1g
Медоцеф фл.1гр. х 

10бр
br. 500 39.05 3.76 1 880.00

Medochemie 

Ltd.

246 J01DD04 Ceftriaxone fl 1g
Медаксон фл. 1гр х 

100
br. 20 000 187.55 1.28 25 600.00

Medochemie 

Ltd.

249 J01DD62
Cefoperazone+sulbact

am fl 2g

Сулцеф фл. 1гр/1гр х 

25
br. 1 500 300.23 9.81 14 715.00

Medochemie 

Ltd.

250 J01DH02 Meropenem fl 1g Меропе фл.1гр х 10 br. 100 217.85 8.97 897.00
Medochemie 

Ltd.

252 J01GB06
Amikacin amp 

250mg/2ml

Селемицин 

амп.250мг/2мл х 10
br. 2 500 24.61 2.02 5 050.00

Medochemie 

Ltd.

253 J01GB06
Amikacin amp 

500mg/2ml

Селемицин 

амп.500мг/2мл х 10
br. 5 500 49.21 4.10 22 550.00

Medochemie 

Ltd.

Обща сума : 

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

Д-р Т. Тодоров

Изп. Директор

 ................П..................

Пл. Георгиева

Гл. Счетоводител

За изпълнител :

71 678.75 лв  с ДДС

59 732.29  без ДДС

Спецификация

към договор № 9  за Доставки на медикаменти, УНП 00468-2016-0005

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

изпълнител :   "Медофарма" ЕООД

Медикаменти 2016 - Договор № 9 Стр 1 oт 1



ДОГОВОР № 10 

ЗА  ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

ДОСТАВКИ НА МЕДИКАМЕНТИ, УНП 00468-2016-0005 

 

Днес, 29.08. 2016г. в гр. Монтана на основание чл.112 от Закона за обществените поръчки и 

Решение № Р-19 от 09.08.2016г.на Изпълнителния директор на МБАЛ „Д-р Ст.Илиев” АД гр.Монтана 
за извършено класиране и определяне на изпълнител, се сключи настоящия договор между: 
МБАЛ „Д-р Стамен Илиев"-АД, ЕИК: 111047073 

с адрес: гр. Монтана, ул.„Сирма войвода” №4, тел.:  096 305150,  факс:  096 307554, представлявано от 
Д-р Тодор Тодоров – Изпълнителен директор, наричано по-долу за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ” от 
една страна,     и  

„Фьоникс Фарма ” ЕOOД ,  ЕИК / БУЛСТАТ: 203283623  

с адрес: гр.София 1700, район Студентски, ул. „Околовръстен път” 199А, тел.: 02 9658100, факс: 02 

9658172, представлявано от Томислав Живанович, Веселин Величков Кунев, Юлиан Атанасов 
Неделчев и Радостин Георгиев Димитров (Дружеството се представлява от двама Управители заедно 
или от един Управител заедно с един прокурист, доколкото има упълномощен), наричано   по-долу за 
краткост  „ИЗПЪЛНИТЕЛ” от  друга  страна, за следното: 

 

ІІ..          ППРРЕЕДДММЕЕТТ  ННАА  ДДООГГООВВООРРАА  

1.1.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  възлага, а  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  

медикаменти,  съгласно приложена Спецификация - неразделна част от настоящия договор .  

    

ІІ.  ЦЕНИ И ОБЩА СТОЙНОСТ НА ДОСТАВКИТЕ ПО ДОГОВОРА 

2.1. Единичната  цена на стоките по т.1.1  е определена в лева, съгласно приложената Спецификация. 
2.2. Общата стойност на доставката по договора е : 

439 097.89 (четиристотин тридесет и девет хиляди деветдесет и седем 0.89) лева с ДДС, 

365 914.91 (триста шестдесет и пет хиляди деветстотин и четиринадесет 0.91) лева без ДДС. 

2.3. Цените са фиксирани и не подлежат на промяна през периода на изпълнение на договора, с 
изключение при приложението на нормативните разпоредби. 

2.4. Количествата на стоките от поръчката, посочени в приложената спецификация, са прогнозни и 

ориентировъчни и не пораждат задължение за Възложителя да ги закупи в пълен обем, както и 

възможност да заяви доставка на по-големи количества, съобразно нуждите на лечебното заведение. 
 

ІІІ.  УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

3.1.  Плащането по настоящия договор се осъществява в български лева чрез банков превод от страна 
на   ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  по посочената в т.15  банковата сметка  на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ- отложено в 
срок до 60 дни  след съответната доставка и представяне на необходимите документи .  

3.2 Заплащането на стоките се извършва след представяне на следните документи : 

а/доставна фактура - оригинал; 

б/ приемо-предавателен протокол; 
в/ партиден сертификат за качество. 

г/ заявка 
3.3.В случай, че посочените в чл.3.2. документи са нередовни или не са комплектовани, същите се 
връщат на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с приемо-предавателен протокол за изправяне на нередностите.Срокът 
по т.3.1. за плащане на доставката, започва да тече от датата на представянето на документите в 
изискуемия вид. 

 

ІV.  СРОК НА  ДОСТАВЯНЕ 

4.1.  Доставката на стоките, предмет на настоящият договор се извършва периодично и в срок  до 24 

часа след всяка обикновенна писмена заявка предадена по електронен път и в срок до 6 часа след 

всяка спешна заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

4.2. 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. 
е) гаранция за изпълнение в една от формите, определени в чл.111 от ЗОП, която се 

освобождава до 30 дни след приключване на изпълнението на договора. Гаранцията е в размер на  3 % 

от стойността на договора без ДДС и възлиза на 
10 977.45 лв./словом : десет хиляди деветстотин седемдесет и седем 0.45/ 

 

VІІІ.  ЗАДЪЛЖЕНИЯ  НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

8.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава :       

8.1.  Да приеме стоките, предмет на настоящия договор, в деня на доставката, съответстващи по вид, 

количество и качество на описанието в настоящия договор.  

8.2. Да заплати доставените стоки в уговорения срок.      

8.3. След изтичане на срока за изпълнение на  договора  да освободи гаранцията за изпълнение на 
договора без да дължи лихви за периода, през който средствата са престояли законно при него.  

8.4. Да осигури присъствието на свой представител при приемането на стоките, разполагащ с 
надлежно пълномощно за подписване на приемателно-предавателен протокол. 

 

ІХ.  ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА СТОКИТЕ 

9.1. Приемането на стоките се осъществява в присъствието на упълномощен представител на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

9.2.  При приемането на стоките се подписва приемо-предавателен протокол, удостоверяващ 

получаването на стоките, едновременно с представянето на разрешение за продажба, издадено от 
ИАЛ.  

 

Х.   КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИИ И СРОК НА ГОДНОСТ 

10.1.Качеството на стоките, предмет на настоящия договор, следва да отговаря на техническите 
стандарти на производителя, което се удостоверява със сертификат за качество и произход, издаден от 
компетентен орган в страната-производител. 

10.2. Към датата на доставката срокът на годност на стоките, предмет на настоящия договор, следва да 
бъде не по-малък от 60 % от срока на годност, обявен от производителя. 

10.2.1. В случай на доставка на  медикаменти с по-кратък от договорения срок на годност, 
изпълнителя заплаща неустойка, както следва: 
от 59.99% до 50% - 5% върху стойността на доставката; 
от 49.99% до 40% - 10% върху стойността на доставката; 
от 39.99% до 30% - 30% върху стойността на доставката; 
от 29.99% до 20% - 60% върху стойността на доставката; 
под 20 % - 90% върху стойността на доставката. 

10.2.2. Доставката на медикаменти с по-малък от 40% от обявения от производителя срок на 
годност се извършва само с мотивирано решение на възложителя за конкретното 
количество, определено от него. 

10.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да откаже приемането на стоките, ако в деня на пристигането и 

приемането, те не отговарят на договореното с настоящия договор. 



ХІ. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕТОЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ, РЕКЛАМАЦИИ 

11.1.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да предяви рекламация пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за : 
а/ количество и некомплектност на стоките или техническата документация / явни недостатъци /; 

б/ качество / скрити недостатъци /: 

- при доставяне на стока не от договорения вид, посочен в т.1.1; 

- при констатиране на дефекти при употреба на стоката.    

11.2. Рекламациите за явни недостатъци на стоките се правят в 14 дневен срок от датата на доставяне  
със съответен протокол. 

11.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е длъжен  да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за установените дефекти 

в 15-дневен срок от констатирането им. 

11.4. В рекламациите се посочва номерът на договора, точното количество на получената стока, 
основанието за рекламация и конкретното искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Към рекламацията се прилага 
копие от сертификата за качество, получено заедно с другите дължими документи по договора.  

11.5. В петдневен срок от получаване на рекламацията, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ следва да отговори на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено и конкретно дали приема рекламацията или я отхвърля.   

11.6. При рекламации с явни недостатъци ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен в 5-дневен срок от получаване 
на рекламацията за своя сметка и риск да достави на мястото на доставяне количеството липсващи в 
доставката/некомплектни договорени стоки. 

11.7. Изборът на посочените по-горе възможности да се върне съответната  част от платеното или да 
се доставят нови стоки принадлежи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ , като разходите и рисковете по новото 
доставяне са за сметка на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

11.8.Рекламираните стоки се съхраняват от съответния краен получател до уреждане на рекламациите.  
XII.  ОТГОВОРНОСТ  ПРИ  ЗАБАВА, НЕУСТОЙКИ 

12.1. За неизпълнение на задълженията си по настоящия договор, 

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 29.08. 2016г. и важи до 29.08. 2017г. 
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. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора за лекарствени продукти включени в Позитивния 
лекарствен списък след  включването в действие на Електронната система за закупуване на 
лекарствени продукти за нуждите на лечебните заведения в Република България и сключване на 
съответните договори, свързани с централизираното възлагане на обществена поръчка. 
17.4. При съставянето на настоящия договор се представиха следните документи :  

1. Решение на Изпълнителния директор № Р - 19  от 09.08.2016г.; 
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   
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Производител

3 N05AD 1
Haloperidol 
tabl,1,5mg/50br,

ХАЛОПЕРИДОЛ 
ТАБЛ, 1,5МГ Х 50

op, 20 2.99 2.78 55.60
GEDEON 
RICHTER

8 N05AH 2
Clozapine tabl, 
25mg/50br,

ЛЕПОНЕКС ТАБЛ, 
25МГ Х 50

op, 5 6.43 7.35 36.75
NOVARTIS 
PHARMA

9 N05AH 2
Clozapine 
tabl,100mg,/50br,

ЛЕПОНЕКС ТАБЛ, 
100МГ Х 50

op, 10 25.69 25.38 253.80
NOVARTIS 
PHARMA

11 N05AH 4
Quetiapine 
tabl,25mg/60br,

ХЕДОНИН ТАБЛ, 
25МГ Х 60

op, 10 2.26 8.10 81.00
G,L,PHARMA 
GMBH

14 N05BA 12
Alprazolam tabl, 
0,25mg/100br,

КСАНАКС ТАБЛ, 
0,25МГ Х 100

op, 30 5.63 6.34 190.20
PFIZER H,C,P, 
CORPORAT

23 N06BX 3
Piracetam tabl, 
800mg,/20br

ЛУЦЕТАМ ТАБЛ, 
800МГ Х 60

op, 40 5.83 7.05 282.00
EGIS 
PHARMACEUTIC
ALS L

27 N03AF 1
Carbamazepime 
tabl,600mg

НЕУРОТОП РЕТ, 
ТАБЛ, 600МГ Х 50

op 10 12.54 14.16 141.60
G,L,PHARMA 
GMBH

28 N03AF 2
Oxcarbazepine 
tabl,600mg,/50br,

ТРИЛЕПТАЛ FCT 
ТАБЛ, 600МГ Х 50

op, 20 26.78 26.46 529.20
NOVARTIS 
PHARMA

29 N03AE 1
Clonazepam tabl, 
0,5mg/50br,

КЛОНАРЕКС ТАБЛ, 
0,5МГ Х 30

op 50 8.35 417.50
РЕКС 
ФАРМАСЮТИК
ЪЛС

31 N03AG 1
Valproic acid 
tabl,500mg/30br,

ДЕПАКИН ХРОНО 
500МГ Х 30

op, 10 3.96 5.80 58.00
SANOFI 
AVENTIS

33 N04AA 2
Biperiden 
tabl,2mg/50br,

АКИНЕТОН ТАБЛ, 
2МГ Х 50

op, 20 2.91 58.20 DEZMA GmbH

38 N01AH 1
Fentanyl amp 
0,25mg/5ml

ФЕНТАНИЛ ФЛ, 
250МКГ 5МЛ Х 
5/ОПАКОВКА/

br, 250 0.95 0.90 225.00
GEDEON 
RICHTER

42 N01AX 3
Ketamine amp, 
10ml/500mg

КАЛИПСОЛ 
ФЛ,500МГ 10МЛ,Х 5

br, 200 8.36 7.74 1 548.00
GEDEON 
RICHTER

45 N01AX 10 Propofol fl, 50ml/2%
ПРОПОФОЛ ФЛ,2% 
50МЛ FRESENIUS

br 50 16.67 9.95 497.50 FRESENIUS KABI

51 N01BB 10
Levobupivacaine HCL 
0,5% amp

ХИРОКАИН 
АМП,5МГ/МЛ 10МЛ 
Х 10/КУТИЯ/

br, 100 2.87 2.82 282.00 ABBVIE EOOD

58 M03AC 4
Atracurium amp 
5ml/50mg

ТРАКРИУМ АМП, 
50МГ/5МЛ Х 
5/КУТИЯ/

br, 500 3.25 2.81 1 405.00
ГЛАКСО СМИТ 
КЛАЙН

59 M03AC 6
Pipecuronium bromide 
amp 4mg

АРДУАН АМП, 2МЛ 
Х 25

br, 1 600 2.92 2.73 4 368.00
GEDEON 
RICHTER

60 M03AB 1

Suxamethonium 
chloride amp 
5ml/100mg

ЛИСТЕНОН АМП, 
1% 5МЛ Х 
5/ОПАКОВКА/

br, 2 000 0.74 2.51 5 020.00
NYCOMED 
PHARMA AS

62 M03BX 4
Tolperizone tabl 
150mg/30br

МИДОКАЛМ ФОРТЕ 
ДР, 150МГ Х 30

op, 60 5.57 5.18 310.80
GEDEON 
RICHTER

63 M03AC 9
Rocuronium bromide 
50mg/5ml

ЕСМЕРОН ФЛ, 50 
МГ/5 МЛ Х 1

br, 100 3.84 3.79 379.00 NV ORGANON

68 M01AB 5
Diclofenac SR tabl 
75mg/20br,

НАКЛОФЕН ДУО 
КАПС, 75МГ Х 20

op, 50 4.22 211.00 KRKA

75 C01AA 8
Metildogoxin tabl 
0,1mg/30br,

ЛАНИТОП ТАБЛ, 
0,1МГ Х 30

op, 46 3.22 3.14 144.44
RIEMSER 
ARZNEIMITTEL 
A

76 C01CA 7
Dobutamine amp 
250mg

ДОБУТАМИН ФЛ, 
250МГ

br, 150 9.32 8.39 1 258.50
ADMEDA 
ARZNEIMITTEL 
GM

Спецификация

към договор № 10  за Доставки на медикаменти, УНП 00468-2016-0005

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

изпълнител :   "Фьоникс Фарма" ЕООД
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79 C01BD 1
Amiodarone amp, 
3ml/150mg

КОРДАРОН 
АМП,150МГ 3МЛ Х 
6/КУТИЯ/

br, 3 700 0.72 0.68 2 516.00
SANOFI 
AVENTIS

80 C01BD 1
Amiodarone 
tabl,200mg/30br,

КОРДАРОН ТАБЛ, 
200МГ Х 30

op, 100 5.22 5.01 501.00
SANOFI 
AVENTIS

85 C01DA 2
Glyceryl trinitrate fl, 
50ml/50mg

НИТРОНАЛ ИНФ,Р-Р 
50МЛ

br, 600 13.49 7.20 4 320.00
G,POHL 
BOSKAMP GmbH 
&

88 C08CA 1
Amlodipine tabl, 
5mg/30br

АМЛОПИН 
ТАБЛ,5МГ Х 30

op, 100 0.68 1.49 149.00 SANDOZ

89 C09BB 3
Amlodipine 5mg+ 
Lizinopril 10mg tabl,

ДИРОНОРМ 
ТАБЛ,10/5МГ Х 30

op, 100 3.97 10.82 1 082.00
GEDEON 
RICHTER

94 C09AA 4
Perindopril tabl, 
5mg/30br

ПРЕСТАРИУМ ТАБЛ, 
5МГ Х 30

op, 50 4.78 12.52 626.00 SERVIER LABS,

95 C07AB 7
Bisoprolol tabl 
5mg/30br

БИЗОГАММА ТАБЛ, 
5МГ Х 30

op, 200 1.76 2.42 484.00
WOERWAG 
PHARMA

98 C02AC 5
Moxonidine tabl 
0,4mg/28br,

МОКСОГАММА 
ТАБЛ,0,4 Х 30

op, 10 8.54 8.02 80.20
WOERWAG 
PHARMA

99 C02AC 6
Rilmenidine tabl, 
1mg,/ 30br,

ТЕНАКСУМ ТАБЛ, 
1МГ Х 30

op, 20 9.06 15.07 301.40 SERVIER LABS,

101 C03BA 11
Indapamide tabl, 
1,5mg/30br,

РАВЕЛ SR 
ТАБЛ,1,5МГ Х 30

op, 100 2.94 2.76 276.00 KRKA

102 C09AA 4
Perindopril arginine 
5mg/ Amlodipine 5mg

ПРЕСТАРИУМ-КО 
ТАБЛ, 5МГ/ 5МГ Х 30

op, 300 5.46 15.33 4 599.00 SERVIER LABS,

104 C04AE 2
Nicergoline tabl, 
30mg/30br,

СЕРМИОН ТАБЛ, 
30МГ Х 30

op, 30 18.24 17.84 535.20
PFIZER H,C,P, 
CORPORAT

105 C04AD 3
Pentoxifylline tabl 
400mg/60br,

АГАПУРИН SR 
ТАБЛ, 400МГ Х 60

op, 50 9.43 9.14 457.00 ZENTIVA

109 C08CA 6
Nimodipine tabl, 
30mg/100br,

НИМОТОП S ТАБЛ, 
30МГ Х 100

op, 5 27.34 25.39 126.95 BAYER

110 C08CA 6
Nimodipine fl 
50ml/10mg

НИМОТОП S ИНФ,Р-
Р 0,02% 50МЛ

br, 50 12.65 12.09 604.50 BAYER

112 N06BX 18
Vinpocetine tabl 
10mg/30br,

КАВИНТОН ФОРТЕ 
ТАБЛ, 10МГ Х 90

op, 50 12.83 11.93 596.50
GEDEON 
RICHTER

113 C10AA 7
Rosuvastatin tabl, 
20mg/28br,

РОЗВЕРА ТАБЛ, 
20МГ Х 30

op, 10 9.67 9.67 96.70 KRKA

123 R03CC 2
Salbutamol fl,inhaler  
200 dosi

САЛБУТАМОЛ ИНХ, 
100МКГ/ДОЗА SDZ

br, 20 4.02 3.93 78.60 SANDOZ

124 N06BC 1
Coffeine citrate 
20mg/ml -1ml

ПЕЙОНА АМП, 1МЛ 
Х 10

br, 200 43.43 41.50 8 300.00 CHIESI

126 R05CB 13
Dornase alfa amp, 
2500UI/2,5ml,

ПУЛМОЗИМ АМП, 
2,5МЛ Х 6

br, 20 35.59 35.12 702.40
F,HOFFMANN-LA 
ROCHE ln

127 R07AA 2
Natural phospholipids 
fl, 120mg/1,5ml

КУРОСЪРФ 
ФЛ,80МГ/МЛ 1,5МЛ 
Х 2

br, 120 543.24 526.15 63 138.00 CHIESI

134 A03FA 1
Metoclopramide tabl 
10mg/40br,

ДЕГАН ТАБЛ, 10МГ 
Х 30

op, 20 3.23 64.60 SANDOZ

135 A05AA 2
Ursodeoxycholic caps 
250mg/100br,

УРЗОФАЛК КАПС, 
250МГ Х 100

op, 5 44.94 44.93 224.65 EWOPHARMA

138 A16AX 1
Thioctid acid tabl 
600mg/30br,

ТИОГАММА ТАБЛ, 
600МГ Х 30

op, 20 20.29 405.80
WOERWAG 
PHARMA

139 A16AA 2
Ademetionine fl 
500mg

ТРАНСМЕТИЛ АМП, 
500МГ Х 5/КУТИЯ/

br, 1 700 6.51 6.20 10 540.00 MYLAN

145 A06AD 65 Fortrans sache 67g/4br
ФОРТРАНС ПРАХ, 
64ГР Х 
4/ОПАКОВКА/

op, 200 10.40 13.38 2 676.00 PHARMA SWISS

146 A07EC 1
Sulfasalazine tabl 
500mg/100br

СУЛФАСАЛАЗИН 
EN ТАБЛ,500МГ Х 50

op, 50 10.78 10.12 506.00 KRKA
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147 G02CB 1
Bromocriptine tabl 
2,5mg/30br

МЕДОКРИПТИН 
ТАБЛ,2,5МГ Х 30

op, 20 6.46 6.32 126.40
MEDOCHEMIE 
Ltd,

148 H01BA 2
Desmopresine tabl, 
0,2mg

МИНИРИН ТАБЛ, 0,2 
МГ Х 15

op, 5 19.20 96.00 FERRING

149 G02AD 4

Carboprost 
tromethamine amp 
1ml/0,25mg

ПРОСТИН АМП, 
250МКГ/МЛ 1МЛ

br, 20 40.07 39.94 798.80
PFIZER H,C,P, 
CORPORAT

150 B03AC 2
Saccharted ferric oxide 
amp 5ml/100mg

ИДАФЕР СОЛ, 
100МГ /5МЛ Х 1

br, 500 12.78 11.12 5 559.00
VIFOR  
INTERNATIONAL

154
Clopidogrel tabl, 
75mg/28br,

ЗИЛТ ТАБЛ,75МГ Х 
28

op, 50 5.30 4.98 249.00 KRKA

159 B01AA 7
Acenocoumarol tabl, 
4mg/20br,

СИНТРОМ ТАБЛ, 
4МГ Х 20

op, 120 2.50 2.44 292.80
MERUS LABS 
NETHERLAND

160 B01AE 7
Dabigatran etexilate 
tabl, 110mg/30br

ПРАДАКСА 
КАПС,110МГ Х 30

op, 10 51.24 57.31 573.10
BOEHRINGER 
INGELHEIM

161 B01AE 7
Dabigatran etexilate 
tabl, 150mg/60br

ПРАДАКСА КАПС, 
150МГ Х 60

op, 10 139.76 119.63 1 196.30
BOEHRINGER 
INGELHEIM

162 B01AF 1
Rivaroxaban tabl, 
10mg,/10br,

КСАРЕЛТО 
ФИЛМ,ТАБЛ, 10 МГ 
Х 10

op, 10 22.94 43.96 439.60 BAYER

163 B01AD 2 Alteplase fl, 50mg
АКТИЛИЗЕ ФЛ, 
50МГ Х 1 /КУТИЯ/

br, 5 777.12 697.12 3 485.60
BOEHRINGER 
INGELHEIM

174 B05BB 1

Sodium chloride; 
potassium chloride; 
calcium chloridefl 
500ml  банки

РИНГЕР ИНФ, Р-Р 
500МЛ BRAUN 
3641232

br, 5 000 1.68 1.21 6 050.00
B,BRAUN 
MELSUNGEN

175 B05BB 1

Sodium chloride; 
potassium chloride; 
calcium chloride fl 
1000 ml- банки

РИНГЕР ИНФ, Р-Р 1Л 
BRAUN 3641233

br, 500 2.13 2.00 1 000.00
B,BRAUN 
MELSUNGEN

182 B05BB 1
Sodium chloride 0,9% 
fl 500ml - банки

НАТРИЕВ ХЛОРИД 
ИНФ,Р-Р 0,9% 500МЛ 
BRAUN 3641201

br, 12 500 1.66 1.06 13 250.00
B,BRAUN 
MELSUNGEN

183 B05BB 1
Sodium chloride 0,9% 
fl 1000ml- банки

НАТРИЕВ ХЛОРИД 
ИНФ,Р-Р 0,9% 1Л 
BRAUN 3641202

br, 10 000 2.36 1.44 14 400.00
B,BRAUN 
MELSUNGEN

189 B05CX 1
Dextrose 5% fl 500ml 
банки

ГЛЮКОЗА ИНФ, Р-Р 
5% 500МЛ BRAUN 
3641210

br, 1 750 1.68 1.13 1 977.50
B,BRAUN 
MELSUNGEN

195 B05BA 1
Amino acid+ Taurine 
10% -500ml

АМИНОВЕН 
СОЛ,10% 500МЛ

br, 25 14.16 7.96 199.00 FRESENIUS KABI

202 B05BA 10

Amino acid10%+ 
Glucose11%+ Purified 
soybean oil 20%-
1540ml

КАБИВЕН ЦЕНТРАЛ 
СОЛ,1540МЛ

br, 50 47.62 40.70 2 035.00 FRESENIUS KABI

203 B05BA 10

Amino acid10%+ 
Glucose11%+ Purified 
soybean oil 20%-
1440ml

КАБИВЕН 
ПЕРИФЕРАЛ 
СОЛ,1440МЛ

br, 50 44.52 37.60 1 880.00 FRESENIUS KABI

204 B05BA 10

Amino acid+ 
Glucose13%+ Soy-
bean oil refined+ 
Medium -chain 
triglicerides+Olive oil 
refined+Fish oil, rich 
in omega 3 acids-
1904ml

СМОФКАБИВЕН 
ПЕРИФЕРАЛ 
СОЛ,1904МЛ

br, 20 58.87 50.42 1 008.40 FRESENIUS KABI
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205 B05BA 10

Amino acid+ 
Glucose42%+ Soy-
bean oil refined+ 
Medium -chain 
triglicerides+Olive oil 
refined+Fish oil, rich 
in omega 3 acids, 
Electrolyte Free-
1970ml

СМОФКАБИВЕН 
ЦЕНТРАЛ 1970МЛ

br, 20 60.91 52.17 1 043.40 FRESENIUS KABI

216 A10BB 9
Gliciazide tabl 
60mg/60br,

МАДРАС MR ТАБЛ, 
60МГ Х 30

op, 20 5.98 5.70 114.00 STADA

220 A10BF 1
Acarbose tabl 
100mg/30br, 

ГЛЮКОБАЙ ТАБЛ, 
100МГ Х 30*

op, 50 7.00 6.79 339.50 BAYER

221 H04AA 1
Glucagon amp 
2ml/1mg

ГЛЮКАГЕН 
ХИПОКИТ 1МГ

br, 20 28.68 27.20 544.00 NOVO NORDISK

222 A12CC 2
Magnesium sulphate 
amp 10ml/400mg

КОРМАГНЕЗИН 
АМП, 400МГ 10МЛ Х 
10/КУТИЯ/

br, 300 1.73 1.62 486.00
WOERWAG 
PHARMA

228 H02AB 4
Methylprednisolone 
amp 80mg susp,

ДЕПО-МЕДРОЛ 
АМП, 40МГ/МЛ 2МЛ 
Х 1/КУТИЯ/

br, 20 5.02 4.86 97.20
PFIZER H,C,P, 
CORPORAT

244 J01DD 1 Cefotaxime fl, 2g
ЦЕФОТАКСИМ-МИП 
ФЛ, 2ГР 15МЛ Х 10

br 100 4.46 4.40 440.00
MIP Pharma 
GmbH

247 J01DD 4 Ceftriaxone fl 2g
МЕДАКСОН ФЛ, 2ГР 
Х 1

br, 20 000 3.75 2.25 45 000.00
MEDOCHEMIE 
Ltd,

261 J01FA 9
Clarithromycin susp fl 
250mg/5ml

ФРОМИЛИД 
ГРАН,250МГ/5МЛ 
60МЛ

br, 30 12.16 11.42 342.60 KRKA

263 J01FF 1
Clindamycin amp 
4ml/600mg

КЛИНДАМИЦИН 
КАБИ 
АМП,150МГ/МЛ 4МЛ 
Х 1

br, 1 600 4.03 1.90 3 040.00 FRESENIUS KABI

271 J01MA 2
Ciprofloxacin tabl 
500mg/10br

ЦИПРИНОЛ ТАБЛ, 
500МГ Х 10

op, 300 4.10 1 230.00 KRKA

274 J01MA 12
Levofloxacin r-r fl 
100ml/5mg

ЛЕВОФЛОКСАЦИН 
КАБИ ФЛ, 5МГ/МЛ 
100МЛ

br, 1 200 10.25 7.78 9 336.00 FRESENIUS KABI

282 J01XD 1
Metronidazole fl 
100ml/500mg

МЕТРОНИДАЗОЛ 
ФЛ, 500МГ 100МЛ

br, 4 300 1.88 1.12 4 816.00 FRESENIUS KABI

286 N01BB 52
Chlorhexidine+lidocai
ne gel 12,5g

КАТЕЖЕЛ+ЛИДОКА
ИН ГЕЛ 12,5ГР

br, 1 200 2.48 2 976.00 MONTAVIT

289 J07BC  Hepatitis B vaccine
ЕНЖЕРИКС-В АМП, 
20МКГ 1МЛ Х 
1/КУТИЯ/

br, 100 21.89 20.76 2 076.00
GLAXO SMITH 
KLINE

291 S01BA 1
Dexamethasone fl 
0,1% /5ml

МАКСИДЕКС 
КОЛИР 5МЛ

br, 50 3.12 3.01 150.50
ALCON 
PHARMACETICA
LS L

292 S01BA 1
Dexamethasone tuba 
0,1% /3,5g

МАКСИДЕКС УНГВ, 
ОФТ, 3,5ГР

br, 50 6.76 6.51 325.50
ALCON 
PHARMACETICA
LS L

293
Dexamethasone0,7mg-
Интравитреален 
имплант в апликатор

ОЗУРДЕКС 
ИНТРАВИТРЕАЛЕН 
ИМПЛАНТ  0,7МГ Х 
1

br, 30 2 018.68 2 018.68 60 560.40 ALLERGAN

295 S01AA 12
Tobramycin3 mg/g - 
3,5 g

ТОБРЕКС УНГВ, 
ОФТ,  0,3% 3,5ГР

br, 20 3.16 3.04 60.80
ALCON 
PHARMACETICA
LS L

296 S01EE 3
Bimatoprost 0,1 mg/ml 
- 3 ml

ЛУМИГАН СОЛ, 
0,1МГ/МЛ 3МЛ

br, 20 29.58 29.21 584.20 ALLERGAN
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297 S01EC 54

Brinzolamide/Brimoni
dine10 mg/ml + 2 
mg/ml - 5 ml

СИМБРИНЗА КАПКИ 
10МГ/МЛ+2МГ/МЛ  
5МЛ

br, 10 17.36 25.98 259.80
ALCON 
PHARMACETICA
LS L

298 S01LA 5
Aflibercept 40 mg/ml - 
100µl

АЙЛИЯ ФЛАКОН 
40МГ/МЛ 100МЛ

br, 30 1 512.90 1 512.84 45 385.20 BAYER

299 L01XC 7
Bevacizumab 25 
mg/ml-4 ml

АВАСТИН ФЛ,100МГ 
Х 1 БП

br, 50 548.60 532.18 26 609.00
F,HOFFMANN-LA 
ROCHE ln

300 S01EC 4 Brinzolamide 5ml/1% АЗОПТ СОЛ, 1% 5МЛ br, 50 10.51 16.48 824.00
ALCON 
PHARMACETICA
LS L

301 S01ED 51

Timolol 
5mg+Pilocarpine 
40mg col fl 5ml

ФОТИЛ ФОРТЕ СОЛ, 
4% 5МЛ

br, 50 7.68 7.14 357.00 SANTEN

306 V03AB 25
Flumazenil amp 
0,1mg/5ml

АНЕКСАТ ФЛ,0,5МГ 
5МЛ Х 1

br, 30 11.98 11.81 354.30
F,HOFFMANN-LA 
ROCHE ln

310 N05AF 3
Chlorprothixene tabl. 
15mg/30br.

ХЛОРПРОТИКСЕН 
ТАБЛ. 15МГ Х 30

op 50 2.71 2.65 132.50 ZENTIVA

316 N05CX 
Menthyl valerate 
tabl.60mg/20br.

ВАЛИДОЛ  ТАБЛ. 
60МГ Х 20 ФАРМАК 
/РУСКИ/

op 120 2.19 1.43 171.60 FARMAK

317 N04AA 2
Biperiden 
amp.5mg/1ml

АКИНЕТОН АМП. 
5МГ/МЛ 1МЛ Х 
5/КУТИЯ/

br. 300 0.79 0.77 231.00 DEZMA GmbH

328 N07CA 52

Cinarisin 
20mg+Dimenhydrinate 
40mg

АРЛЕВЕРТ ТАБЛ. Х 
48

op. 30 31.18 31.15 934.50 EWOPHARMA

330 R06AX 27
Desloratadine tabl. 
5mg /20br

ЕРИУС ТАБЛ. 5МГ Х 
30

op. 10 3.13 9.31 93.10
SCHERING 
PLOUGH

333 R06AX 13 Loratadine sir. 120ml
КЛАРИТИН СИРОП 
5МГ/5МЛ 120МЛ

br. 200 17.65 12.01 2 402.00 BAYER

342 N02BB 2

Metamizole sodium fl. 
oral sol. 500mg/ml -
20ml

ДИАЛГИН КАПКИ 
500МГ/МЛ 20 МЛ

br 380 11.40 4.23 1 607.40 ХИМАКС

345 M01AB 16
Aceclofenac tabl. 
100mg./20br

АФЛАМИЛ 
ТАБЛ.100МГ Х 20

op 200 10.30 8.15 1 630.00
GEDEON 
RICHTER

349 C02AB 1
Methyldopa tabl 
250mg/50br.

ДОПЕГИТ ТАБЛ. 
250МГ Х 30

op. 20 10.04 9.27 185.40
EGIS 
PHARMACEUTIC
ALS L

351 C07AB 2
Metoprolol 
tabl.50mg/30br

МЕТОПРОЛОЛ 
ТАБЛ.50МГ Х 30 
STADA

op. 50 3.01 2.91 145.50 STADA

352 C09AA 2
Enalaprilov maleat 
tabl. 10mg/30br

ЕНАП ТАБЛ. 10МГ Х 
30

op. 10 2.52 2.39 23.90 KRKA

359 C05CX 

Procianidolic 
oligomers tabl. 
150mg/20br.

ЕНДОТЕЛОН ТАБЛ. 
150МГ Х 20

op. 5 37.85 16.23 81.15
SANOFI 
AVENTIS

362 C05BX 1
Calcium dobesilate 
tabl. 500mg x 30br.

ДОКСИУМ 
КАПС.500МГ Х 30

op. 20 13.33 13.32 266.40 OM PHARMA

367 R05CA 0
Tavipec tabl 
150mg/30br

ТАВИПЕК ТАБЛ. Х 
30

op. 750 9.12 6.86 5 145.00 MONTAVIT

371 A09AA 2
Mezym forte 10000 
tabl /20br.

МЕЗИМ ФОРТЕ 
ТАБЛ. 10000 Х 20

op. 650 7.52 6.14 3 991.00
BERLIN CHEMIE 
MENARINI

377 A06AD 11
Lactulose 10g 
sache/10br

ДУФАЛАК САШЕТИ 
15МЛ Х 10

op. 120 11.59 8.90 1 068.00 MYLAN

380 Carbo pulvis КАРБО 20ГР Х op. 100 1.42 142.00 ХИМАКС

381 A07BC 5
Diosmectite /3.76g 
x60

СМЕКТА ПРАХ 3,76 
Х 60

op. 130 26.04 22.24 2 891.20 PHARMA SWISS

382 A07XA 4
Racecadodril sache 
30mg/30br.

ХИДРАСЕК 
САШЕТА 30МГ Х 16

op. 20 16.72 16.70 334.00 MYLAN
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383 A07DA 3 Loperamide caps 2mg
ЛОПЕДИУМ КАПС. 
2МГ Х 10

op. 340 5.51 4.36 1 482.40 SANDOZ

385 Rehydrin sache
ХИДРАТИН АЛФА 
САШЕ Х 8

op. 10 2.58 25.80
АЛФА 
МАРКЕТИНГ

389 B03AE 1

Ferrous sulfate+folic 
acid+Cyanocobalamin 
caps /50br

ФЕРО-ФОЛГАММА 
КАПС. Х 50

op 10 9.17 8.71 87.10
WOERWAG 
PHARMA

390 B03AD 0

Ferric hydroxide 
polymaltose complex 
+folic acid tabl 
100mg/30br.

МАЛТОФЕР ТАБЛ. 
100МГ Х 30

op. 30 6.83 6.76 202.80
VIFOR  
INTERNATIONAL

391 B03AB 4

Ferric hidroxide 
polymaltose complex 
sol 5%/30ml

МАЛТОФЕР СОЛ. 5% 
30МЛ

br. 5 4.92 4.87 24.35
VIFOR  
INTERNATIONAL

394 B02BA 1
Phitomenadione fl. 
20mg/ml -5ml

КА-ВИТ СОЛ. 5МЛ op. 10 11.82 9.35 93.50
MEDPHANO 
PHARMA

401 A11DB 0

Thiamine+cyanocobal
amin+pyridoxine 
caps./50br.

МИЛГАММА N 
КАПС. Х 50

op. 50 18.36 17.60 880.00
WOERWAG 
PHARMA

404 J01FA 3
Midecamycin tabl 
400mg/16br

МАКРОПЕН ТАБЛ. 
400МГ Х 16

op. 30 9.12 5.69 170.70 KRKA

405 J01CR 2
Amoxicillin+clavulani
c acid tabl 625mg

АМОКСИКЛАВ 
ТАБЛ. 500МГ/125МГ  
Х  16

op. 30 6.36 6.16 184.80 SANDOZ

408 J01DC 2
Cefuroxine acetil susp 
fl 50ml-250mg

ЗИНАТ СУСП. 250МГ 
50МЛ

br. 20 17.12 16.42 328.40
GLAXO SMITH 
KLINE

409 J05AB 1
Aciclovir tabl 
400mg/10br

АЦИКЛОВИР 
ТАБЛ.400 Х 35 
АЛИУД

op. 300 32.06 22.87 6 861.00 STADA

410 J01FA 10
Azithromycin susp. fl. 
200mg

АЗАТРИЛ СУСП. 
200МГ/5МЛ

op. 20 13.06 11.12 222.40 АКТАВИС АД

413 P01BA 1
Chloroquine tabl 
250mg/100br.

РЕЗОХИН ТАБЛ. 
250МГ Х 100

op. 5 35.40 33.26 166.30 BAYER

415 J06AA 4
Botulinum antitoxin 
amp 1d/45000ui

ПРОТИВОБОТУЛИН
ОВ СЕРУМ

br. 5 36.24 181.20 БУЛ БИО-НЦЗПБ

416 J06AA 2
Tetanus antitoxin amp 
1d/1500ui

СЕРУМ 
ПРОТИВОТЕТАНИЧ

br. 100 71.14 34.56 3 456.00 БУЛ БИО-НЦЗПБ

419 J06AA 3

Vipera venom 
antitoxin amp 
1d/100ui

ПРОТИВОЗМИЙСКИ 
СЕРУМ АМП.100АЕ

br. 10 68.64 61.20 612.00 БУЛ БИО-НЦЗПБ

420 J07AM 1

Tetanus vaccine 
adsorbed amp 
40ui/0.5ml

ТЕТАНИЧЕН 
ТОКСОИД АМП. 
0,5/1 ДОЗА Х 
10/КУТИЯ/

br. 2 000 1.12 1.07 2 140.00 БУЛ БИО-НЦЗПБ

421 J06BA 2

Human normal 
immunoglobulun amp 
10ml/5%

ИМУНОВЕНИН 
ИНТАКТ АМП. 
250МГ 5МЛ

br. 420 12.85 12.70 5 334.00 БУЛ БИО-НЦЗПБ

426 R01AX 6
Mupirocin ungv. 2% 
dermal 30g 

БАКТРОБАН УНГВ. 
2% 15ГР

br 10 6.05 5.99 59.90
GLAXO SMITH 
KLINE

427 D06BA 2
Silver sulfadiazol crem 
2% 400g

АРГОСУЛФАН 
КРЕМ 2% 400ГР 
ТУБА

br 10 54.80 54.68 546.80 JELFA S.A.

428 D06AX 0
Neomycin + Bacitracin 
ungv. Tuba 20g

БАНЕОЦИН УНГВ. 
15ГР

br 10 12.55 4.07 40.70 SANDOZ

429 D07AC 13
Mometasone furoate 
30g crem

ЕЛОКОМ КРЕМ 30ГР br. 10 5.02 4.97 49.70
SCHERING 
PLOUGH

430 D07AC 13
Mometasone furoate 
30g ungv

ЕЛОКОМ УНГВ. 
30ГР

br. 10 5.02 4.97 49.70
SCHERING 
PLOUGH
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431 D07AD 1
Clobetasol propionate 
0.05% ungv

ДЕРМОВАТ УНГВ. 
0,05% 25ГР

br. 10 3.42 3.38 33.80
GLAXO SMITH 
KLINE

432 D06AX 4 Neomycinum spr 55ml
НЕОМИЦИНУМ 
СПРЕЙ 32ГР

br. 50 8.14 7.66 383.00
POLFA 
TARCHOMIN

433 D07CA 1
Hydrocortisone+oxytet
racycline fl 55

ОКСИКОРТ СПРЕЙ 
32.25ГР

br. 200 8.96 8.43 1 686.00
POLFA 
TARCHOMIN

434 D03AX 5
Bionect 10/10cm.- 
10br

БИОНЕКТ МАРЛЯ 
10/10СМ Х 10

op. 50 22.59 1 129.50
ANGELINI 
PHARMA

436 D03AX 5
Hyaluronic acid sprei-
125ml

ЦИКАТРИДИНА 
СПРЕЙ 125МЛ

op. 20 16.83 336.60 NATURPHARMA

438 D11AX 0 Wishnevsky tuba 75g
МАЗ НА 
ВИШНЕВСКИ УНГВ. 
75ГР ВЕТПРОМ

br. 20 3.91 2.83 56.60 ВЕТПРОМ

444 S01BC 3
Diclofenac fl. 5ml 
0.1% colir

УНИКЛОФЕН 
КОЛИР 1МГ/5МЛ

br. 10 5.28 4.72 47.20
UNIMED 
PHARMA

445 S01FA 6
Tropicamide col fl 
10ml/ 1%

УНИТРОПИК 1% 
10МЛ

br. 50 7.54 7.05 352.50
UNIMED 
PHARMA

446 S01HA 4
Proxymetacaine col fl 
15ml/0.5%

АЛКАИН КОЛИР 
0.5% 15МЛ

br. 70 8.06 7.86 550.20
ALCON 
PHARMACETICA
LS L

453 S01BC 11
Bromfenac colyr 
0,9mg/ml

ЙЕЛОКС КАПКИ ЗА 
ОЧИ 0.9МГ/МЛ 5МЛ

br. 10 9.32 9.23 92.30
CHAUVIN 
ANKERPHARM

456 S01XA 12
Dexpanthenol gel 5% 
/10g

КОРНЕРГЕЛ ГЕЛ 5% 
10ГР.

br. 20 12.18 10.15 203.00
CHAUVIN 
ANKERPHARM

457 S01ВС 10 Nepafenac
НЕВАНАК СУСП. 
1МГ/МЛ 5МЛ

br. 20 42.60 27.00 540.00
ALCON 
PHARMACETICA
LS L

459 S01BC 1
Indomethacin colyr. 
0,1%- 5ml

ИНДОКОЛИР 
СОЛ.0,1% 5 МЛ.

br. 10 5.54 5.49 54.90
CHAUVIN 
ANKERPHARM

460 S01AX 11 Ofloxacin  sol. 0,3% 
ФЛОКСАЛ КАПКИ 
ЗА ОЧИ 5МЛ

br. 10 5.52 5.46 54.60
CHAUVIN 
ANKERPHARM

461 S01ED 1
Timolol  maleate fl 
5ml/0.5%

КУЗИМОЛОЛ 
КОЛИР 0,5% 5МЛ

br. 10 3.01 2.94 29.40
ALCON 
PHARMACETICA
LS L

471

Маз за кръвоспиране- 
смес от мая, пчелен 
восък, соево масло и 
др.

ЕМОФИКС МАЗ ЗА 
КРЪВОСПИРАНЕ 
30ГР

br 10 12.16 121.60 D.M.G. ITALY

472 R01AB 1

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

ВИБРОЦИЛ ГЕЛ 
12ГР

br 50 9.12 7.16 358.00
NOVARTIS 
CONSUMER 
HEAL

473 V08AA 0
Sodium meglumine 
amidotrizote amp 20ml

УРОГРАФИН АМП. 
76% 20МЛ Х 1

br. 100 6.64 5.64 564.00
SCHERING AG 
PHARMA

477

Адаптирани  млека за деца  
до 1800гр.-Мляко за 
недоносени деца с много 
ниско тегло при раждане 
или с ниско тегло при 
раждане. За недоносени с 
тегло до 1800гр. С 
частично хидролизиран 
протеин

ФРИЗОЛАК 
ПРЕМАТЮР 400 ГР

br. 100 8.64 864.00 FRIESLAND

478
Адаптирани  млека за 
деца  до 3кг.

ФРИЗОЛАК 
ПРЕМАТЮР 400 ГР

br. 100 8.64 864.00 FRIESLAND

479

Адаптирани детски млека 
за новородени доносени 
деца 0-6 месеца с 
пробиотична култура

ФРИЗОЛАК 1 400 ГР br. 200 5.04 1 008.00 FRIESLAND
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Единична 
цена в лв. с 

ДДС

Обща 
стойност в 
лв. с ДДС

Производител

480 Лечебни млека
ФРИЗОЛАК ПЕП АС 
400 ГР

br. 10 18.00 180.00 FRIESLAND

481
Стандартна 
ентерална храна -
200мл

ФРЕЗУБИН 
ВАНИЛИЯ 200МЛ

br. 200 2.69 538.00 FRESENIUS KABI

483

Ентерална храна за 
диабетици- 
подходяща за 
сондово хранене и 
пиене -500мл

ДИБЕН ФЛ.500МЛ Х 
1/ЗА ДИАБЕТИЦИ/

br. 100 6.67 667.00 FRESENIUS KABI

Обща сума : 

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

Д-р Т. Тодоров

Изп. Директор

 ................П..................

Пл. Георгиева

Гл. Счетоводител

За изпълнител :

439 097.89 лв  с ДДС

365 914.91  без ДДС

 ................П..................
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ДОГОВОР № 11 

ЗА  ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

ДОСТАВКИ НА МЕДИКАМЕНТИ, УНП 00468-2016-0005 

 

Днес, 29.08. 2016г. в гр. Монтана на основание чл.112 от Закона за обществените поръчки и 

Решение № Р-19 от 09.08.2016г.на Изпълнителния директор на МБАЛ „Д-р Ст.Илиев” АД гр.Монтана 
за извършено класиране и определяне на изпълнител, се сключи настоящия договор между: 
МБАЛ „Д-р Стамен Илиев"-АД, ЕИК: 111047073 

с адрес: гр. Монтана, ул.„Сирма войвода” №4, тел.:  096 305150,  факс:  096 307554, представлявано от 
Д-р Тодор Тодоров – Изпълнителен директор, наричано по-долу за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ” от 
една страна,     и  

„Медекс” ООД  ,  ЕИК / БУЛСТАТ: 131268894  

с адрес: гр.София 1138 , район Младист, ж.к.Горубляне, ул. „Самоковско шосе” 2Л, тел.: 02 9175545, 

факс: 02 9175538 , представлявано от Емил Александров Данев и Велизар Антонов Драгоев (заедно и 

поотделно), наричано   по-долу за краткост  „ИЗПЪЛНИТЕЛ” от  друга  страна, за следното : 

 

ІІ..          ППРРЕЕДДММЕЕТТ  ННАА  ДДООГГООВВООРРАА  

1.1.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  възлага, а  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  

медикаменти,  съгласно приложена Спецификация - неразделна част от настоящия договор .  

    

ІІ.  ЦЕНИ И ОБЩА СТОЙНОСТ НА ДОСТАВКИТЕ ПО ДОГОВОРА 

2.1. Единичната  цена на стоките по т.1.1  е определена в лева, съгласно приложената Спецификация. 
2.2. Общата стойност на доставката по договора е : 

365 155.65 (триста шестдесет и пет хиляди сто петдесет и пет 0.65) лева с ДДС, 

304 296.38 (триста и четири хиляди двеста деветдесет и шест 0.38) лева без ДДС. 

2.3. Цените са фиксирани и не подлежат на промяна през периода на изпълнение на договора, с 
изключение при приложението на нормативните разпоредби. 

2.4. Количествата на стоките от поръчката, посочени в приложената спецификация, са прогнозни и 

ориентировъчни и не пораждат задължение за Възложителя да ги закупи в пълен обем, както и 

възможност да заяви доставка на по-големи количества, съобразно нуждите на лечебното заведение. 
 

ІІІ.  УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

3.1.  Плащането по настоящия договор се осъществява в български лева чрез банков превод от страна 
на   ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  по посочената в т.15  банковата сметка  на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ- отложено в 
срок до 60 дни  след съответната доставка и представяне на необходимите документи .  

3.2 Заплащането на стоките се извършва след представяне на следните документи : 

а/доставна фактура - оригинал; 

б/ приемо-предавателен протокол; 
в/ партиден сертификат за качество. 

г/ заявка 
3.3.В случай, че посочените в чл.3.2. документи са нередовни или не са комплектовани, същите се 
връщат на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с приемо-предавателен протокол за изправяне на нередностите.Срокът 
по т.3.1. за плащане на доставката, започва да тече от датата на представянето на документите в 
изискуемия вид. 

 

ІV.  СРОК НА  ДОСТАВЯНЕ 

4.1.  Доставката на стоките, предмет на настоящият договор се извършва периодично и в срок  до 24 

часа след всяка обикновенна писмена заявка предадена по електронен път и в срок до 6 часа след 

всяка спешна заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

4.2. 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. 
е) гаранция за изпълнение в една от формите, определени в чл.111 от ЗОП, която се 

освобождава до 30 дни след приключване на изпълнението на договора. Гаранцията е в размер на  3 % 

от стойността на договора без ДДС и възлиза на 
9 128.89 лв./словом : девет хиляди сто двадесет и осем 0.89/ 

 

VІІІ.  ЗАДЪЛЖЕНИЯ  НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

8.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава :       

8.1.  Да приеме стоките, предмет на настоящия договор, в деня на доставката, съответстващи по вид, 

количество и качество на описанието в настоящия договор.  

8.2. Да заплати доставените стоки в уговорения срок.      

8.3. След изтичане на срока за изпълнение на  договора  да освободи гаранцията за изпълнение на 
договора без да дължи лихви за периода, през който средствата са престояли законно при него.  

8.4. Да осигури присъствието на свой представител при приемането на стоките, разполагащ с 
надлежно пълномощно за подписване на приемателно-предавателен протокол. 

 

ІХ.  ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА СТОКИТЕ 

9.1. Приемането на стоките се осъществява в присъствието на упълномощен представител на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

9.2.  При приемането на стоките се подписва приемо-предавателен протокол, удостоверяващ 

получаването на стоките, едновременно с представянето на разрешение за продажба, издадено от 
ИАЛ.  

 

Х.   КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИИ И СРОК НА ГОДНОСТ 

10.1.Качеството на стоките, предмет на настоящия договор, следва да отговаря на техническите 
стандарти на производителя, което се удостоверява със сертификат за качество и произход, издаден от 
компетентен орган в страната-производител. 

10.2. Към датата на доставката срокът на годност на стоките, предмет на настоящия договор, следва да 
бъде не по-малък от 60 % от срока на годност, обявен от производителя. 

10.2.1. В случай на доставка на  медикаменти с по-кратък от договорения срок на годност, 
изпълнителя заплаща неустойка, както следва: 
от 59.99% до 50% - 5% върху стойността на доставката; 
от 49.99% до 40% - 10% върху стойността на доставката; 
от 39.99% до 30% - 30% върху стойността на доставката; 
от 29.99% до 20% - 60% върху стойността на доставката; 
под 20 % - 90% върху стойността на доставката. 

10.2.2. Доставката на медикаменти с по-малък от 40% от обявения от производителя срок на 
годност се извършва само с мотивирано решение на възложителя за конкретното 
количество, определено от него. 

10.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да откаже приемането на стоките, ако в деня на пристигането и 

приемането, те не отговарят на договореното с настоящия договор. 



ХІ. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕТОЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ, РЕКЛАМАЦИИ 

11.1.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да предяви рекламация пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за : 
а/ количество и некомплектност на стоките или техническата документация / явни недостатъци /; 

б/ качество / скрити недостатъци /: 

- при доставяне на стока не от договорения вид, посочен в т.1.1; 

- при констатиране на дефекти при употреба на стоката.    

11.2. Рекламациите за явни недостатъци на стоките се правят в 14 дневен срок от датата на доставяне  
със съответен протокол. 

11.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е длъжен  да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за установените дефекти 

в 15-дневен срок от констатирането им. 

11.4. В рекламациите се посочва номерът на договора, точното количество на получената стока, 
основанието за рекламация и конкретното искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Към рекламацията се прилага 
копие от сертификата за качество, получено заедно с другите дължими документи по договора.  

11.5. В петдневен срок от получаване на рекламацията, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ следва да отговори на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено и конкретно дали приема рекламацията или я отхвърля.   

11.6. При рекламации с явни недостатъци ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен в 5-дневен срок от получаване 
на рекламацията за своя сметка и риск да достави на мястото на доставяне количеството липсващи в 
доставката/некомплектни договорени стоки. 

11.7. Изборът на посочените по-горе възможности да се върне съответната  част от платеното или да 
се доставят нови стоки принадлежи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ , като разходите и рисковете по новото 
доставяне са за сметка на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

11.8.Рекламираните стоки се съхраняват от съответния краен получател до уреждане на рекламациите.  
XII.  ОТГОВОРНОСТ  ПРИ  ЗАБАВА, НЕУСТОЙКИ 

12.1. За неизпълнение на задълженията си по настоящия договор, 

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 29.08. 2016г. и важи до 29.08. 2017г. 
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. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора за лекарствени продукти включени в Позитивния 
лекарствен списък след  включването в действие на Електронната система за закупуване на 
лекарствени продукти за нуждите на лечебните заведения в Република България и сключване на 
съответните договори, свързани с централизираното възлагане на обществена поръчка. 
17.4. При съставянето на настоящия договор се представиха следните документи :  

1. Решение на Изпълнителния директор № Р - 19  от 09.08.2016г.; 
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   

 

 

 



 № Код по АТС
Генерично наименование 

на медикамента

Търговско наименование на 

медикамента

Единица 

мярка

Прогнозн

о 

количеств

о

Цена изчислена 

на база 

референтна 

стойност в лв. с 

ДДС

Единична 

цена в лв. с 

ДДС

Обща 

стойност в 

лв. с ДДС

Производител

24 N05CD08
Midazolam 

amp.5ml/5mg

Midazolam Panpharma 

solutoin for injection 

1mg/ml - 5 ml х 1

br. 700 1.90 1.86 1 302.00 Rotexmedica

35

N02AA05

Oxycodone tabl. 

20mg/50br.

Oxycodone Actavis 20 

mg prolonged-release 

tablets x 50

op 5 48.12 18.00 90.00 Actavis

36 N02AA55

Oxycodone 

hydrochloride/ 

Naloxon 

hydrochloride tabl. 

10/5 x 50br

Targin 10mg/5mg 

prolonged release tablets 

x 50

op 10 69.32 69.32 693.20
Mundipharm

a

40 N01AB06

Isoflurane r-r 100ml/с 

безвъзмездно 

предоставяне на 

изпарители за срока 

на договора/

AERRANE 100 ml 

inhalation vapour liquid 

х 1

br. 5 36.07 36.07 180.35 Baxter

47 N01BB02
Lidocain amp 

10ml/1%

Lidocaine Accord 10 

mg/ml solution for 

injection 10 ml х 1

br. 1 600 2.18 1.68 2 688.00 Accord

48 N01BB02
Lidocain amp 

10ml/2%

Lidocaine Accord 20 

mg/ml solution for 

injection 10 ml х 1

br. 3 000 2.15 2.04 6 120.00 Accord

67 N02BB02
Metamizole sodium 

amp 2ml/1gr

METAMIZOLE 

SODIUM-VETPROM 

solution for injection 

500 mg/ml 2 ml х 1

br. 20 000 0.43 0.41 8 200.00 Vetprom

69 M01AB05
Diclofenac 

amp3ml/75mg im + iv

NAKLOFEN 75 mg/3 

ml solution for injection 

х 1

br. 4 000 0.48 0.36 1 440.00 KRKA

70 M01AE03
Ketoprofen fl. I.v. 

100mg

Ketonal solution for 

injection 100 mg/2ml х 

1

br. 7 100 2.94 2.38 16 898.00 Sandoz

72 M01AC06
Meloxicam amp 

15mg/1.5ml

Melbek 15mg/1,5ml 

solution for injection х 1
br. 300 1.11 1.06 318.00

Nobel 

Pharma

106 C04AD03
Pentoxifylline amp 

5ml/100mg

PENTILIN solution for 

injection/infusion 20 

mg/ml - 5 ml x 1

br. 2 600 0.70 0.62 1 612.00 KRKA

116 B05BC01

Mannitol fl 

250ml/10%- двупътен 

сак полиолефинов

MANNITOL BAXTER 

10% solution for 

infusion 250 ml х 1

br. 10 100 2.64 2.59 26 159.00 Baxter

128 A02BC01
Omeprasole caps. 

20mg/30br.

Omeprazid gastro-

resistant capsules, hard 

20 mg x 14

op. 10 4.79 3.18 31.80
Nobel 

Pharma

133 A03FA01
Metoclopramide amp 

2ml/5mg

DEGAN  10mg / 2ml 

solution for injection x 1
br. 4 500 1.09 0.93 4 185.00 Sandoz

Спецификация

към договор № 11  за Доставки на медикаменти, УНП 00468-2016-0005

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

изпълнител :   "Mедекс" ООД
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 № Код по АТС
Генерично наименование 

на медикамента

Търговско наименование на 

медикамента

Единица 

мярка

Прогнозн
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о
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на база 

референтна 
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ДДС

Единична 

цена в лв. с 
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Обща 

стойност в 

лв. с ДДС

Производител

151 B03AC06

Iron3+ hydroxyde 

dextran complex 

50mg/ml-2ml

COSMOFER solution 

for injection 50 mg/ml - 

2 ml x 1

br. 500 11.46 10.74 5 370.00
Pharmacosm

os

155 B01AB06
Nadroparin calcium 

amp. 0.4ml

Fraxiparine 9500 anti-

Xa IU/ml solution for 

injection  0,4 ml x 1

br. 5 500 3.37 2.76 15 180.00
Aspen 

Pharma

156 B01AB06
Nadroparin calcium 

amp. 0.6ml

FRAXIPARINE 9500 

anti-Xa IU/ml solution 

for injetion - 0,6 ml x 1

br. 11 000 5.06 4.21 46 310.00
Aspen 

Pharma

157 B01AX05
Fondaparinux amp. 

2.5mg

Arixtra 2,5 mg/0,5 ml 

solution for injection, 

pre-filled syringe x 1

br. 1 800 7.69 7.50 13 500.00
Aspen 

Pharma

171 B05BB01

Sodium Chloride, 

Sodium Lactate 

solution, Potassium 

Chloride, Calcium 

Chloride dihydrate fl 

500ml  банки

Ringer Lactatе Baxter 

solution for infusion 

500 ml x 1

br. 520 1.92 1.19 618.80 Baxter

174 B05BB01

Sodium chloride; 

potassium chloride; 

calcium chloridefl 

500ml  банки

RINGER Baxter 

solution for infusion 

500 ml x 1

br. 5 000 1.68 1.19 5 950.00 Baxter

176 B05BB01

Sodium chloride; 

potassium chloride; 

calcium chloride fl 

1000 ml сак 

RINGER Baxter 

solution for infusion 

1000 ml x 1

br. 500 2.13 2.13 1 065.00 Baxter

177 V06DC01

Sodium 

chloride+glucose 0.9% 

fl 250ml -двупътен 

сак полиолефинов

GLUCOSE 5% + 

SODIUM CHLORIDE 

0.9% Baxter solution for 

infusion 250 ml x 1

br. 3 500 1.80 1.80 6 300.00 Baxter

178 V06DC01

Sodium 

chloride+glucose 0.9% 

fl 500ml- банки 

GLUCOSE 5% + 

SODIUM CHLORIDE 

0.9% Baxter solution for 

infusion 500 ml x 1

br. 3 500 1.36 1.15 4 025.00 Baxter

179 V06DC01

Sodium 

chloride+glucose 0.9% 

fl1000ml - сак 

GLUCOSE 5% + 

SODIUM CHLORIDE 

0,9% Baxter solution for 

infusion 1000 ml x 1

br. 750 2.64 2.64 1 980.00 Baxter

180 B05BB01
Sodium chloride 0.9% 

fl 100ml -  банки

Sodium Chloride Baxter 

0.9% solution for 

infusion 100 ml x 1

br. 40 000 1.29 0.79 31 600.00 Baxter

181 B05BB01
Sodium chloride 0.9% 

fl 250ml -банки

Sodium Chloride Baxter 

0.9% solution for 

infusion 250 ml x 1

br. 11 500 1.46 0.91 10 465.00 Baxter

184 B05XA03
Sodium chloride 0.9% 

fl 1000ml- сак

Sodium chloride Baxter 

0.9% solution for 

infusion 1000 ml x 1

br. 10 000 2.36 2.34 23 400.00 Baxter

189 V06DC01
Dextrose 5% fl 500ml 

банки

GLUCOSE BAXTER 

5% solution for infusion 

500 ml x 1

br. 1 750 1.68 1.15 2 012.50 Baxter

191 V06DC01

Dextrose 10% fl 

250ml двупътен сак 

полиолефинов

Glucose Baxter 10% 

solution for infusion 

250 ml x 1

br. 600 1.80 1.80 1 080.00 Baxter
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 № Код по АТС
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на медикамента

Търговско наименование на 

медикамента
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лв. с ДДС

Производител

198 B05BA10

Amino acid5.5%+ 

Glucose20% +Oliveoli 

10%-1000ml

Periolimel N4E 

emulsion for infusion 

1000 ml x 1

br. 50 55.85 55.85 2 792.50 Baxter

207 B05BA10

Lipid emulsion 15%, 

Amino acid sol 6.3% 

+ E; Glucose sol 

18.75% - 1000ml

Periolimel N4E 

emulsion for infusion 

1000 ml x 1

br. 30 55.85 55.85 1 675.50 Baxter

232 H02AB02
Dexamethasone amp 

1ml/4mg

DEXAMETHASON 

KRKA solution for 

injection 4 mg/ml - 1 ml 

x 1

br. 9 500 0.39 0.36 3 420.00 KRKA

233 A11GA01 Ascorbic asid amp 5ml

Vitamin C Vetprom 

sol.inj. 100 mg/ml – 5ml 

x 1

br. 14 000 1.23 1.16 16 240.00 Vetprom

236 J01CR02
Amoxicillin+clavulani

c acid fl 1200mg

Amoksiklav 1000 

mg/200 mg powder for 

solution for injection x 1

br. 2 000 3.54 3.54 7 080.00 Sandoz

237 J01CR05
Piperacillin + 

Tazobactam fl 4,5g

PIPETAZON powder 

for solution for injection 

/ infusion 4g / 0,5g x 1

br. 60 10.25 6.90 414.00
Tchaikaphar

ma

239 J01DB04 Cefazolin fl 2g

Cefazolin Panpharma 2 

g powder for solution 

for injection x 1

br. 9 000 3.18 1.98 17 820.00 Panpharma           

243 J01DD01 Cefotaxime fl. 1g

CEFOTAXIME-

TCHAIKAPHARMA 

powder for solution for 

injection 1 g x 1

br 100 2.23 2.19 219.00
Tchaikaphar

ma

248 J01DE01 Cefepime fl 1g

Bacteripime 1 g powder 

for solution for injection 

or infusion x 1

br. 2 000 6.83 5.79 11 580.00
Tchaikaphar

ma        

249 J01DD62 
Cefoperazone+sulbact

am fl 2g

SULPERAZON 1g/1g 

powder for solution for 

injection x 1

br. 1 500 12.01 9.64 14 460.00 Pfizer

257 J01GB03 Gentamicin amp 80mg

GENTAMICIN-

VETPROM sol.inj. 40 

mg/ml- 2 ml x 1

br. 9 200 0.37 0.28 2 576.00 Vetprom

258 J01FA10
Azithromycin caps 

500mg

AZAX film-coated 

tablets 500 mg х 5
op. 100 13.09 10.80 1 080.00

Nobel 

Pharma

262 J01FA09
Clarithromycin fl 

500mg

Klacar powder for sol. 

for inj. 500 mg x 1
br. 500 13.20 13.18 6 590.00

Tchaikaphar

ma

265 J01XA02 Teicoplanin fl 400mg

Planitec 400 mg powder 

and solvent for solution  

for injection/infusion or 

oral solution x 1

br. 20 33.24 32.72 654.40 Sandoz

267 J01XX08
Linezolid fl 

600mg/300ml

Linezolid Sandoz 

2mg/ml solution for 

infusion 300ml x 1

br 10 38.99 37.44 374.40 Sandoz               

277 L01DC03 Mitomycine 2mg fl.

MITOMYCIN-C 

KYOWA powd. for sol. 

for inj. 20 mg x 1

br. 10 53.38 53.38 533.80
Nordic 

Pharma

280 J02AC01
Fluconazole tabl 

150mg/1br.

Kandizol 150 mg 

capsules, hard x 3
op. 50 8.38 8.28 414.00

Nobel 

Pharma
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Производител

302 V08AB04
Iopamidol 370mg/ml 

100ml

IOPAMIRO 370 mg/ml 

solution for injection - 

100 ml x 1

br. 100 46.37 46.18 4 618.00 Bracco

303 V08AB10
Iomeprol 

400mg./50ml

IOMERON 400 mg I/ml 

solution for injection  - 

50 ml x 1

br. 5 35.09 35.00 175.00 Bracco

304 V08AB10
Iomeprol 

400mg./100ml

IOMERON 400 mg I/ml 

solution for injection  - 

100 ml x 1

br. 5 70.18 70.00 350.00 Bracco

321
Thiopental sodium fl. 

1gr.
Thiopental  fl. 1 g x 1 br. 1 000 n.a. 9.98 9 980.00 Rotexmedica

337 N02BE01 Paracetamol sir. 125ml

TYLOL oral suspension 

120 mg/5 ml   - 100 ml 

x 1

br. 50 5.85 2.04 102.00
Nobel 

Pharma

365 R05CB06
Ambroxol sir fl 

15mg/5ml 100ml

Ambrex Syrup 15 mg/5 

ml 100 ml x 1
br. 650 3.99 2.68 1 742.00

Nobel 

Pharma

366 R05CB06
Ambroxol sir fl 

30mg/5ml 150ml

AMBREX 30 mg/5 ml 

syrup  - 150 ml x 1
br. 2 050 5.46 4.04 8 282.00

Nobel 

Pharma

402 B05XC00 Cernevit fl 5ml

Cernevit powder for 

solution for 

injection/infusion - 5ml 

x 1

br. 50 20.33 20.33 1 016.50 Baxter

407 J01CR04
Ampicillin+sulbactam 

fl 1.5mg

Unasyn powder for 

solution for injection 1.0 

g/0.5 g x 1

br. 3 000 3.89 3.67 11 010.00 Pfizer

411 J05AB01
Aciclovir fl 

250mg/2.5ml

ZOVIRAX I.V. powder 

for solution for infusion 

250 mg x 1

br. 10 39.75 35.19 351.90
GlaxoSmith

Kline

412 A07AA02

Fungostatin 

granuli100 000IU/ml   - 

50ml

Fungostatin     100 000 

IU/ml granules for 

oromucosal suspension 

50 ml x 1

op. 100 5.65 5.39 539.00
Nobel 

Pharma

476
Protamine amp 1% 

/5ml

Newtain 10 mg/ml - 5 

ml x 1
br. 20 n.a. 14.60 292.00

Chandra 

Bhagat 

Pharma

Обща сума : 

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

Д-р Т. Тодоров

Изп. Директор

 ................П..................

Пл. Георгиева

Гл. Счетоводител

За изпълнител :

365 155.65 лв  с ДДС

304 296.38  без ДДС
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ДОГОВОР № 12 

ЗА  ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

ДОСТАВКИ НА МЕДИКАМЕНТИ, УНП 00468-2016-0005 

 

Днес, 29.08. 2016г. в гр. Монтана на основание чл.112 от Закона за обществените поръчки и 

Решение № Р-19 от 09.08.2016г.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  

„РСР” ЕООД , ЕИК / БУЛСТАТ: 121706547  

с адрес: гр.София 1606, район Красно село, ул.„Виктор Григорович” 3, вх.1, партер, ап.1,  тел: 02 

8519070, факс: 02 9515932, представлявано от Рачо Стефанов Рибаров, наричано   по-долу за краткост  
„ИЗПЪЛНИТЕЛ” от  друга  страна, за следното: 

 

ІІ..          ППРРЕЕДДММЕЕТТ  ННАА  ДДООГГООВВООРРАА  

1.1.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  възлага, а  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  

медикаменти,  съгласно приложена Спецификация - неразделна част от настоящия договор .  

    

ІІ.  ЦЕНИ И ОБЩА СТОЙНОСТ НА ДОСТАВКИТЕ ПО ДОГОВОРА 

2.1. Единичната  цена на стоките по т.1.1  е определена в лева, съгласно приложената Спецификация. 
2.2. Общата стойност на доставката по договора е : 

322.00 (триста двадесет и два) лева с ДДС, 

268.33 (двеста шестдесет и осем 0.33) лева без ДДС. 

2.3. Цените са фиксирани и не подлежат на промяна през периода на изпълнение на договора, с 
изключение при приложението на нормативните разпоредби. 

2.4. Количествата на стоките от поръчката, посочени в приложената спецификация, са прогнозни и 

ориентировъчни и не пораждат задължение за Възложителя да ги закупи в пълен обем, както и 

възможност да заяви доставка на по-големи количества, съобразно нуждите на лечебното заведение. 
 

ІІІ.  УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

3.1.  Плащането по настоящия договор се осъществява в български лева чрез банков превод от страна 
на   ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  по посочената в т.15  банковата сметка  на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ- отложено в 
срок до 60 дни  след съответната доставка и представяне на необходимите документи .  

3.2 Заплащането на стоките се извършва след представяне на следните документи : 

а/доставна фактура - оригинал; 

б/ приемо-предавателен протокол; 
в/ партиден сертификат за качество. 

г/ заявка 
3.3.В случай, че посочените в чл.3.2. документи са нередовни или не са комплектовани, същите се 
връщат на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с приемо-предавателен протокол за изправяне на нередностите.Срокът 
по т.3.1. за плащане на доставката, започва да тече от датата на представянето на документите в 
изискуемия вид. 

 

ІV.  СРОК НА  ДОСТАВЯНЕ 

4.1.  Доставката на стоките, предмет на настоящият договор се извършва периодично и в срок  до 24 

часа след всяка обикновенна писмена заявка предадена по електронен път и в срок до 6 часа след 

всяка спешна заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

4.2. 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. 
е) гаранция за изпълнение в една от формите, определени в чл.111 от ЗОП, която се 

освобождава до 30 дни след приключване на изпълнението на договора. Гаранцията е в размер на  3 % 

от стойността на договора без ДДС и възлиза на 
8.05 лв./словом : осем 0.05/ 

 

VІІІ.  ЗАДЪЛЖЕНИЯ  НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

8.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава :       

8.1.  Да приеме стоките, предмет на настоящия договор, в деня на доставката, съответстващи по вид, 

количество и качество на описанието в настоящия договор.  

8.2. Да заплати доставените стоки в уговорения срок.      

8.3. След изтичане на срока за изпълнение на  договора  да освободи гаранцията за изпълнение на 
договора без да дължи лихви за периода, през който средствата са престояли законно при него.  

8.4. Да осигури присъствието на свой представител при приемането на стоките, разполагащ с 
надлежно пълномощно за подписване на приемателно-предавателен протокол. 

 

ІХ.  ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА СТОКИТЕ 

9.1. Приемането на стоките се осъществява в присъствието на упълномощен представител на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

9.2.  При приемането на стоките се подписва приемо-предавателен протокол, удостоверяващ 

получаването на стоките, едновременно с представянето на разрешение за продажба, издадено от 
ИАЛ.  

 

Х.   КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИИ И СРОК НА ГОДНОСТ 

10.1.Качеството на стоките, предмет на настоящия договор, следва да отговаря на техническите 
стандарти на производителя, което се удостоверява със сертификат за качество и произход, издаден от 
компетентен орган в страната-производител. 

10.2. Към датата на доставката срокът на годност на стоките, предмет на настоящия договор, следва да 
бъде не по-малък от 60 % от срока на годност, обявен от производителя. 

10.2.1. В случай на доставка на  медикаменти с по-кратък от договорения срок на годност, 
изпълнителя заплаща неустойка, както следва: 
от 59.99% до 50% - 5% върху стойността на доставката; 
от 49.99% до 40% - 10% върху стойността на доставката; 
от 39.99% до 30% - 30% върху стойността на доставката; 
от 29.99% до 20% - 60% върху стойността на доставката; 
под 20 % - 90% върху стойността на доставката. 

10.2.2. Доставката на медикаменти с по-малък от 40% от обявения от производителя срок на 
годност се извършва само с мотивирано решение на възложителя за конкретното 
количество, определено от него. 

10.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да откаже приемането на стоките, ако в деня на пристигането и 

приемането, те не отговарят на договореното с настоящия договор. 



ХІ. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕТОЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ, РЕКЛАМАЦИИ 

11.1.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да предяви рекламация пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за : 
а/ количество и некомплектност на стоките или техническата документация / явни недостатъци /; 

б/ качество / скрити недостатъци /: 

- при доставяне на стока не от договорения вид, посочен в т.1.1; 

- при констатиране на дефекти при употреба на стоката.    

11.2. Рекламациите за явни недостатъци на стоките се правят в 14 дневен срок от датата на доставяне  
със съответен протокол. 

11.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е длъжен  да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за установените дефекти 

в 15-дневен срок от констатирането им. 

11.4. В рекламациите се посочва номерът на договора, точното количество на получената стока, 
основанието за рекламация и конкретното искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Към рекламацията се прилага 
копие от сертификата за качество, получено заедно с другите дължими документи по договора.  

11.5. В петдневен срок от получаване на рекламацията, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ следва да отговори на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено и конкретно дали приема рекламацията или я отхвърля.   

11.6. При рекламации с явни недостатъци ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен в 5-дневен срок от получаване 
на рекламацията за своя сметка и риск да достави на мястото на доставяне количеството липсващи в 
доставката/некомплектни договорени стоки. 

11.7. Изборът на посочените по-горе възможности да се върне съответната  част от платеното или да 
се доставят нови стоки принадлежи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ , като разходите и рисковете по новото 
доставяне са за сметка на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

11.8.Рекламираните стоки се съхраняват от съответния краен получател до уреждане на рекламациите.  
XII.  ОТГОВОРНОСТ  ПРИ  ЗАБАВА, НЕУСТОЙКИ 

12.1. За неизпълнение на задълженията си по настоящия договор, 

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 29.08. 2016г. и важи до 29.08. 2017г. 
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. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора за лекарствени продукти включени в Позитивния 
лекарствен списък след  включването в действие на Електронната система за закупуване на 
лекарствени продукти за нуждите на лечебните заведения в Република България и сключване на 
съответните договори, свързани с централизираното възлагане на обществена поръчка. 
17.4. При съставянето на настоящия договор се представиха следните документи :  

1. Решение на Изпълнителния директор № Р - 19  от 09.08.2016г.; 
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   

  



 №

Код 

по 

АТС

Генерично 

наименование на 

медикамента

Търговско наименование на медикамента
Единица 

мярка

Прогнозн

о 

количеств

о

Цена изчислена 

на база 

референтна 

стойност в лв. с 

ДДС

Единична 

цена в лв. 

с ДДС

Обща 

стойност в 

лв. с ДДС

Производител

477

Адаптирани  млека 

за деца  до 1800гр.-

Мляко за недоносени 

деца с много ниско 

тегло при раждане 

или с ниско тегло 

при раждане. За 

недоносени с тегло 

до 1800гр. С 

частично 

хидролизиран 

протеин

Nestlé Pre NAN Stage 1 Мляко за 

недоносени деца с много ниско тегло при 

раждане под 1800г и с частично 

хидлолизиран протеин. Това е 

единствената формула за недоносени с 

частично хидролизиран протеин, които е с 

FDA сертификат за доказан клиничен 

ефект за превенция от атопичен дерматит 

до 3-тата година на детето. (Docket No. 

FDA-2009-Q-0301). Подходящ от момента 

на раждането.  Предлаганата разфасовка е 

90 ml, готовa за употреба.  

br. 100

не е в 

такъвреж

им

2.40 240.00
Nestlé 

Германия

480 Лечебни млека

Nestlé NAN  Безлактозна 

формула Диетична храна за специални 

медицински цели за диетотерапия на 

кърмачета, проявяващи симптоми на 

лактозна малабсорбция/ непоносимост и 

произтичаща от нея диария. Не съдържа 

лактоза и захароза. С добавена активна 

пробиотична кулутра L.reuteri, която е 

налична в майчината кърма. Oсигурява 

благоприятна чревна флора с 

преваленциата на полезните бактерии, 

спомагаща за значително редуциране броя 

на диаричните изхождания от първите дни 

на прием. Предлаганата разфасовка е 400г, 

метална кутия. Съдържа: нуклеодити - 

доказано спомагат за възстановяване на 

чревната мукоза; DHA и ARA - специални 

мастни киселини, намерени в кърмата, 

които са важни за имунитета на бебето.

br. 10

не е в 

такъвреж

им

8.20 82.00
Nestlé 

Холандия

Обща сума : 

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

Д-р Т. Тодоров

Изп. Директор

 ................П..................

Пл. Георгиева

Гл. Счетоводител

За изпълнител :

322.00 лв  с ДДС

268.33  без ДДС

Спецификация

към договор № 12 за Доставки на медикаменти, УНП 00468-2016-0005

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

изпълнител :   "РСР" ЕООД

Медикаменти 2016 - Договор № 12 Стр 1 oт 1


