
ДОГОВОР

№ А£.. 13&.8Л.* 2015 г.

За изпълнение на обществена поръчка "Доставка на лекарствени продукти за 
нуждите на МБАЛ "Света Петка Българска" ЕООД, гр. Нова Загора"

ДОГОВАРЯЩИ СЕ СТРАНИ

Днес, 30.03.2015 г. в гр. Нова Загора, след проведен открита процедура по 
реда на Закона за обществените поръчки и Решение № 1/11.02.2015 г. на 
Управителя на МБАЛ „Св. Петка Българска" ЕООД, гр. Нова Загора се сключи 
настоящият договор между :

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛ: МБАЛ „Св. Петка Българска" ЕООД, гр. Нова Загора, 
представлявано от д-р Динко Кръстев Иванов -  Управител, ЕИК 119502651 и адрес на 
управление гр. Нова Загора, ул."Петко Енев" № 1, и

2. ИЗПЪЛНИТЕЛ:. „Медофарма" ЕООД , гр. София, представлявано от д- 
р Ивайло Ганев- регионален мениджър, с ЕИК 121578346, с адрес на управление: гр. 
София, ж.к. Младост-1, бл.38Б, вх.З, за следното:

I. Предмет на договора. Цена. Срок.

1. Възложителят възлага на Изпълнителя обществена поръчка за "Доставка на 
лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ "Света Петка Българска" ЕООД, гр. Нова 
Загора" за позициите, определени в Приложение № 1, неразделна част от настоящият 
договор.

2. Изпълнителят се задължава да изпълни поръчката от името на Възложителя 
и за негова сметка до мястото на доставка, а именно сградата на лечебното 
заведение -  МБАЛ "Св. Петка Българска" ЕООД гр.Нова Загора.

3. Възложителят ще заплаща доставката на всеки отделен продукт по цени, 
посочени за единица продукт в предложението, което е неразделна част от 
настоящия договор. Цената е фиксирана, и не подлежи на изменение за целия срок 
на договора, освен в случаите на чл. 43, ал. 2 от ЗОП.

4. Заплащането на доставката ще се извършва след представяне на фактура от 
Изпълнителя в счетоводството на МБАЛ "Света Петка Българска" ЕООД. За всяка 
доставка изпълнителят представя Декларация за съответствие от производителя или 
неговия упълномощен представител или Сертификат, удостоверяващ, че 
производството на лекарствения продукт и на активните вещества, влизащи в 
състава му, е извършено в съответствие със стандарти, най-малко еквивалентни на 
стандартите на Добрата производствена практика -  чл. 27, ал. 1, т. 16 от ЗЛПХМ. 
Лекарствените продукти трябва да отговарят на изискванията на Закона за 
лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ); трябва да притежават 
валидно разрешение за употреба в страната, издадено по реда на ЗЛПХМ или 
Регламент (ЕО) № 726/2004 г, на Европейския парламент и Съвета /чл. 23, ал.1 
на ЗЛПХМ/. В случай на изтичане на срока на разрешението за употреба на 
лекарствен продукт през съответната година на действие на договора, 
участникът декларира в съответствие с чл. 55, ал. б от ЗЛПХМ, че количествата 
за лекарствения продукт са налични.

Срокът на годност на предлаганите лекарствени продукти следва 
да бъде не по-малък от 60 /шестдесет/ на сто от обявения ̂ Й г^ с^ родителя 
към датата на всяка доставка. //§/



5. Възлож ителят се задълж ава да превежда дължимата за всяка доставка  сума 
при условията на отложено плащане от 30 календарни дни след представяне на 
документите по предходната точка.

6. Срокът на извършването на всяка отделна доставка от момента на подаване 
на заявка от възложителя чрез негов представител, е 1 /един/ работен ден /съгласно 
предложението/.

7. Договорът се сключва за срок от една година и влиза в сила считано от 
датата на сключването му.

II. Права и задължения на Възложителя

8. Възложителят се задължава да даде необходимите сведения и данни за 
извършване на доставката и да заплати на Изпълнителя стойността й,

9. Възложителят има право да иска информация по всяко едно време, касаеща 
доставката на отделните лекарствени продукти и да получи сметката по 
изпълнението на поръчката.

10. При повреждане на продукт изцяло или отчасти по вина на Изпълнителя 
или при наличието на явни недостатъци, или когато продуктите са с изтекъл срок на 
годност, или остатъчния срок на годност на доставяните стоки е по малко от 60 %, 
Възложителят има право да направи отбив от цената или да иска отстраняването им 
за сметка на Изпълнителя и/или да не приеме доставката.

III. Права и задължения на Изпълнителя

11. Изпълнителят се задължава да изпълни поръчката с грижата на добър 
стопанин в защита на интересите на Възложителя.

12. Изпълнителят ще извършва доставката на посочените продукти в срокове, 
съгласно т. 6 от настоящият договор.

13. Изпълнителя се задължава да доставя продукти с качество, отговарящо на 
БДС или еквивалентно на международни или европейски стандарти и да извършва 
това до мястото, посочено от Възложителя със собствен транспорт. Същият е длъжен 
да уведоми незабавно Възложителя при невъзможност за изпълнение на поръчката 
по причини, независещи от него.

14. Изпълнителят има право да получи левовата стойност на извършената 
доставка.

IV. Санкции и неустойки

15. При забавяне от страна на Изпълнителя, той дължи неустойка в размер на 
0.5% за всеки ден забава, но не повече от 10% от стойността на конкретната 
доставка.

V. Прекратяване на договора

16. Настоящият договор се прекратява:

1. по взаимно съгласие с предизвестие от 30 дни;

2. при доставка на два или повече пъти на некачествени продукти, или 
продукти с изтекъл срок на годност и/или с остатъчен срок на годност по-малък от 60 
% на сто от обявения от производителя към датата на всяка заявка, установено с 
констативен протокол;

3. при системно закъснение на изпълнението на задълженията по този 
договор/два или повече пъти/, освен ако закъснението се дължи на обективни 
обстоятелства;

4. при прекратяване съществуването на юридическото лицет^на някоя от 
страните;

5. с изтичане срока на договора. /У У



VI. Допълнителни разпоредби

17. Съгласно чл.43 ал. 1 от Закона за обществените поръчки страните по този 
договор не могат да го променят или допълват.

18. Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка е в размер на 
144,44лв. съставляваща 3 % /три процента от стойността на договора, и се внася в 
касата на Възложителя или по банкова сметка IBAN BG02 STSA 9300 0001 4950 18 
BIC STSA BGSF БДСК -  Нова Загора, преди подписването на договора, или се 
представя банкова гаранция.

19. Възложителят задържа гаранцията за изпълнение на договора през времето 
на неговото действие и я освобождава в двуседмичен срок след прекратяване или 
изтичане на 1 годишния срок на договора. В случаите на едностранно прекратяване 
на договора от Изпълнителя или прекратяване на договора по вина на Изпълнителя, 
гаранцията за изпълнение на договора се задържа в полза на Възложителя и не се 
освобождава.

20. Страните по договора се задължават да бъдат лоялни една към друга, да не 
разпространяват информация относно финансовите си, икономически и други 
отношения, които биха засегнали интересите на всяка от тях пред трети лица.

21. Всяка от страните се задължава писмено, в едномесечен срок, при 
настъпили изменения в наименованието на фирмата, представляващите я лица, 
търговски адрес, банкова сметка, откриване на процедура по ликвидация, 
приватизация, закриване или сливане -  да уведоми другата. При неизпълнение на 
това задължение, неизправната страна дължи на изправната, обезщетение в размер 
на нанесените щети.

22. Страните се споразумяват, че за "отделна доставка" по смисъла на този 
договор, ще се счита всяко зареждане до мястото на изпълнение в количество, 
заявено от Възложителя.

23. За всички въпроси, неуредени с настоящия договор, се прилагат 
разпоредбите на ЗЗД и действащото законодателство. Страните ще решават 
възникналите относно изпълнението на договора спорове по взаимно споразумение, а 
когато това се окаже невъзможно -  по реда на Гражданско-процесуалния кодекс.

Настоящият договор се подписа в два еднообразни екземпляра -  по един за 
всяка страна.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:



Приложение № 1.1.
ЛЕКАРСТВЕНИ
СРЕДСТВА ЗА ПАРЕНТЕРАЛНА УПОТРЕБА

Медофарма ЕООД
ГЕНЕРИЧНО НАИМЕНОМАНИЕ НА 

МЕДИКАМЕНТА
ЛЕК.

ФОРМА
Количес

TBO

4 Amikacin 125mg/ml 2ml sol.inj./inf. 500 2,10 лв.

5 Amikacin 250mg/ml 2ml sol.inj./inf. 350 4,20 лв.
8 Amoxicilline+acidum clavulanicum 1.2g ft. 10 2,25 лв.

28 Ceftriaxon disodium 2.0 gr. fi. fl. 1100 1,85 лв.
55 Diclofenac 25mg/ml 3m! sol.inj. 3750 0,32 лв.


