
Д О Г О В О Р  З А  Д О С Т А В К А

Днес, . . / . . .  2016 г. в гр. София, между:

У М Б А Л " Ц а р и ц а  Й о а н н а -И С У Л " Е А Д  със седалище и адрес на 
управление гр. София, район "Оборище", ул. "Бяло море" № 8, тел.: 02/9432215, факс 
02/9432180, ЕИК 831605806, представлявано от доц. д-р Григорий Неделков, дм -  
изпълнителен директор, наричано за краткост по-долу "ВЪЗЛОЖИТЕЛ" от една 
страна, и

„ФЬОНИКС Фарма”ЕООД със седалище и адрес на управление гр. София-1700, 
ул."Околовръстен път“ № 199 а, тел: 02/ 965 8100, факс 02/965 8828, ЕИК 203283623; 
представлявано от Томислав Живанович и Ружица Корен, чрез пълномощници — 
Красимир Николаев и Зорница Ромова двамата е пълномощно №2056/23.09.2015г., 
наричано за краткост "ИЗПЪЛНИТЕЛ", на основание чл. 41 от Закона за 
обществените поръчки и Решение №  РД-03-99/04.12.2015 г. на изпълнителния 
директор на УМБАЛ Царица Йоанна-ИСУЛ" ЕАД за определяне на изпълнител в 
обществена поръчка, публикувана в регистъра на АОП под № 00494-2015-0036 се 
сключи настоящият договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1.(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава периодично да доставя на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ лекарствени продукти по цени и количества съгласно спецификация - 
Приложение № 1 към настоящия договор, по предварителна писмена заявка, заявка по 
факс, телефон или имейл.

(2) Количествата, съгласно посоченото в предходната алинея приложение са 
ориентировъчни и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не се задължава да ги закупи в пълен размер.

II. ЦЕНА И ОБЩА СТОЙНОСТ

Чл.2.(1) Общата стойност на договора е 130 147.97 лв. без ДДС или 156 177 56 
лв. с ДДС, съгласно Приложение № 1, неразделна част от договора.

(2) Цената по ал. 1 е определена при условията на доставка до краен получател.
(3) Общата стойност по ал. 1 е прогнозна и служи за определяне на гаранцията за 

изпълнение, като не ангажира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с точното и спазване.

III. УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.3.(1) Плащането по настоящия договор се осъществява в български лева чрез 
банков превод от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по следната разплащателна банкова 
сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
IB AN BG91 UNCR 9660 1030 8995 22, BIC код UNCRBGSF, на банка „УниКредит 
Булбанк”АД

(2) Заплащането на лекарствените продукти се извършва след представяне на 
доставна фактура-оригинал и сертификат за качество, отложено до 60 /шестдесет/ дни.

IV. СРОК НА ДОГОВОРА

Чл.4. Договорът се сключва за срок от една година.

V. СРОК НА ДОСТАВЯНЕ
/ 6

Чл.5.(1) Периодичните доставки на лекарствените продукти се извършват в срок 
до 12 часа след предварителна писмена заявка, заявка по факс, телефон или имейл.



(2) В случай на необходимост от доставка на лекарствени продукти при спешни 
случаи, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да ги достави в срок до 2 часа след получаване 
на заявката.

VI. МЯСТО И ДАТА НА ДОСТАВЯНЕ

Чл.6.(1) Мястото на доставяне на лекарствените продукти по договора е краен 
получател „Болнична аптека” на УМБАЛ "Царица Йоанна-ИСУЛ" ЕАД, гр. София, ул. 
"Бяло море" № 8.

(2) Рискът от случайното погиване или повреждане на лекарствените продукти 
преминава върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от момента на приемането им на мястото на 
доставяне.

(3) За дата на доставяне се счита датата, на която лекарствените продукти са 
пристигнали при получателя, съгласно приемо-предавателния протокол.

VII. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:
Е Да предостави гаранция за изпълнение в размер на 4 % от стойността на 

договора без ДДС 5 205.92 /пет хиляди двеста и пет лв., 0.92 ст./ лв., която се 
освобождава при прекратяването му, освен в случаите, визирани в чл.12, ал.5 от 
настоящия договор.

2. Да достави лекарствените продукти в договорения срок и ги предаде със 
сертификат за качество;

3. Да предаде лекарствените продукти в съответния вид, количество и качество 
на мястото на доставяне;

4. С доставяне на лекарствените продукти да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
доставна фактура -  оригинал;

5. Да замени в срок до 6 /шест/ часа лекарствените продукти, рекламирани по 
отношение на качеството.

VIII. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:
1. Да заяви необходимите лекарствени продукти;
2.Да приеме доставените в срок и на място лекарствени продукти, 

съответстващи по вид, количество и качество;
3. Да заплати доставените лекарствени продукти в срока и условията по Раздел

IX. ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА СТОКИТЕ

Чл.9. Приемането на лекарствените продукти се осъществява от упълномощен 
представител в болничната аптека с подписване на приемо-предавателен протокол, 
удостоверяващ, че лекарствените продукти са получени.

X. КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИИ И СРОК НА ГОДНОСТ

Чл.10.(1) Качеството на лекарствените продукти, предмет на настоящия договор, 
следва да отговаря на стандартите на производителя.

(2) Към датата на доставката, срокът на годност на лекарствените продукт**, 
следва да бъде не по-малък от 60% от обявения от производителя.

(3) Доставката на конкретно количество лекарствени продукти с остатъчен срок 
на годност по-малък от 60% от обявения от производителя към датата на доставка се



извършва по изключение, само след решение на изпълнителния директор на лечебното 
заведение.

XI. ОТГОВОРНОСТ ПРИ ЗАБАВА. НЕУСТОЙКИ

Чл. 11.(1) При забавено изпълнение на всяка една от периодичните доставки, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0.3 % от 
стойността на конкретната заявка за всеки час забава, която се удържа от гаранцията за 
добро изпълнение.

(2) При неизпълнение на задълженията по чл.7, т.5 от договора, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0.3 % върху 
стойността на рекламираните лекарствени продукти за всеки час забава.

(3) В случай на доставка на лекарствени продукти е по-кратък от договорения 
срок на годност, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в следните 
размери:

- 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.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и обезщетение за 
претърпените действителни вреди, в случаите когато те надхвърлят договорените 
неустойки по този раздел.

XII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.12. (1) Настоящият договор се прекратява е изтичане на срока, за който е 
сключен.

(2) При забава в доставките от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, продължила повече 
от половината от уговорените в чл.5, ал.1 и 2 срокове за доставка, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
има право да прекрати едностранно изцяло или частично договора, като даде на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ подходящ срок за изпълнение е предупреждение, че след изтичането 
на срока ще смята договора за прекратен.

(3) При забава в доставките от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, продължила повече 
от половината от уговорения в чл. 7, т. 5 срок за замяна при рекламация, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно изцяло или частично договора, 
като даде на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ подходящ срок за изпълнение е предупреждение, че след 
изтичането на срока ще смята договора за прекратен.

(4) Договорът може да бъде прекратен от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е 30 дневно 
предизвестие при невъзможност за изпълнение на договорените условия.

(5) В случай, че договорът бъде прекратен на основание ал. 2, ал. 3 или ал. 4, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвоява гаранцията за изпълнение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без да дължи 
неустойка и обезщетение за претърпените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ вреди, вследствие 
прекратяването на договора.

XIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.13. Ако някоя от клаузите по договора са недействителни, то тяхната 
недействителност не влече след себе си недействителност и на останалите клаузи.от 
договора.

Чл.14. Настоящият договор се подчинява и тълкува в съответствие е 
приложимото право на Република България.

Чл.15. Всички съобщения на страните, свързани е изпълнението на този договор'; 
/е изключение на формите за заявка на лекарствените продукти/ са валидни, ако са



изпратени в писмена форма, подписани от упълномощените представители на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл.16. На основание чл.43 ал.1 от ЗОП, изменения и допълнения в клаузите на 
договора не са допустими, освен в случаите на чл.43 ал.2 от ЗОП.

Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра по един за всяка 
една от страните.



Приложение № 1



НИМОДИПИН 30 м г Нимотоп С табл. ЗОмг х 
100

С08СА06 0,00864

НИФЕДИПИН РЕТАРД 20 МГ Кордафлекс ретард 
табл. 20мгх 60

С08СА05 0,09125
ЛЕКАРСТВА ПРИЛАГАНИ ПРИ 
КАРДИОГЕНЕН ШОК

49 ДОБУТАМИН ХИДРОХЛОРИК 250 МГ Добутамин фл. 250мг хС01СА07 0,03424
КАЛИЕВО МАГМЕЗИЙ ЗАМЕСТИТЕЛИ

51 МАГНЕЗИЕВ ОРОТАТ 500 МГ Марнероттабл. 500мгх 
50

А12СС09 200 1,36200
ПАРЕНТЕРАЛНИ АНТИКОАГУЛАНТИ

58 ЕНОКСИПАРИН 40 МГ Клексан амп. 40мг 
0.4мл х 10

В01АВ05 1,73350 13868,00
ФИБРИНОЛИТИЦИ
АЛТЕПЛАЗА 50 МГ

ВИТАМИН К И ДРУГИ ХЕМОСТАТИЦИ~

ФИТОМЕНАДИОН 10М Г/1М Л

ЦЕНТРАЛНА И ПЕРИФЕРНА НЕРВНА
СИСТЕМА__________________________

АНТИЕПИЛЕПТИЧНИ СРЕДСТВА

НАТРИЙ ВАЛПРОАТИС 400 МГ

B01AD02 Актилизе фл. 50мг х 1 13,88900

Конакион амп. Юмг 1мл 
х 5

В02ВА01 1,45600 4368,00

Депакин фл. 400мг 4мл 
х 4

N03AG01 24,86250
АНТИПСИХОТИЧНИ СРЕДСТВА

27 ОЛАНЗАПИН 5 МГ Оланзапин табл. 5мгх
28

N05AH03 0,16429

30 КЕТИАПИН 100 МГ Хедонинтабл. ЮОмгх 
60

N05AH04

ПСИХОСТИМУЛАНТИ

ПИРАЦЕТАМ 1200 МГ Луцетамтабл. 1200мгхN06BX03

АНТИДОТИ

59 ФЛУМАЗЕНИЛ 0.5 МГ/5 МЛ Анексат амп 0.5мг 5мл 
х 1

V03AB25амп 24,94000
ХОЛИНЕСТЕРАЗНИ ИНХИБИТОРИ

ПИРИДОСТИГМИН БРОМИД 60МГ Калимин табл. бОмг х 
100

N07AA02 1,97790

’о
нк



АНТИИНФЕКЦИОЗНИ СРЕДСТВА 
ГЛИКОПЕПТИДНИ АНТИБИОТИЦИ

18 ТЕИКОПЛАНИН 400 МГ J01XA02 Таргоцид фл. 400мг х 1
VI. ЕНДОКРИННА СИСТЕМА

КОРТИКОСТЕРОИДИ

ГЛЮКОКОРТИКОСТЕРОИДИ

Дексаметазон амп. 4мг 
1 мл х 25

9 ДЕКСАМЕТАЗОН 4 МГ/2 МЛ Н02АВ02 0,13290 14766,67

12 БЕТАМЕТАЗОН 1 МЛ Флостерон амп. 7мг 
1мл х 5

Н02АВ01амп

IX. ДРУГИ
ИМУНОСУПРЕСОРИ

Сандимун Неорал кале 
25мг х 50

6 ЦИКЛОСПОРИН 25 МГ L04AD01капс. 6,64200

Сандимун Неорал капс 
50мг х 50

7 ЦИКЛОСПОРИН 50 МГ L04AD01капс. 6,77100
Рецептури извън позитивен 
списък

2 ВАЗЕЛИН КГ
ВАЗЕЛИН КГ

3 ЛАНОЛИН КГ ЛАНОЛИН КГ
АРГЕНТУМ НИТРИКУМ 

ПУЛВ. Кг
8 АРГЕНТУМ НИТРИКУМ ПУЛВ

2700,00

ИОД-БЕНЗИН 1/1000 X 
600 ГР

10 ИОД-БЕНЗИН 1/1000X600 ГР

11 НОВОКАИН ПУЛВ НОВОКАИН ПУЛВ
НАТРИЕВ ХЛОРИД 

ПУЛВ.
12 НАТРИЕВ ХЛОРИД ПУЛВ

13 НОРСУЛФАЗОЛ ПУЛВ НОРСУЛФАЗОЛ ПУЛВ

19 АНЕСТЕЗИН ПУЛВ.КГ. АНЕСТЕЗИН ПУЛВ.КГ.

2tyyy.i

56,43

-/ <г а /. /  (&г 130147.9 /

10932,00

Подпис.

17720,00

2031,30

2520.00

208.00 

111,60

230,00

2700,00

260,00


