
Д О Г О В О Р З А Д О С Т А В К А 

Днес,0\£лк»Д. 201 .Ь..г. в гр. София, между: 

УМ БАЛ "Царица 'Аогнт: 

ИСУД" ЕАД Софий 
Догов. 

Група:Х1Х— 

УМБАЛ"Царица Йоанна-ИСУЛ"ЕАД със седалище и адрес на управление гр. 
София, район "Оборище", ул."Бяло море"№8, тел. 9432215, факс 9432180, ЕИК 831605806, 
представлявано от доц. д-р Григорий Неделков,дм-Изп. Директор, наричано за краткост по-
долу "ВЪЗЛОЖИТЕЛ" от една страна, и 

„Екофарм" ЕООД със седалище и адрес на управление гр.София-1420, бул."Черни връх" 
№ 14, бл.З, партер, тел: 02/963 1596, факс 02/963 1561, ЕИК 130390055; представлявана от 
Петър Велев - управител наричано за краткост "ИЗПЪЛНИТЕЛ"на основание чл. 41 от 
Закона за обществени поръчки и Решение № РД-03-97/04.12.2014г.на Изпълнителния 
директор на УМБАЛ "Царица Йоана-ИСУЛ"ЕАД, публикувано в регистъра на РОП под № 
00494-2014-0036, се сключи настоящият договор за следното: 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

1.1 .ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ лекарствени продукти 
по цени и количества съгласно спецификация - Приложение №1 към настоящия договор, по 
предварителна писмена заявка или заявка по факс или телефон. 
1.2.Количествата по т. 1.1 са ориентировъчни и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не се задължава да ги 
закупи в пълен размер. 

II. ЦЕНА И ОБЩА СТОЙНОСТ 

2.1.Общата стойност на договора е 27 520,83 лв. без ДДС или 33 025,00 лв. с ДДС, 
съгласно Приложение №1, неразделна част от договора. 
2.2. Цената е определена при условията на доставка до краен получател. 
2.3.Общата стойност по т.2.1 е прогнозна и служи за определяне на гаранцията за 
изпълнение, като не ангажира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с точното и спазване; 

III. УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

3.1.Плащан ето по настоящия договор се осъществява в български лева чрез банков превод 
от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 
IBAN:BG08BNPA94401021703710, BIC ^:BNPABGSF, на БНП Париба С.А.-Клон София. 
3.2.Заплащането на стоките се извършва след представяне на доставна фактура-оригинал и 
сертификат, отложено 60 /шестдесет/ дни. 

IV. СРОК НА ДОГОВОРА 

4.1. Договорът се сключва за срок от една година. 

V. СРОК НА ДОСТАВЯНЕ 

5.1. Доставяне на лекарствените продукти, предмет на настоящия договор се извършва в 
срок до 12 часа след предварителна писмена заявка или заявка по факс или телефон. 

VI. МЯСТО НА ДОСТАВЯНЕ 

6.1. Мястото на доставяне на лекарствените продукти е краен получател - болнична аптека 
на УМБАЛ "Царица Йоанна-ИСУЛ"ЕАД, ул. "Бяло море"№8. 
6.2. Рискът от случайното погиване или повреждане на лекарствените продукти преминава 
върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от момента на приемането им на мястото на доставяне. 



VII. ДАТА НА ДОСТАВЯНЕ НА СТОКИТЕ 

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

VIII. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

8.1.Да предостави гаранция за изпълнение в размер на 0,5% /нула цяло и пет/ от 
стойността на договора без ДДС 137,60 /сто тридесет и седем лева О.бОст./ лв., която се 
освобождава при прекратяването му, освен в случаите по т. 13.2 и 13.3. 
8.2. Да достави лекарствени продукти в договорения срок и ги предаде със сертификат за 
качество. 
8.3.Да предаде лекарствени продукти в съответния вид, количество и качество на мястото 
на доставяне. 
8.4.След доставяне на стоките до крайния получател да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛА 
доставна фактура - оригинал. 
8.5. Да замени в три дневен срок лекарствени продукти, рекламирани по отношение на 
качеството. 

IX. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

9.1. Да заяви необходимите лекарствени продукти. 
9.2.Да приеме доставените в срок и на място лекарствени продукти, съответстващи по вид, 
количество и качество на описанието в настоящия договор. 
9.3.Да заплати доставените лекарствени продукти в срок. 

X. ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА СТОКИТЕ 

10.1.Приемането на лекарствените продукти се осъществява от упълномощен представител 
в болничната аптека. 
10.2.При приемането на лекарствени продуктите се подписва приемо-предавателен 
протокол, удостоверяващ, че стоките са получени. 

XI. КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИИ И СРОК НА ГОДНОСТ 

11.1 .Качеството на лекарствените продукти, предмет на настоящия договор, следва да 
отговарят на стандартите на производителя. 
11.2.Към датата на доставката, срокът на годност на лекарствените продукти, предмет на 
настоящия договор, следва да бъде не по-малък от 60% от обявения от производителя. 
11.3.Доставката на лекарствените продукти с остатъчен срок на годност по-малък от 60% от 
обявения от производителя към датата на доставка се извършва само с мотивирано решение 
на Изпълнителния директор за конкретно количество, определено от него. 

XII. ОТГОВОРНОСТ ПРИ ЗАБАВА. НЕУСТОЙКИ 

12.1. При забавено изпълнение на всяка от доставките по тЛ Л Изпълнителят дължи на 
Възложителя: 
12.1.1. неустойка в размер на 0.3 % на час върху стойността на конкретната заявка, която се 
удържа от гаранцията за добро изпълнение; 
12.1.2.обезщетение за претърпените действителни вреди, в случаите когато те надхвърлят 
договорената неустойка. 
12.2.В случай на доставка на лекарствени продукти с по-кратък от договорения срок на 
годност, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща неустойка. 
12.3.Размерът на неустойката е в зависимост от отклонението от договорения срок на 
годност , и е както следва: 

- от 59,99 % до 50 % - 5 % върху стойността на доставката; 
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- 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. 

XIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

13.1. Договорът се прекратява с изтичане на срока на договора. 
13.2. Договорът може да бъде прекратен от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без предизвестие 
при неспазване на договорените условия от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвоява гаранцията за изпълнение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
13.3. Договорът може да бъде прекратен от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с 30 дневно 
предизвестие при невъзможност за изпълнение на договорените условия, като 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвоява гаранцията за изпълнение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

XIV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

14.1 .За неуредените въпроси в настоящия договор се прилага действащото българско 
законодателство. 
14.2.Всички съобщения на страните, свързани с изпълнението на този договор са валидни, 
ако са направени в писмена форма, подписани от упълномощените представители на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
14.3.Изменения и допълнения в настоящия договор 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. . < \ - .. 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ ИЗПЪЛНИТЕЛ 
и з н . ДИРЕКТОР / У " V ; 
доц. д-р Григорий Йедел1<:ов,дм 

СЪГЛАСУВАЛИ 

1. Зам.-директор по ИД 
одоров/ 

2. Гл. счетоводител 
/Д. Кирилова/, 

г1 ъ ь р ш ь 3. Гл. Юрисконсулт/ юрисконсулт. 

сектор ДДП 
/ V . Доганова/ 

в сектор ДДП 



Приложение № 1 
„Екофарм" ЕООД 

ГЕНЕРИЧНО НАИМЕНОВАНИЕ 
КОЛИ-
ЧЕСТВ 

О 

Едини 
ца 

мярка 

КОЛИ-
ЧЕСТВ 

О 

Едини 
ма 

мярка 

код по 
АТС 

Търговско наименование 
и предлагана опаковка 

Единичн 
а цена 

без ДДС 
на 

опаковка 

Единичн 
а цена с 
ДДС на 

опаковка 

Обща цена 
без ДДС 

Обща цена с 
ДДС 

Лекарствени продукти включени в 
позитивен лекарствен списък 

108 ПРОПОФОЛ ФЛ.10 МГ/МЛ.50 МЛ. 2 000 фл 2 000 фл N01AX10 Profol 1% emulsion for 
infusion 10mg/ml 50ml 

5,38 6,45 10750,00 12900,00 

178 
ЦИПРОФЛОКСАЦИНУМ ФЛ. 200 МГ 100 МЛ 

5 000 фл 5 000 фл J01MA02 Ciprox inf sol 2mg/ml 
100ml 2 ,12 2,54 10583,33 12700,00 

191 ФЛУКОНАЗОЛУМ ФЛ. 2МГ/МЛ 100 МЛ * X 5 900 фл 900 фл J02AC01 Exomax solution for infusion 
2mg/ml 100ml 6 ,88 8,25 6187,50 7425,00 

27520,83 33025,00 


