
Д н е с , 2015г. в гр. София, между:

Д О Г О В О Р  З А  Д О С Т А В К А
Група:_______1(1-J

У М Б А Л "Ц ар и ц а  Й оан н а-И С У Л "Е А Д  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, наричана 
за краткост по-долу "ВЪЗЛОЖИТЕЛ" от една страна, и

„МЕДЕКС”ООД със седалище и адрес на управление гр.София-1138, 
кв.Торубляне”, ул.”Самоковско шосе“ № 2JI, Търговски център „БОИЛА”, ет. 5; тел: 
02/483 3362, факс 02/917 5538, ЕИК 131268894; представлявана от Емил Данев чрез 
пълномощник Иван Йотов — пълномощно № 9165/29.07.2013г., наричана за краткост 
"ИЗПЪЛНИТЕЛ", на основание чл. 41 от Закона за обществените поръчки и Решение 
№ РД-03-38/11.05.2015г. на Изп. Директор на УМБАЛ "Царица Йоанна-ИСУЛ"ЕАД, 
публикувано в регистъра на АОП под № 00494-2015-0011 се сключи настоящия 
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.

2.1.Общата стойност на договора е 210 095,00 лв. без ДДС или 252 114,00 лв. с ДДС, 
съгласно Приложение №1, неразделна част от договора.
2.2. Цената е определена при условията на доставка до краен получател.

3.1. Плащането по настоящия договор се осъществява в български лева чрез банков 
превод от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
IB AN: BG32 BUIB 9888 1033 6439 00, BIC код: BUIBBGSF, на банка 

„Стопанска и Инвестиционна Банка -  клон „Тунджа”, офис „Младост”.
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 до 31.01.2016 г.

V. СРОК НА ДОСТАВЯНЕ

5.1. Доставяне на лекарствените продукти, предмет на настоящия договор се извършва 
в срок до 24часа след предварителна писмена заявка или заявка по факс.

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

II. ЦЕНА И ОБЩА СТОЙНОСТ

III. УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

VI. МЯСТО НА ДОСТАВЯНЕ

доставяне.



VII. ДАТА НА ДОСТАВЯНЕ НА СТОКИТЕ
7. 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 1 050,48 /хиляда и петдесет лв. и 0,48 ст./ 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 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 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.
10.2При 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 т.1 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;
- 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, на основание 
чл.43 ал.1 от ЗОП, 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

1. Лекарствени продукти включени в I 
позитивен лекаоствен списък I

46 МАНИТОЛ СОЛ.10%500 МЛ. СТЪКЛЕНА БАНКА 3 000 фл В05ВС01 Mannitol Baxter 10% solution for 
infusion - 500ml x 20 2,99000 150 59,80 7475,00 8970,00

54 ЛЕВОФЛОКСАЦИН КАБИПАК 5МГ/МЛ - 100МЛ 3 000 фл J01MA12 Levoxa 5mg/ml solution for 
infusion 100ml x 5 9,55000 600 47,75 23875,00 28650,00

55
КОЛИСТИМЕТАТ СОДИУМ - 2 000 000ME 5 000 фл J01XB01 Colistin Alvogen 2 MIL) powder for 

solution for injection/infusion x 10 38,98000 500 389,80 162416,67 194900,00

2. Лекарствени продукти извън позитивен 
лекаоствен списък S&

16
СОМАТОСТАТИН 3 МГ АМП. 200 амп Н01СВ01

Somatostatin PH&T 3mg powder 
and solvent for solution for 

injection 1 флакон + 1 ампула
97,97000 200 97,97 16328,33 19594,00

210095,00 252114,00

Дата

Подпис.


