
Д О Г О В О Р  З А  Д О С Т А В К А

Днес,. 01М  .2015г. в гр. София, между:

УМБАЛ "Царица Йоанна 
ИСУЛ' ЕАД София

Г рупа:

УМ БАЛ "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, наричана 
за краткост по-долу "ВЪЗЛОЖИТЕЛ" от една страна, и

„СОФАРМА ТРЕЙДИНГ”АД със седалище и адрес на управление гр.София-1756, 
ул.”Лъчезар Станчев“ № 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда „А”, ет. 12; тел: 02/813 
3660, факс 02/813 3666, ЕИК 103267194; представлявана от Димитър Димитров, чрез 
пълномощника -  Венета Косева с пълномощно №2072/16.04.2015г., наричана за 
краткост "ИЗПЪЛНИТЕЛ", на основание чл. 41 от Закона за обществените поръчки и 
Решение № РД-03-38/11.05.2015 г. 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 5 326,49 лв. без ДДС или 6 391,79 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 BG97 RZBB 9155 1064 0105 32, BIC код RZBBBGSF, на банка 

„Райфайзен Банк”.
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 36 часа 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 
доставяне.

II. ЦЕНА И ОБЩА СТОЙНОСТ

III. УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

VI. МЯСТО НА 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 26,63 /двадесет и шест лв. и 0,63 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.

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.

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

XIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

XIV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ



Приложение № 1

1.

20

Лекарствени продукти включени в позитивен

БЕКЛОМЕТАЗОН 250МКГ 20 фл R03BA01 Екобек Ев аерозол 250мкг х 200 
дози 37,27000 20 37,27 621,17 745,40

22 ПРОМЕТАЗИН АМП. 25 МГ 1200 амп R06AD02 Антиалерзин амп 50мг/2мл х 1 1,04000 1200 1,04 1040,00 1248,00

28
ХЛОРПРОМАЗИН ХИДРОХЛОРИД АМП. 25 МГ/МЛ 
2МЛ 1600 амп N05AA01 Хлорпромазин амп 25мг/мл 2мл 

х 1 0,80000 1600 0,80 1066,67 1280,00
33 ПИРАЗИНАМИД 500 МГ.Х 1 5000 табл J04AK01 Пиразинамид тб. 500мгх 100 0,18980 50 18,98 790,83 949,00
2. Лекарствени продукти извън позитивен I 

лекапетвен списък I
3 МЕТАМИЗОЛ 500 МГ.Х 1 2000 табл N02BB02 Аналгин тб. 500мг х 20 0,08000 100 1,60 133,33 160,00

8
ИРОН(1М)ХИДРОКСИПОЛИМАЛТОЗАТ,ФОЛИЕВА 
КИСЕЛИНА X 1 1000 табл B03AD Малтофер фол тб. ЮОмг х 30 0,22767 33 6,83 187,83 225,39

14 ЦИПРОФЛОКСАЦИНУМ ТАБЛ. 500 МГХ 1 4000 табл J01MA02 Ципрофлоксацин тб. 500 мг х 10 0,44600 400 4,46 1486,67 1784,00
5326,49 6391,79

Подпис. ..........
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