
Д О Г О В О Р  ЗА Д О С Т А В К А

2015г. в гр. София, между:

/9МБАЛ "Царица Иоанн 
ИСУД" ЕАД .Срфия

Днес, У.

У М Б А Л мЦ арица Й оанна-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, 
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, наричано за краткост 

ИЗПЪЛНИТЕЛ", на основание чл. 41 от Закона за обществените поръчки и Решение 
№ РД-03-57/01.07.2015 г. на Изп. Директор на УМБАЛ "Царица Йоанна-ИСУЛ"ЕАД 
за определяне на изпълнител в обществена поръчка, публикувана в регистъра на АОП 
под № 00494-2015-0022 се сключи настоящият договор за следното:

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 по факс, телефон или E-Mail.
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 1 281 814.58 лв. без ДДС или 1 538 177.50 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.

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 BG91 UNCR 9660 1030 8995 22, BIC код UNCRBGSF, на банка „УниКредит 
Булбанк”АД
3.2. Заплащането на лекарствените продукти се извършва след представяне на доставна 
фактура-оригинал и сертификат за качество, отложено 60 /шестдесет/ дни.

5.1. Доставянето на лекарствените продукти, предмет на настоящия договор се 
извършва в срок до 12 часа след предварителна писмена заявка по факс, телефон или 
E-Mail.
5.2. В случай на необходимост от доставка на лекарствени продукти при спешни 
случаи, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да ги достави в срок до 2 часа след 
предварителна заявка.

VI. МЯСТО НА ДОСТАВЯНЕ

6.1. Мястото на доставяне на лекарствените продукти е краен получател -  болнич

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

II. ЦЕНА И ОБЩА СТОЙНОСТ

III. УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

IV. СРОК НА ДОГОВОРА
4.1. Договорът се сключва за срок от една година.

V. СРОК НА ДОСТАВЯНЕ

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. 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% от стойността на договора 
без ДДС 6 409.07 /шест хиляди четиристотин и девет лв., 0.07ст./ 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 лекарствените продукти в съответния вид, количество и качество на 
мястото на доставяне.
8.4. След доставяне на лекарствените продукти 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.

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.

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

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.

12.1. При забавено изпълнение на всяка от доставките по т. 1.1 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; v
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 н?г 
годност, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща неустойка.
12.3.Размерът на неустойката е в зависимост от отклонението от договорения срок 
годност , и е както следва:

IX. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

X. ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА СТОКИТЕ

XI. КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИИ И СРОК НА ГОДНОСТ

XII. ОТГОВОРНОСТ ПРИ ЗАБАВА. НЕУСТОЙКИ



- 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 всящл една 
от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

ИЗП. ДИРЕК 
доц. д -р  Г ри г |

СЪГЛАСУВА.

1. Гл. счетовод

ИЗПЪЛНИТЕЛ;

/Д. Кирилова
2. Гл. юрисконсулт/юрисконсулт.

Тал
3. Н-к сектор Д Д П .- .р ^ А ^

/Р. ДогаУгова/

3



Приложение №1

№ АТС INN Лекарствена
форма

Единица
мярка

Количес
тво

Търговско
наименование

Цена за 
единица 

мярка с ДДС

Обща цена
без Д ДС

Обща цена с
ДДС

6 V03AF03 CALCI1 FOLINAS 30mg
парентерална

форма
амп. 50 000

Calcium folinate amp. 
30mg

3,22 134166,67 161000,00

7 V03AF03 СА ЕС 11 FOLINAS 50mg
парентерална

форма
амп. 30 000

Calcium folinate amp. 
50mg

5.46 136500,00 163800,00

23 L0IXE10 EVEROL1MUS 10 mg перорална
форма

опак. 10
Afinitortabl lOmgx 

30
6365,80 53048,33 63658,00

31 j_fl 1 ЧСО“'. G E M C IT A B IN  1000 mg
парентерална

форма
фл. 2 000 Gemein f! 1 g 21,06 35100.00 42120,00

1 36 
!

EQ1XF.07 LAPATiNIB 250mg xl40 перорална
форма

опак. 10
Tyverb tab! 250mg x 

140
3215,16 26793,00 32151,60

i
j '.о 1 C1DB07 M iT O X A N T R O N  20 mg

парентерална
ф орма

X  „  ф л. 150 Mitoxamron ft 20mg 57.85 7231,25 8677.50

!1 ;л I.01CD01 PA CL1TA X FE 100 mg
парентерална

ф орма
фл. 6 000 Paclitaxe! f! lOOmg 20.68 103400,00 124080,00

44 L 0 IC D 0 ! PACLFlVvXEL 300 mg
парентерална

форма
фл. 3 000 Paclitaxei fi 300mg 57,90 144750,00 173700,00

Д Qти L01XE04 SUN1TINIB 25 mg перорална
ф орма

опак, 60 Sutent caps 25mg x 30 4713,96 235698,00 282837,60

54 L01XE15 VEMURAFENIB 240 mg перорална
форма

опак. 10
Zelbaraf tabl 240mg x 

56
3666,60 30555,00 36666,00

60 L01XX44 AFL1BERCEPT 200 mg
парентерална

форма
фл. 100 Zaltrap fl 200mg 1363,08 113590,00 136308,00

62 L 01X E 02 GEFITINIB 250 mg перорална
ф орма

опак. 15 Iressa tabl 250mg x 30 4252,00 53150,00 63780,00

63 L01XE16 CRIZOTINIB 250 mg перорална
форма

опак. 20
Xalkori caps. 250mg x 

60
10904,40 181740,00 218088Д(йс
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„ФЬОНИКС Фарма"ЕООД

47
0°



„ФЬОНИКС Фарма"ЕООД


