
Д О Г О В О Р  № 33 
ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Днес, 21.11.2016 год. в гр. София, между:

“УНИВЕРСИТЕТСКА СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО 
ЛЕЧЕНИЕ ПО ЕНДОКРИНОЛОГИЯ “АКАД. ИВ.ПЕНЧЕВ” ЕАД - гр. София, 
вписана в АВ- търговски регистър към Министерство на правосъдието с ЕИК № 
000664332, с адрес: гр. София, ул. “Здраве“ 2, представлявана от проф. д-р Сабина 
Захариева дмн- Изпълнителен директор, наречена по долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една 
страна

и
„АГАРТА -ЦМ” ЕООД, с адрес на управление: гр. София, Долни Богров, ул. 

„40-та” № 1, ЕИК 121096923, представлявано от Ценка Петкова Маринова - 
Управител с ЕГН 5607233052, наричано по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ от 
друга страна

на основание чл.чл.20,ал2,т.2, във връзка с чл.112, ал.1 ЗОП, и Решене № 
226/02.11.2016 г.на изпълнителният директор е сключи настоящия договор, като 
страните се споразумяха за следното :

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1/1/. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема и се 
задължава да извърши периодични доставки на лекарствени средства и превързочни 
материали за нуждите на Възложителя, съгласно предложение № 1 на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, което е неразделна част от договора, а ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще 
заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ доставените количества , по цени, съгласно ценовото 
предложение, неразделна част от договора.

/2/ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва правото да променя количествата по чл.1,
ал.1.

/3/ С изричното съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ може да 
достави лекарство с търговско наименование, различно от посоченото в 
Приложението към договора, но еквивалентно на описаното с не патентно 
наименование, при спазване на всички други условия на договора и на цена не по 
висока от договорената.

СРОК НА ДОГОВОРА

Чл.2 Договорът се сключва със срок от една година, считано от датата на 
подписването му.

ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.3/1/ Общата стойност на договора за периода на действието му възлиза на 
1051.67 лв./Хиляда петдесет и един лев и 0.67 ст./ без включен ДДС и 1262,00 лв. 
/Хиляда двеста шейсет и два/ лева с ДДС. Доставените количества се заплащат от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по цени, съгласно ценовото предложение, 
подробно описани в Приложение № 1,което е неразделна част от договора.

/2/ Цената е определена при условията на доставка до краен получател с 
включен ДДС, такси, мита и др. съгласно ценовото предложение.

/3/ Изменение на цените се допуска по изключение при условията на чл.43 от 
ЗОП и приложимата относно обекта на поръчката нормативна база.

Чл.4/1/ Плащането се извършва, разсрочено до 60 /шейсет/ дни от 
представянето на фактурата, в български лева по банков път и по банкова сметка на
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ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: ОББ АД -  клон Искър, IBAN BG87UBBS84271010205416, BIC 
UBBSBGSF

/2/ Плащането се извършва след представянето на доставената фактура с 
всички реквизити -  оригинал или заверено копие и след представяне на приемно- 
предавателен протокол, удостоверяващ, че стоките са доставени.

/3/ Цената е твърда за целия период на договора и не може да бъде -  
увеличавана с писмено споразумение на страните.

/4/ Цената на лекарствените средства и консумативи е съобразена с 
пределните цени на лекарствените средства и не е по-висока от утвърдените цени на 
лекарствените продукти, съгласно позитивния лекарствен списък по ЗЛПХМ и 
Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на 
лекарствените продукти, и не по -  висока от договорените между НЗОК и 
притежателите на разрешенията за употреба цени на лекарствени продукти 
отстъпки (където е приложимо). В случай, че през времето на действие на договора 
стойността на лекарствените продукти, правилата и критериите за включване, 
промени и/или изключване на лекарствени продукти от Позитивния лекарствен 
списък и условията и реда за работа на Комисията по позитивния лекарствен списък 
стане по- ниска от договорената, възложителят безусловно заплаща лекарствените 
продукти на по-ниската цена, от датата на влизане в сила на конкретното решение 
на Комисията по Позитивен лекарствен списък.

СРОК И МЯСТО НА ДОСТАВЯНЕ

Чл.5 Доставянето на лекарствените средства и консумативи, предмет на 
настоящия договор се извършва в срок до 24 /двадесет и четири/ часа след приемане 
на заявката, при спешност до 2/два/ часа.

Чл.6 /1/ Място на доставяне на стоките са до краен получател “ УСБАЛЕ 
АКАД. ИВ. ПЕНЧЕВ” ЕАД гр. СОФИЯ/ болнична аптека или дежурен лекар в 
извънработно време/.

/2/ Рискът от случайно погиване или увреждане на стоките преминава върху 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от момента на приемането с приемно- предавателен протокол.

/3/ За дата на доставяне се приема датата, на която стоките са пристигнали 
при крайния получател, съгласно, заверената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ фактура.

/4/ Приемането на стоките се извършва със съставяне приемно-предавателен 
протокол. Ролята на такъв протокол играе и доставената фактура , ако притежава 
всички необходими реквизити и е заверена от двете страни.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл.7 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има следните задължения:
1. Да достави лекарствените средства и консумативи в договорения срок, със 

собствен превоз по заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
2. Да предаде лекарствените средства и консумативи в съответния вид, 

количество и качество на мястото на доставяне.
3. Да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документите по чл.4 от настоящия 

договор;
4. При актуализация на цените е длъжен писмено да уведоми 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за настъпилата промяна, удостоверено е писмо на производителя 
или публикация в държавен вестник. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ си запазва правото да 
прекрати договора при несъгласие с предложената промяна на цените.

5. В случай, че бъде извършено плащане по цени които надвишават 
нормативно определените пределни цени, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в 3 
дневен срок от поискване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да възстанови надвзетите суми.
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6. При промяна в цените на лекарствените средства и консумативи, посочени 
в позитивния лекарствен списък в посока завишение или занижение, изпълнителят 
се задължава да информира възложителя за промяната и да фактурира 
лекарствените средства и консумативи, съобразно новите цени.

Чл.8/1 /ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има следните задължения:
1. Да приеме доставените в срок и на място лекарствените средства и 

консумативи, сьответстващи по вид, количество и качество посочени в договора;
2. Да заплати доставените лекарствените средства и консумативи в 

уговорените срокове.
/2/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не се обвързва с количества на лекарствените средства 

и консумативи Те имат само прогнозна функция.

ГАРАНЦИЯ , КАЧЕСТВО И СРОК НА ГОДНОСТ

Чл.9 Към момента на сключване на договора качеството на лекарствените 
средства и консумативи , предмет на настоящия Договор, трябва да отговарят на 
БДС.

Чл.10 Качеството на лекарствените средства и консумативи следва да 
отговаря на БДС.

Чл. 11 Срокът на годност на лекарствените средства и консумативи, предмет 
на настоящия договор е не по- малък от 70 % от пълния срок на годност.

Чл.12/1/. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 % от 
стойността на договора без ДДС, която възлиза на 31.55 лв. /Тридесет и един 
лев,0.55 ст./ При подписване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представи парична 
сума като гаранция за изпълнение, която се освобождава след цялостното 
качествено изпълнение на договора , като не се начисляват лихви .

/2/Възложителят задържа внесената гаранция в случаите на лошо, 
некачествено или забавено изпълнение на договора.

/З/Възложителят задържа гаранцията и при предсрочно прекратяване на 
договора по вина на изпълнителя.

/4/Гаранцията за изпълнение не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в 
процеса на изпълнение на договора е възникнал спор между страните относно 
неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за 
решаване пред съд. При решаване на спора в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ той може да 
пристъпи към усвояване на гаранцията за изпълнение.

/5/ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа и се удовлетворява от гаранцията, когато 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ системно не изпълнява някое от задълженията си по договора, 
както и когато прекъсне или забави изпълнението на задълженията си по договора с 
повече от 3 дни.

САНКЦИИ

Чл.13. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни което и да е задължение по този 
договор, той се задължава да заплати неустойка в размер на 10% от стойността на 
договореното. Неустойката се дължи независимо от предвидената в чл. 12 гаранция 
за изпълнение, която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да усвои при разваляне на договора по 
вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.14. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни текуща доставка поради 
непредвидими причини /природни бедствия, наводнения, заледени пътища/, то той 
се освобождава от санкциите в горепосочения случай. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се 
задължава да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с телекс, факс или друг писмен начин за 
настъпилите непреодолими причини.
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Чл.15. При частично неизпълнение на заявения асортимент, констатиран е 
двустранен протокол за различие, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 
5% от стойността на заявените лекарствени средства.

Чл.16. При констатиране на три поредни частични неизпълнения по 
предходния член, следва едностранно прекратяване на договора от страна на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. В този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи неустойка в размера , 
определен в чл.13.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.17. Настоящият договор се прекратява:
1 .С изтичане на уговорения срок;
2.Преди изтичане на договора по взаимно съгласие на страните , 

изразено писмено.
3.Със едноседмично предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако другата 

страна по договора не изпълнява задълженията си;
4.При констатиране на отклонения от качеството на доставените 

лекарствени средства и консумативи или ако стоката не отговаря на нормативните 
изисквания, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ има право незабавно да прекрати договора, без да 
дължи предизвестие.

5. При прекратяване на дейността или обявяването в ликвидация на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.. I

6. Едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е едноседмично писмено 
предизвестие при системно неизпълнение на клаузите на договора от страна на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Нарушението се счита за системно, когато са констатирани три 
нарушения по договора, независимо от техния характер в период от шест 
последователни месеца.

7. Едностранно от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с тримесечно писмено предизвестие 
при доказана невъзможност да изпълнява договора.

8.Договорът се прекратява автоматично, без която й да е страна да 
дължи предизвестие, в случаите на възлагане на обществена поръчка за доставка на 
лекарствени средства и консумативи от Централен орган за покупки, следствие на 
проведено централизирано възлагане на обществена поръчка от Министерство на 
здравеопазването. В този случай на прекратяване на договора УСБАЛЕ "Акад. Ив. 
Пенчев" ЕАД не дължи обезщетение на изпълнителя.

IX. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Чл. 18 Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени 
вреди и загуби, в случай че последните са причинени от непреодолима сила.

Чл.19 В случай че страната, която е следвало да изпълни свое задължение по 
договора, е била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила.

Чл.20 Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме 
всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените 
вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок три дни от 
настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за 
настъпилите от това вреди.

Чл.21 Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на 
свързаните с тях насрещни задължения се спира.

ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл.22. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да предявява рекламации пред 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
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1. При явни недостатъци на количеството и качеството на стоките, в 3- 
дневен срок от датата на доставяне в протокол. В рекламацията се посочва точното 
количество на доставените стоките с техният фабричен номер, основанието за 
рекламация.

2. При рекламации на явни недостатъци ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в 
едномесечен срок от получаването на рекламацията за своя сметка и риск да достави 
на мястото на доставяне, договорените стоки.

3. При скрити недостатъци, изразяващи се в доставянето н а .................. не
от договорения вид, посочени в чл.1 от настоящия договор или при констатиране на 
дефекти при експлоатацията на стоките, в 7 дневен срок от доставяне с протокол.
В рекламацията се посочва точното количество на доставените стоки с технически 
фабричен номер, основание за рекламацията.

При рекламации на скрити недостатъци ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в 
едноседмичен срок от получаване на рекламацията, за своя сметка и риск да 
достави на мястото на доставяне, договорените стоки.

Чл.23. Страните по договора не могат да го променят или допълват, освен в 
изрично предвидените в чл.43 от ЗОП случаи.

Чл.24 Всички спорове между страните се решават чрез преговори, а когато 
това е невъзможно, по установения в закона ред.

Чл.25. За неуредените в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на 
българското гражданско законодателство.

Чл.26. Страните се задължават да се информират взаимно в писмена форма за 
промяната на адресите си и на банковите си сметки, посочени при подписване на 
този договор, в седемдневен срок от промяната.

Чл.27. Неразделна част от този договор са:
- Ценово предложение;
- Техническо предложение за изпълнение на поръчката

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

Адреси за кореспонденция:

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: гр. София, ул.”3драве”№ 2, тел: 02/895 6015 факс 02/987 41 45, 
лице за контакт:маг.фармацевт Лъчезар Соколов - управител на аптека

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: гр. София, ж.к. „Младост 3“, бл. 304, вх. 2, оф.1, тел.: 02/876 5542, 
факс 02/974 3973, лице за контакт: Марияна Димитрова -  одитор качество

з а в ъ з л о :

Проф. д-р Саби 
Изпълнителен

Съгласували

/Румяна Христова-зам. изп.щир. ИСВ/

/Мариана Кованджирва -  г. 

/ Ваня Толева - юрист/

ЗА ИЗ

инова


