
ДДООГГООВВООРР  №№  11    
  

ЗЗАА  ООББЩЩЕЕССТТВВЕЕННАА  ППООРРЪЪЧЧККАА  
ЗА “ДОСТАВКА  НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ПРЕЗ 2014Г.” 

 
  Днес, 01.04.2014г.,  между: 
  
            „КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР  - СТАРА 
ЗАГОРА”  ЕООД,  гр. Стара Загора,  ул.”Д-р Т.Стоянович” №15, вписано 
в ТР на АВ с ЕИК: 000812197, Ид. № ЗДДС: BG 000812197 представлявано 
от д-р Петьо Вълчев Чилингиров - Управител, наричано за краткост в 
договора  ВЪЗЛОЖИТЕЛ  от една страна  
и   

„МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ” ООД, със 
седалище и адрес на управление гр. София 1750, ж.к. „Младост 1”, блок 
28Б, тел.: 02/971 20 61, вписано в ТР на АВ с ЕИК: 831641528,    ИД.№ по 
ЗДДС: BG 831641528, представлявано от инж. Йонка Христова Гетова  – 
Христанова - Управител, наричано за краткост в договора ДОСТАВЧИК 
от друга страна, 
въз основа на класиране на ДОСТАВЧИКА  в открита процедура за 
възлагане на обществена поръчка, извършено с Решение № 44/14.03.2014г. 
на Управителя на „КОЦ - Стара Загора ” ЕООД  се сключи настоящия 
договор за обществена поръчка за доставка на медицински изделия 
(наричани общо и поотделно „продукти”) за нуждите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
при следните условия:    

 
   І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА  
 

1.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ДОСТАВЧИКЪТ приема да 
доставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ продукти, по цени и количества съгласно 
Приложение №1, което е неразделна част от настоящия договор, а 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да му заплаща цената, съгласно 
условията на настоящия договор. Така записаните количества са 
ориентировъчни и не задължават ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да ги заяви, получи и 
заплати, тъй като те зависят от осигуреното финансиране, броя на 
пациентите, медицинската терапия и др. 

2.  Медицинските изделия, следва да отговарят на действащите 
стандартизационни документи (международни стандарти, европейски 
стандарти, БДС, ОН и др.), с остатъчен срок на годност не по-малко от  60 
% от отбелязания на опаковката.  
       Те следва да са пуснати на пазара и/или в действие съобразно 
изискванията на Закона за медицинските изделия и да притежават: 
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 нанесена “СЕ” маркировка ; 
 нанесен идентификационен номер на нотифицирания орган, когато 

такъв се изисква от действащото законодателство; 
 нанесени наименование и адрес на управление на производителя 

и/или упълномощения представител и вносител; 
 инструкции за употреба, с изключение на изделията, за които не е 

предвидено в закона. 
 

3. Количеството на доставяните продукти се определя от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез заявки, които се изпращат на адрес гр. София 1750, 
ж.к. „Младост 1”, блок 28 Б /ул.”Димитър Моллов”/, на e-mail - info@mte-
bg.com, а тези по факс на тел.: 02/ 462 71 29 и 02/462 71 18.  

   
ІІ. СРОК НА ДЕЙСТВИЕ НА ДОГОВОРА 

 
 1. Договорът има срок на действие 9 месеца, броими от 

подписването му. 
 

  ІІІ. ЦЕНИ И УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ 
 

1.  Цените са образувани съгласно действащото законодателство в  Р 
България за търговци на едро и включват всички начисления, данъци, 
такси, мита, транспорт и др. до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  с включен ДДС. 

2.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ДОСТАВЧИКА   стойността на 
доставените продукти по цени, посочени в Приложение № 1 към 
настоящия договор в съответствие с доставените количества. 

3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща уговорената цена по банков път с 
платежно нареждане, разсрочено до 30 дни след представяне от 
ДОСТАВЧИКА на фактура, подписана от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и по 
посочената в нея банкова сметка. 

4. Цените са фиксирани и неподлежат на промяна за срока на 
действие на договора. Възможно е тяхното намаление в интерес на 
Възложителя.  

 
   ІV. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
 

1.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да приеме доставените от 
ДОСТАВЧИКА продукти, ако същите отговарят на посочените  в този 
договор условия и изискванията към тях предявени от действащото 
законодателство. Приемането им се удостоверява с подписването на 
издадена фактура от представител на ДОСТАВЧИКА  и  упълномощено 
от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ материално отговорно лице. 

 2 



2.   ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да плати цената съгласно 
уговорените срок и начин на плащане. 

 
V. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА 
 

1.  ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да достави на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заявените медицински изделия в срок  до 2 /два/ 
работни дни от заявката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или в срок уговорен при 
заявката му. 

2.  ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да поеме за своя сметка 
разходите за транспорт и застраховка на доставката до склада на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

3.  ДОСТАВЧИКЪТ отговаря за качеството на доставените 
продукти за целия им срок на годност при условие, че 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ спазва условията за съхранение. 

4.  ДОСТАВЧИКЪТ декларира с подписа си по договора, че е 
в състояние  да изпълни качествено и в пълен обем задълженията си  по 
него, както и че поддържа наличност от договорените продукти.  
 

   VІ. ОТГОВОРНОСТИ И НЕУСТОЙКИ 
 

1. За неизпълнение на задълженията си по настоящия договор 
неизправната страна дължи на изправната страна обезщетение  в размер на 
мораторната лихва за срока на забавата или неизпълнението върху 
стойността на забавяното или неизпълненото . 

2. При неизпълнение на сроковете за доставка,   самоволно 
коригиране на цените от страна на ДОСТАВЧИКА или определянето им в 
отклонение от действащото законодателство, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  има 
право да извършва доставка на продуктите от други търговци/ 
производители, както и да прекрати едностранно договора, без да дължи 
каквито и да било обезщетения (за претърпени вреди, за неизпълнен 
договор, пропуснати ползи и други). 

3. В случай на доставка на медицинско изделие с по-кратък от 
договорения срок на годност ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка както 
следва: 

     - срок на годност от 59.99 %  до 50 % - 20 % върху стойността на 
доставката; 
      - срок на годност от 49.99 %  до 40 % - 30 % върху стойността на 
доставката; 
      - срок на годност от 39.99 %  до 30 % - 60 % върху стойността на 
доставката; 
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     - срок на годност от 29.99 %  до 20 % - 75 % върху стойността на 
доставката; 
     -  срок на годност  до 20 % - 90 %  върху стойността на доставката. 
 

 
VІІ. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 
1. Доставчикът осигурява в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  гаранция за 

добро изпълнение на договора в размер на 2,91лв. в следната форма – 
парична сума, представляваща 1 % от стойността му без ДДС. 

2.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи тази гаранцията и да 
се разпореди с нея, като се удовлетвори от пълния й размер при 
неизпълнение на което и да е от задълженията на ДОСТАВЧИКА, 
произтичащи от договора и/или относимата към него нормативна уредба. 
Ако това е недостатъчно за възмездяването му, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
предявява иск за разликата над този размер. 

3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  освобождава гаранцията след 31.01.2015г., 
въз основа на писмено искане на Доставчика, без да дължи лихва или 
обезщетение за времето до това освобождаване.  
 

VІІІ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ 
 

1.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прави рекламации за явни недостатъци в 15 
дневен срок от доставката на продуктите, а за скрити недостатъци - през 
целия срок на годност на доставените продукти. В този случай 
ДОСТАВЧИКЪТ подменя рекламираните продукти с нови, качествени 
такива в срок, съгласно раздел V, т.1 на настоящия договор. 

2.  В случай, ДОСТАВЧИКЪТ  не изпълни задължението си по 
предходната точка ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  има право да откаже плащането, а 
ако плащането е вече извършено да прихване стойността на рекламираните 
продукти от следващи доставки. 

3.  Договорът се прекратява: 
     а) с изтичане срока на договора; 
     б) по взаимно писмено споразумение на страните; 

               в) с развалянето му по реда на чл.87 ЗЗД; 
     г) с временното или окончателното отнемане, обезсилване или  

прекратяване на разрешението или удостоверението за търговия на едро 
на ДОСТАВЧИКА; 

  д) при условията на раздел VI т.2 от този договор. 
4.  Възникналите спорове между страните се уреждат чрез взаимни 

преговори между тях. При непостигане на споразумение, те решават спора 
по съдебен ред. 
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5.  За всички неуредени  в този договор въпроси се прилагат 
разпоредбите на действащото законодателство. 
  Договорът се състави в два еднообразни екземпляра, по един за 
всяка страна. 
 
 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:    ДОСТАВЧИК: 
 
 
“КОЦ - СТАРА ЗАГОРА” ЕООД  „МТИ” ООД 
 
Управител:          / п /               Управител:       / п / 
 
               /д-р П. Чилингиров/     /инж.Й. Гетова–Христанова/ 
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№ 
по 

ред

№ на 
обособена 
позиция

Наименование Кол. за една 
година до

Единична 
цена в лева 

с ДДС

Обща 
стойност / 

лева
Търговско наименование Производител

1 4
Хирургически нестерилни нелатексови 
ръкавици - брой ( нитрил ) 5000 броя 0.07 350.00

Ръкавици нестерилини ДЕРМАГРИП 
УЛТРА LT  нитрилови WRP - Малайзия

Обща стойност с ДДС: 350.00 лв.

Възложител: Доставчик:

КОЦ - Стара Загора ЕООД "МТИ" ООД

Управител:                  / п / Управител:         / п /

( Д-р П. Чилингиров ) /инж.Й. Гетова–Христанова/

" Медицинска Техника Инжинеринг " ООД - гр. София

 Приложение № 1

към Договор № 1 от 01.04.2014г.



ДДООГГООВВООРР  №№  22    
  

ЗЗАА  ООББЩЩЕЕССТТВВЕЕННАА  ППООРРЪЪЧЧККАА  
ЗА “ДОСТАВКА  НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ПРЕЗ 2014Г.” 

 
  Днес, 01.04.2014г.,  между: 
  
            „КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР  - СТАРА 
ЗАГОРА”  ЕООД,  гр. Стара Загора,  ул.”Д-р Т.Стоянович” №15, вписано 
в ТР на АВ с ЕИК: 000812197, Ид. № ЗДДС: BG 000812197 представлявано 
от д-р Петьо Вълчев Чилингиров - Управител, наричано за краткост в 
договора  ВЪЗЛОЖИТЕЛ  от една страна  
и   

„СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД, със седалище и адрес на 
управление гр. София 1756, район Изгрев, ул.”Лъчезар Станчев”№5, 
Софарма Бизнес Тауърс, сграда „А”, етаж 12, тел.: 02/8133 660, вписано в 
ТР на АВ с ЕИК: 103267194, ИД.№ по ЗДДС: BG 103267194, 
представлявано от Димитър Георгиев Димитров – Изпълнителен Директор, 
чрез пълномощника си Невена Иванова Кирилова – пълномощно 
рег.№7465 от 16.12.2013г. на Нотариус в район Р.С. София с рег.№400 на 
НК наричано за краткост в договора ДОСТАВЧИК от друга страна, 
въз основа на класиране на ДОСТАВЧИКА  в открита процедура за 
възлагане на обществена поръчка, извършено с Решение № 44/14.03.2014г. 
на Управителя на „КОЦ - Стара Загора ” ЕООД  се сключи настоящия 
договор за обществена поръчка за доставка на медицински изделия 
(наричани общо и поотделно „продукти”) за нуждите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
при следните условия:    

 
   І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА  
 

1.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ДОСТАВЧИКЪТ приема да 
доставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ продукти, по цени и количества съгласно 
Приложение №1, което е неразделна част от настоящия договор, а 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да му заплаща цената, съгласно 
условията на настоящия договор. Така записаните количества са 
ориентировъчни и не задължават ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да ги заяви, получи и 
заплати, тъй като те зависят от осигуреното финансиране, броя на 
пациентите, медицинската терапия и др. 

2.  Медицинските изделия, следва да отговарят на действащите 
стандартизационни документи (международни стандарти, европейски 
стандарти, БДС, ОН и др.), с остатъчен срок на годност не по-малко от  60 
% от отбелязания на опаковката.  
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       Те следва да са пуснати на пазара и/или в действие съобразно 
изискванията на Закона за медицинските изделия и да притежават: 
 нанесена “СЕ” маркировка ; 
 нанесен идентификационен номер на нотифицирания орган, когато 

такъв се изисква от действащото законодателство; 
 нанесени наименование и адрес на управление на производителя 

и/или упълномощения представител и вносител; 
 инструкции за употреба, с изключение на изделията, за които не е 

предвидено в закона. 
 

3. Количеството на доставяните продукти се определя от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез заявки, които се изпращат на адрес гр. София 1756, 
район Изгрев, ул.”Лъчезар Станчев”№5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда 
„А”, етаж 12, на e-mail - office@sopharmatrading.bg, а тези по факс на тел.: 
02/ 8133 666.  

   
ІІ. СРОК НА ДЕЙСТВИЕ НА ДОГОВОРА 

 
 1. Договорът има срок на действие 9 месеца, броими от 

подписването му. 
 

  ІІІ. ЦЕНИ И УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ 
 

1.  Цените са образувани съгласно действащото законодателство в  Р 
България за търговци на едро и включват всички начисления, данъци, 
такси, мита, транспорт и др. до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  с включен ДДС. 

2.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ДОСТАВЧИКА   стойността на 
доставените продукти по цени, посочени в Приложение №1 към настоящия 
договор в съответствие с доставените количества. 

3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща уговорената цена по банков път с 
платежно нареждане, разсрочено до 30 дни след представяне от 
ДОСТАВЧИКА на фактура, подписана от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и по 
посочената в нея банкова сметка. 

4. Цените са фиксирани и неподлежат на промяна за срока на 
действие на договора. Възможно е тяхното намаление в интерес на 
Възложителя.  

 
   ІV. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
 

1.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да приеме доставените от 
ДОСТАВЧИКА продукти, ако същите отговарят на посочените  в този 
договор условия и изискванията към тях предявени от действащото 
законодателство. Приемането им се удостоверява с подписването на 
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издадена фактура от представител на ДОСТАВЧИКА  и  упълномощено 
от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ материално отговорно лице. 

2.   ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да плати цената съгласно 
уговорените срок и начин на плащане. 

 
V. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА 
 

1.  ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да достави на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заявените медицински изделия в срок  до 5 /пет/ 
работни дни от заявката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или в срок уговорен при 
заявката му. 

2.  ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да поеме за своя сметка 
разходите за транспорт и застраховка на доставката до склада на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

3.  ДОСТАВЧИКЪТ отговаря за качеството на доставените 
продукти за целия им срок на годност при условие, че 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ спазва условията за съхранение. 

4.  ДОСТАВЧИКЪТ декларира с подписа си по договора, че е 
в състояние  да изпълни качествено и в пълен обем задълженията си  по 
него, както и че поддържа наличност от договорените продукти.  
 

   VІ. ОТГОВОРНОСТИ И НЕУСТОЙКИ 
 

1. За неизпълнение на задълженията си по настоящия договор 
неизправната страна дължи на изправната страна обезщетение  в размер на 
мораторната лихва за срока на забавата или неизпълнението върху 
стойността на забавяното или неизпълненото . 

2. При неизпълнение на сроковете за доставка,   самоволно 
коригиране на цените от страна на ДОСТАВЧИКА или определянето им в 
отклонение от действащото законодателство, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  има 
право да извършва доставка на продуктите от други търговци/ 
производители, както и да прекрати едностранно договора, без да дължи 
каквито и да било обезщетения (за претърпени вреди, за неизпълнен 
договор, пропуснати ползи и други). 

3. В случай на доставка на медицинско изделие с по-кратък от 
договорения срок на годност ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка както 
следва: 

     - срок на годност от 59.99 %  до 50 % - 20 % върху стойността на 
доставката; 
      - срок на годност от 49.99 %  до 40 % - 30 % върху стойността на 
доставката; 
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      - срок на годност от 39.99 %  до 30 % - 60 % върху стойността на 
доставката; 
     - срок на годност от 29.99 %  до 20 % - 75 % върху стойността на 
доставката; 
     -  срок на годност  до 20 % - 90 %  върху стойността на доставката. 
 

VІІ. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
 

1. Доставчикът осигурява в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  гаранция за 
добро изпълнение на договора в размер на 60,20лв. в следната форма – 
парична сума, представляваща 1 % от стойността му без ДДС. 

2.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи тази гаранцията и да 
се разпореди с нея, като се удовлетвори от пълния й размер при 
неизпълнение на което и да е от задълженията на ДОСТАВЧИКА, 
произтичащи от договора и/или относимата към него нормативна уредба. 
Ако това е недостатъчно за възмездяването му, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
предявява иск за разликата над този размер. 

3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  освобождава гаранцията след 31.01.2015г., 
въз основа на писмено искане на Доставчика, без да дължи лихва или 
обезщетение за времето до това освобождаване.  
 

VІІІ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ 
 

1.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прави рекламации за явни недостатъци в 15 
дневен срок от доставката на продуктите, а за скрити недостатъци - през 
целия срок на годност на доставените продукти. В този случай 
ДОСТАВЧИКЪТ подменя рекламираните продукти с нови, качествени 
такива в срок, съгласно раздел V, т.1 на настоящия договор. 

2.  В случай, ДОСТАВЧИКЪТ  не изпълни задължението си по 
предходната точка ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  има право да откаже плащането, а 
ако плащането е вече извършено да прихване стойността на рекламираните 
продукти от следващи доставки. 

3.  Договорът се прекратява: 
     а) с изтичане срока на договора; 
     б) по взаимно писмено споразумение на страните; 

               в) с развалянето му по реда на чл.87 ЗЗД; 
     г) с временното или окончателното отнемане, обезсилване или  

прекратяване на разрешението или удостоверението за търговия на едро 
на ДОСТАВЧИКА; 

  д) при условията на раздел VI т.2 от този договор. 
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4.  Възникналите спорове между страните се уреждат чрез взаимни 
преговори между тях. При непостигане на споразумение, те решават спора 
по съдебен ред. 

5.  За всички неуредени  в този договор въпроси се прилагат 
разпоредбите на действащото законодателство. 
 Договорът се състави в два еднообразни екземпляра, по един за всяка 
страна. 
 
 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:    ДОСТАВЧИК: 
 
“КОЦ - СТАРА ЗАГОРА” ЕООД  „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД 
 
 
Управител:          / п /               Изп. Директор:       / п / 
 
               /д-р П. Чилингиров/   /Димитър Димитров, чрез 

Пълномощника си Невена 
Кирилова/ 
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№ 
по 
ред

№ на 
обособе

на 
позиция

Наименование Кол. за една 
година до

Единична 
цена в лева 

с ДДС

Обща 
стойност / 

лева
Търговско наименование Производител

1 5
Хирургически нестерилни нелатексови 
ръкавици-брой ( винил )

5000 броя 0.05 250.00
Ръкавици хир.нестер. винил без 
пудра  -  (107116) ЕУРОМЕДИКС

2 6 Хирургически нестерилни ръкавици - брой 80000 броя 0.06 4800.00
Ръкавици хир.нестер. с пудра

ЕУРОМЕДИКС

3 26 Стерилна операционна престилка - 1брой 500 броя 4.35 2175.00

Хартман престилка Foliodress 
Protect Stand.L- еднократна            
х 1 - (9921454) ХАРТМАН

Обща стойност с ДДС: 7225.00лв.

Възложител: Доставчик:

КОЦ - Стара Загора ЕООД "Софарма Трейдинг"  АД

Управител              / п / Изп. Директор:          / п /

( Д-р П. Чилингиров )

/Димитър Димитров, чрез
Пълномощника си Невена
Кирилова/

" Софарма Трейдинг" АД - гр. София

 Приложение № 1 

към Договор № 2 от 01.04.2014г.



ДДООГГООВВООРР  №№  33    
  

ЗЗАА  ООББЩЩЕЕССТТВВЕЕННАА  ППООРРЪЪЧЧККАА  
ЗА “ДОСТАВКА  НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ПРЕЗ 2014Г.” 

 
 
  Днес, 01.04.2014г.,  между: 
  
            „КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР  - СТАРА 
ЗАГОРА”  ЕООД,  гр. Стара Загора,  ул.”Д-р Т.Стоянович” №15, вписано 
в ТР на АВ с ЕИК: 000812197, Ид. № ЗДДС: BG 000812197 представлявано 
от д-р Петьо Вълчев Чилингиров - Управител, наричано за краткост в 
договора  ВЪЗЛОЖИТЕЛ  от една страна  
и   

„ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ” ЕООД, със седалище и адрес на 
управление гр. Пловдив 4000, ул. ”Йордан Йовков” № 9, тел.: 032/644 588, 
вписано в ТР на АВ с ЕИК: 115573932,    ИД.№ по ЗДДС: BG 115573932, 
представлявано от Емилия Делчева Белева - Управител, наричано за 
краткост в договора ДОСТАВЧИК от друга страна, 
въз основа на класиране на ДОСТАВЧИКА  в открита процедура за 
възлагане на обществена поръчка, извършено с Решение № 44/14.03.2014г. 
на Управителя на „КОЦ - Стара Загора” ЕООД  се сключи настоящия 
договор за обществена поръчка за доставка на медицински изделия 
(наричани общо и поотделно „продукти”) за нуждите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
при следните условия:    

 
   І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА  
 

1.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ДОСТАВЧИКЪТ приема да 
доставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ продукти, по цени и количества съгласно 
Приложение №1, което е неразделна част от настоящия договор, а 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да му заплаща цената, съгласно 
условията на настоящия договор. Така записаните количества са 
ориентировъчни и не задължават ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да ги заяви, получи и 
заплати, тъй като те зависят от осигуреното финансиране, броя на 
пациентите, медицинската терапия и др. 

2.  Медицинските изделия, следва да отговарят на действащите 
стандартизационни документи (международни стандарти, европейски 
стандарти, БДС, ОН и др.), с остатъчен срок на годност не по-малко от  60 
% от отбелязания на опаковката.  
       Те следва да са пуснати на пазара и/или в действие съобразно 
изискванията на Закона за медицинските изделия и да притежават: 
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 нанесена “СЕ” маркировка ; 
 нанесен идентификационен номер на нотифицирания орган, когато 

такъв се изисква от действащото законодателство; 
 нанесени наименование и адрес на управление на производителя 

и/или упълномощения представител и вносител; 
 инструкции за употреба, с изключение на изделията, за които не е 

предвидено в закона. 
 

3. Количеството на доставяните продукти се определя от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез заявки, които се изпращат на адрес гр. Пловдив 
4000, ул. ”Йордан Йовков” № 9, на e-mail – eastlink_pv@mail.orbitel.bg, а 
тези по факс на тел.: 032/ 642 706.  

   
 

ІІ. СРОК НА ДЕЙСТВИЕ НА ДОГОВОРА 
 

 1. Договорът има срок на действие 9 месеца, броими от 
подписването му. 
 

  ІІІ. ЦЕНИ И УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ 
 

1.  Цените са образувани съгласно действащото законодателство в  Р 
България за търговци на едро и включват всички начисления, данъци, 
такси, мита, транспорт и др. до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  с включен ДДС. 

2.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ДОСТАВЧИКА   стойността на 
доставените продукти по цени, посочени в Приложение №1 към настоящия 
договор в съответствие с доставените количества. 

3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща уговорената цена по банков път с 
платежно нареждане, разсрочено до 30 дни след представяне от 
ДОСТАВЧИКА на фактура, подписана от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и по 
посочената в нея банкова сметка. 

4. Цените са фиксирани и неподлежат на промяна за срока на 
действие на договора. Възможно е тяхното намаление в интерес на 
Възложителя.  

 
   ІV. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
 

1.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да приеме доставените от 
ДОСТАВЧИКА продукти, ако същите отговарят на посочените  в този 
договор условия и изискванията към тях предявени от действащото 
законодателство. Приемането им се удостоверява с подписването на 
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издадена фактура от представител на ДОСТАВЧИКА  и  упълномощено 
от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ материално отговорно лице. 

2.   ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да плати цената съгласно 
уговорените срок и начин на плащане. 
 

V. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА 
 

1.  ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да достави на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заявените медицински изделия в срок  до 2 /два/ часа  
от заявката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или в срок уговорен при заявката му. 

2.  ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да поеме за своя сметка 
разходите за транспорт и застраховка на доставката до склада на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

3.  ДОСТАВЧИКЪТ отговаря за качеството на доставените 
продукти за целия им срок на годност при условие, че 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ спазва условията за съхранение. 

4.  ДОСТАВЧИКЪТ декларира с подписа си по договора, че е 
в състояние  да изпълни качествено и в пълен обем задълженията си  по 
него, както и че поддържа наличност от договорените продукти.  
 
 

   VІ. ОТГОВОРНОСТИ И НЕУСТОЙКИ 
 

1. За неизпълнение на задълженията си по настоящия договор 
неизправната страна дължи на изправната страна обезщетение  в размер на 
мораторната лихва за срока на забавата или неизпълнението върху 
стойността на забавяното или неизпълненото . 

2. При неизпълнение на сроковете за доставка,   самоволно 
коригиране на цените от страна на ДОСТАВЧИКА или определянето им в 
отклонение от действащото законодателство, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  има 
право да извършва доставка на продуктите от други търговци/ 
производители, както и да прекрати едностранно договора, без да дължи 
каквито и да било обезщетения (за претърпени вреди, за неизпълнен 
договор, пропуснати ползи и други). 

3. В случай на доставка на медицинско изделие с по-кратък от 
договорения срок на годност ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка както 
следва: 

     - срок на годност от 59.99 %  до 50 % - 20 % върху стойността на 
доставката; 
      - срок на годност от 49.99 %  до 40 % - 30 % върху стойността на 
доставката; 

 3 



      - срок на годност от 39.99 %  до 30 % - 60 % върху стойността на 
доставката; 
     - срок на годност от 29.99 %  до 20 % - 75 % върху стойността на 
доставката; 
     -  срок на годност  до 20 % - 90 %  върху стойността на доставката. 
 

VІІ. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
 

1. Доставчикът осигурява в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  гаранция за 
добро изпълнение на договора в размер на 444,08лв. в следната форма – 
парична сума, представляваща 1 % от стойността му без ДДС. 

2.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи тази гаранцията и да 
се разпореди с нея, като се удовлетвори от пълния й размер при 
неизпълнение на което и да е от задълженията на ДОСТАВЧИКА, 
произтичащи от договора и/или относимата към него нормативна уредба. 
Ако това е недостатъчно за възмездяването му, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
предявява иск за разликата над този размер. 

3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  освобождава гаранцията след 31.01.2015г., 
въз основа на писмено искане на Доставчика, без да дължи лихва или 
обезщетение за времето до това освобождаване.  
 

VІІІ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ 
 

1.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прави рекламации за явни недостатъци в 15 
дневен срок от доставката на продуктите, а за скрити недостатъци - през 
целия срок на годност на доставените продукти. В този случай 
ДОСТАВЧИКЪТ подменя рекламираните продукти с нови, качествени 
такива в срок, съгласно раздел V, т.1 на настоящия договор. 

2.  В случай, ДОСТАВЧИКЪТ  не изпълни задължението си по 
предходната точка ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  има право да откаже плащането, а 
ако плащането е вече извършено да прихване стойността на рекламираните 
продукти от следващи доставки. 

3.  Договорът се прекратява: 
     а) с изтичане срока на договора; 
     б) по взаимно писмено споразумение на страните; 

               в) с развалянето му по реда на чл.87 ЗЗД; 
     г) с временното или окончателното отнемане, обезсилване или  

прекратяване на разрешението или удостоверението за търговия на едро 
на ДОСТАВЧИКА; 

  д) при условията на раздел VI т.2 от този договор. 
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4.  Възникналите спорове между страните се уреждат чрез взаимни 
преговори между тях. При непостигане на споразумение, те решават спора 
по съдебен ред. 

5.  За всички неуредени  в този договор въпроси се прилагат 
разпоредбите на действащото законодателство. 
  Договорът се състави в два еднообразни екземпляра, по един за 
всяка страна. 
 
 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:    ДОСТАВЧИК: 
 
“КОЦ - СТАРА ЗАГОРА” ЕООД  „ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ ” ЕООД 
 
Управител:         / п /                Управител:    / п /             
 
               /д-р П. Чилингиров/     /Емилия Белева/ 
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№ по 
ред

№ на 
обособе

на 
позиция

Наименование Кол. за една 
година до

Единична цена 
в лева с ДДС

Обща стойност / 
лева Търговско наименование Производител

1 1 Хирургически стерилни ръкавици - чифт 
(индивидуално пакетиран )

5000 чифта 0.39 1950.00 Стерилни ръкавици с талк ТОП ГЛАВ  Малайзия

2 2
Хирургически стерилни латексови ненапудрени - 
чифт                                                          
(индивидуално пакетиран )

5000 чифта 0.45 2250.00 Стерилни ръкавици без талк ТОП ГЛАВ  Малайзия

3 7 Полиетиленови нестерилни ръкавици -              
опаковка - 100 бр.

500 опаковки 0.78 390.00 Полиетиленови нестерилни ръкавици - 
опаковка - 100 бр.

ТОП ГЛАВ  Малайзия

4 9 Компреси марлени нестерилни              - 5/5 
см.,12 дипли - 100 бр. в опаковка

12000 опаковки 1.70 20400.00
Компреси марлени нестерилни            
- 5/5 см., - 100 бр. в опаковка

ШФХП

5 11 Компреси марлени нестерилни                    -
10/10 см.,12 дипли -100 бр. в опаковка

1800 опаковки 4.00 7200.00 Компреси марлени нестерилни          - 
10/10 см.,  - 100 бр. в опаковка

ШФХП

6 15 Марля - кв.м. 40000 кв.м. 0.39 15600.00 Марля ШФХП

7 17 Памук естествен - опаковка от 1 килограм 500 опаковки 6.80 3400.00 Памук 1000 гр. СЕПА

8 22
Санпласт противоалергичен ролка -                      
(копринен пластир)   5см/ 5см                          - 
1 брой

1000 броя 1.50 1500.00 Санпласт вискоза 5/5 ХЙФ

9 23
Цитопласт - 100см/6см                                -1 
брой в опаковка                                       
(индивидуално пакетиран )

500 броя 0.60 300.00 Цитопласт 100/6 ХЙФ

10 24 Резци за скалпели от въглеродна стомана - за 
опаковка по 100 броя

30 опаковки 10.00 300.00 Острие за скалпел ХМИ

Обща стойност с ДДС: 53290.00 лв.

Възложител: Доставчик:

"КОЦ - Стара Загора" ЕООД „ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ ” ЕООД

Управител:       / п /      Управител:              / п /
/ Д-р П. Чилингиров / /Емилия Белева/

" Истлинк България" ЕООД - гр. Пловдив

 Приложение №1 
към Договор № 3 от 01.04.2014г.



ДДООГГООВВООРР  №№  44    
  

ЗЗАА  ООББЩЩЕЕССТТВВЕЕННАА  ППООРРЪЪЧЧККАА  
ЗА “ДОСТАВКА  НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ПРЕЗ 2014Г.” 

 
 
  Днес, 01.04.2014г.,  между: 
  
 
            „КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР  - СТАРА 
ЗАГОРА”  ЕООД,  гр. Стара Загора,  ул.”Д-р Т.Стоянович” №15, вписано 
в ТР на АВ с ЕИК: 000812197, Ид. № ЗДДС: BG 000812197 представлявано 
от д-р Петьо Вълчев Чилингиров - Управител, наричано за краткост в 
договора  ВЪЗЛОЖИТЕЛ  от една страна  
и   

„АГАРТА–ЦМ”ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. 
София, Долни Богров, ул.”40-та” №1, тел.: 02/ 876 55 42, вписано в ТР на 
АВ с ЕИК: 121096923,    ИД.№ по ЗДДС: BG 121096923, представлявано от 
Ценка Петкова Маринова - Управител, наричано за краткост в договора 
ДОСТАВЧИК от друга страна, 
въз основа на класиране на ДОСТАВЧИКА  в открита процедура за 
възлагане на обществена поръчка, извършено с Решение № 44/14.03.2014г. 
на Управителя на „КОЦ - Стара Загора ” ЕООД  се сключи настоящия 
договор за обществена поръчка за доставка на медицински изделия 
(наричани общо и поотделно „продукти”) за нуждите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
при следните условия:    

 
   І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА  
 

1.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ДОСТАВЧИКЪТ приема да 
доставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ продукти, по цени и количества съгласно 
Приложение №1, което е неразделна част от настоящия договор, а 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да му заплаща цената, съгласно 
условията на настоящия договор. Така записаните количества са 
ориентировъчни и не задължават ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да ги заяви, получи и 
заплати, тъй като те зависят от осигуреното финансиране, броя на 
пациентите, медицинската терапия и др. 

2.  Медицинските изделия, следва да отговарят на действащите 
стандартизационни документи (международни стандарти, европейски 
стандарти, БДС, ОН и др.), с остатъчен срок на годност не по-малко от  60 
% от отбелязания на опаковката.  
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       Те следва да са пуснати на пазара и/или в действие съобразно 
изискванията на Закона за медицинските изделия и да притежават: 
 нанесена “СЕ” маркировка ; 
 нанесен идентификационен номер на нотифицирания орган, когато 

такъв се изисква от действащото законодателство; 
 нанесени наименование и адрес на управление на производителя 

и/или упълномощения представител и вносител; 
 инструкции за употреба, с изключение на изделията, за които не е 

предвидено в закона. 
 

3. Количеството на доставяните продукти се определя от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез заявки, които се изпращат на адрес гр. София, ж.к. 
„Младост-3”, бл. 304,  вх.2, оф.1, на e-mail – agartacm@abv.bg, а тези по 
факс на тел.: 02/ 974 39 73.  

 
   

ІІ. СРОК НА ДЕЙСТВИЕ НА ДОГОВОРА 
 

 1. Договорът има срок на действие 9 месеца, броими от 
подписването му. 
 

  ІІІ. ЦЕНИ И УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ 
 

1.  Цените са образувани съгласно действащото законодателство в  Р 
България за търговци на едро и включват всички начисления, данъци, 
такси, мита, транспорт и др. до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  с включен ДДС. 

2.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ДОСТАВЧИКА   стойността на 
доставените продукти по цени, посочени в Приложение №1 към настоящия 
договор в съответствие с доставените количества. 

3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща уговорената цена по банков път с 
платежно нареждане, разсрочено до 30 дни след представяне от 
ДОСТАВЧИКА на фактура, подписана от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и по 
посочената в нея банкова сметка. 

4. Цените са фиксирани и не подлежат на промяна за срока на 
действие на договора. Възможно е тяхното намаление в интерес на 
Възложителя.  

 
   ІV. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
 

1.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да приеме доставените от 
ДОСТАВЧИКА продукти, ако същите отговарят на посочените  в този 
договор условия и изискванията към тях предявени от действащото 
законодателство. Приемането им се удостоверява с подписването на 

 2 



издадена фактура от представител на ДОСТАВЧИКА  и  упълномощено 
от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ материално отговорно лице. 

2.   ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да плати цената съгласно 
уговорените срок и начин на плащане. 
 

V. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА 
 

1.  ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да достави на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заявените медицински изделия в срок  до 3 /три/ 
работни дни от заявката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или в срок уговорен при 
заявката му. 

2.  ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да поеме за своя сметка 
разходите за транспорт и застраховка на доставката до склада на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

3.  ДОСТАВЧИКЪТ отговаря за качеството на доставените 
продукти за целия им срок на годност при условие, че 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ спазва условията за съхранение. 

4.  ДОСТАВЧИКЪТ декларира с подписа си по договора, че е 
в състояние  да изпълни качествено и в пълен обем задълженията си  по 
него, както и че поддържа наличност от договорените продукти.  
 

   VІ. ОТГОВОРНОСТИ И НЕУСТОЙКИ 
 

1. За неизпълнение на задълженията си по настоящия договор 
неизправната страна дължи на изправната страна обезщетение  в размер на 
мораторната лихва за срока на забавата или неизпълнението върху 
стойността на забавяното или неизпълненото. 

2. При неизпълнение на сроковете за доставка,   самоволно 
коригиране на цените от страна на ДОСТАВЧИКА или определянето им в 
отклонение от действащото законодателство, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  има 
право да извършва доставка на продуктите от други търговци/ 
производители, както и да прекрати едностранно договора, без да дължи 
каквито и да било обезщетения (за претърпени вреди, за неизпълнен 
договор, пропуснати ползи и други). 

3. В случай на доставка на медицинско изделие с по-кратък от 
договорения срок на годност ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка както 
следва: 

     - срок на годност от 59.99 %  до 50 % - 20 % върху стойността на 
доставката; 
      - срок на годност от 49.99 %  до 40 % - 30 % върху стойността на 
доставката; 
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      - срок на годност от 39.99 %  до 30 % - 60 % върху стойността на 
доставката; 
     - срок на годност от 29.99 %  до 20 % - 75 % върху стойността на 
доставката; 
     -  срок на годност  до 20 % - 90 %  върху стойността на доставката. 
 

VІІ. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
 

1. Доставчикът осигурява в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  гаранция за 
добро изпълнение на договора в размер на 71,45лв. в следната форма  - 
парична сума, представляваща 1 % от стойността му без ДДС. 

2.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи тази гаранцията и да 
се разпореди с нея, като се удовлетвори от пълния й размер при 
неизпълнение на което и да е от задълженията на ДОСТАВЧИКА, 
произтичащи от договора и/или относимата към него нормативна уредба. 
Ако това е недостатъчно за възмездяването му, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
предявява иск за разликата над този размер. 

3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  освобождава гаранцията след 31.01.2015г., 
въз основа на писмено искане на Доставчика, без да дължи лихва или 
обезщетение за времето до това освобождаване.  
 

VІІІ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ 
 

1.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прави рекламации за явни недостатъци в 15 
дневен срок от доставката на продуктите, а за скрити недостатъци - през 
целия срок на годност на доставените продукти. В този случай 
ДОСТАВЧИКЪТ подменя рекламираните продукти с нови, качествени 
такива в срок, съгласно раздел V, т.1 на настоящия договор. 

2.  В случай, ДОСТАВЧИКЪТ  не изпълни задължението си по 
предходната точка ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  има право да откаже плащането, а 
ако плащането е вече извършено да прихване стойността на рекламираните 
продукти от следващи доставки. 

3.  Договорът се прекратява: 
     а) с изтичане срока на договора; 
     б) по взаимно писмено споразумение на страните; 

               в) с развалянето му по реда на чл.87 ЗЗД; 
     г) с временното или окончателното отнемане, обезсилване или  

прекратяване на разрешението или удостоверението за търговия на едро 
на ДОСТАВЧИКА; 

  д) при условията на раздел VI т.2 от този договор. 
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4.  Възникналите спорове между страните се уреждат чрез взаимни 
преговори между тях. При непостигане на споразумение, те решават спора 
по съдебен ред. 

5.  За всички неуредени  в този договор въпроси се прилагат 
разпоредбите на действащото законодателство. 
  Договорът се състави в два еднообразни екземпляра, по един за 
всяка страна. 
 
 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:    ДОСТАВЧИК: 
 
“КОЦ - СТАРА ЗАГОРА” ЕООД  „АГАРТА–ЦМ”ЕООД 
 
Управител:            / п /             Управител:        / п /               
 
               /д-р П. Чилингиров/     /Ценка Маринова/ 
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№ 
по 
ред

№ на 
обособена 
позиция

Наименование Кол. за една 
година до

Единична 
цена в лева 

с ДДС

Обща 
стойност 

/ лева
Търговско наименование Производител

1 8

Лапаротомични кърпи                                                
( Компреси Микулич )- 45см./50см.,                             
8 дипли - 1 бр. в опаковка                                         
( индивидуално пакетиран )

2000 броя 0.98 1960.00

Лапаротомични кърпи                                                
( Компреси Микулич )- 45см./50см.,8 дипли 
- 1 бр. в опаковка                                                                
( индивидуално пакетиран )

Jnimax Medica

2 21 Санпласт ролка  5 см./ 5 см. - 1 брой 3000 броя 1.38 4140.00 Санпласт ролка  5 см./ 5 см.            - 1 
брой Mercator

3 25 Стерилна операционна престилка - 1 брой 500 броя 4.95 2475.00 Стерилна операционна престилка - 1 брой Mercator

Обща стойност с ДДС: 8575.00 лв.

Възложител: Доставчик:

"КОЦ - Стара Загора" ЕООД  "АГАРТА - ЦМ" ЕООД

Управител:                / п / Управител:                  / п /
/Д-р П. Чилингиров/ /Ценка Маринова/

" АГАРТА - ЦМ" ЕООД - гр. София

 Приложение № 1
към Договор№ 4 от 01.04.2014г.



ДДООГГООВВООРР  №№  55    
  

ЗЗАА  ООББЩЩЕЕССТТВВЕЕННАА  ППООРРЪЪЧЧККАА  
ЗА “ДОСТАВКА  НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ПРЕЗ 2014Г.” 

 
 
  Днес, 01.04.2014г.,  между: 
  
 
            „КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР  - СТАРА 
ЗАГОРА”  ЕООД,  гр. Стара Загора,  ул.”Д-р Т.Стоянович” №15, вписано 
в ТР на АВ с ЕИК: 000812197, Ид. № ЗДДС: BG 000812197 представлявано 
от д-р Петьо Вълчев Чилингиров - Управител, наричано за краткост в 
договора  ВЪЗЛОЖИТЕЛ  от една страна  
и   

„БУЛМАР МЛ” ООД, със седалище и адрес на управление            
гр. София, кв. „Манастирски ливади”, ул.”Пирин” №32, тел.: 02/ 855 83 45, 
вписано в ТР на АВ с ЕИК: 131148628,    ИД.№ по ЗДДС: BG 131148628, 
представлявано от Мариела Спасова Гачевска - Управител, наричано за 
краткост в договора ДОСТАВЧИК от друга страна, 
въз основа на класиране на ДОСТАВЧИКА  в открита процедура за 
възлагане на обществена поръчка, извършено с Решение № 44/14.03.2014г. 
на Управителя на „КОЦ - Стара Загора ” ЕООД  се сключи настоящия 
договор за обществена поръчка за доставка на медицински изделия 
(наричани общо и поотделно „продукти”) за нуждите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
при следните условия:    

 
   І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА  
 

1.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ДОСТАВЧИКЪТ приема да 
доставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ продукти, по цени и количества съгласно 
Приложение №1, което е неразделна част от настоящия договор, а 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да му заплаща цената, съгласно 
условията на настоящия договор. Така записаните количества са 
ориентировъчни и не задължават ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да ги заяви, получи и 
заплати, тъй като те зависят от осигуреното финансиране, броя на 
пациентите, медицинската терапия и др. 

2.  Медицинските изделия, следва да отговарят на действащите 
стандартизационни документи (международни стандарти, европейски 
стандарти, БДС, ОН и др.), с остатъчен срок на годност не по-малко от  60 
% от отбелязания на опаковката.  
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       Те следва да са пуснати на пазара и/или в действие съобразно 
изискванията на Закона за медицинските изделия и да притежават: 
 нанесена “СЕ” маркировка ; 
 нанесен идентификационен номер на нотифицирания орган, когато 

такъв се изисква от действащото законодателство; 
 нанесени наименование и адрес на управление на производителя 

и/или упълномощения представител и вносител; 
 инструкции за употреба, с изключение на изделията, за които не е 

предвидено в закона. 
 

3. Количеството на доставяните продукти се определя от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез заявки, които се изпращат на адрес гр. София, кв. 
„Манастирски ливади”, ул.”Пирин” №32, на e-mail – office@bulmarml.bg, а 
тези по факс на тел.: 02/ 855 85 43.  

   
ІІ. СРОК НА ДЕЙСТВИЕ НА ДОГОВОРА 

 
 1. Договорът има срок на действие 9 месеца, броими от 

подписването му. 
 

  ІІІ. ЦЕНИ И УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ 
 

1.  Цените са образувани съгласно действащото законодателство в  Р 
България за търговци на едро и включват всички начисления, данъци, 
такси, мита, транспорт и др. до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  с включен ДДС. 

2.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ДОСТАВЧИКА   стойността на 
доставените продукти по цени, посочени в Приложение №1 към настоящия 
договор в съответствие с доставените количества. 

3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща уговорената цена по банков път с 
платежно нареждане, разсрочено до 30 дни след представяне от 
ДОСТАВЧИКА на фактура, подписана от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и по 
посочената в нея банкова сметка. 

4. Цените са фиксирани и неподлежат на промяна за срока на 
действие на договора. Възможно е тяхното намаление в интерес на 
Възложителя.  

 
   ІV. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
 

1.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да приеме доставените от 
ДОСТАВЧИКА продукти, ако същите отговарят на посочените  в този 
договор условия и изискванията към тях предявени от действащото 
законодателство. Приемането им се удостоверява с подписването на 
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издадена фактура от представител на ДОСТАВЧИКА  и  упълномощено 
от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ материално отговорно лице. 

2.   ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да плати цената съгласно 
уговорените срок и начин на плащане. 
 

V. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА 
 

1.  ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да достави на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заявените медицински изделия в срок  до 5 /пет/ 
работни дни от заявката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или в срок уговорен при 
заявката му. 

2.  ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да поеме за своя сметка 
разходите за транспорт и застраховка на доставката до склада на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

3.  ДОСТАВЧИКЪТ отговаря за качеството на доставените 
продукти за целия им срок на годност при условие, че 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ спазва условията за съхранение. 

4.  ДОСТАВЧИКЪТ декларира с подписа си по договора, че е 
в състояние  да изпълни качествено и в пълен обем задълженията си  по 
него, както и че поддържа наличност от договорените продукти.  
 

   VІ. ОТГОВОРНОСТИ И НЕУСТОЙКИ 
 

1. За неизпълнение на задълженията си по настоящия договор 
неизправната страна дължи на изправната страна обезщетение  в размер на 
мораторната лихва за срока на забавата или неизпълнението върху 
стойността на забавяното или неизпълненото . 

2. При неизпълнение на сроковете за доставка,   самоволно 
коригиране на цените от страна на ДОСТАВЧИКА или определянето им в 
отклонение от действащото законодателство, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  има 
право да извършва доставка на продуктите от други търговци/ 
производители, както и да прекрати едностранно договора, без да дължи 
каквито и да било обезщетения (за претърпени вреди, за неизпълнен 
договор, пропуснати ползи и други). 

3. В случай на доставка на медицинско изделие с по-кратък от 
договорения срок на годност ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка както 
следва: 

     - срок на годност от 59.99 %  до 50 % - 20 % върху стойността на 
доставката; 
      - срок на годност от 49.99 %  до 40 % - 30 % върху стойността на 
доставката; 
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      - срок на годност от 39.99 %  до 30 % - 60 % върху стойността на 
доставката; 
     - срок на годност от 29.99 %  до 20 % - 75 % върху стойността на 
доставката; 
     -  срок на годност  до 20 % - 90 %  върху стойността на доставката. 
 

VІІ. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
 

1. Доставчикът осигурява в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  гаранция за 
добро изпълнение на договора в размер на 508,41лв. в следната форма – 
банкова гаранция, представляваща 1 % от стойността му без ДДС. 

2.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи тази гаранцията и да 
се разпореди с нея, като се удовлетвори от пълния й размер при 
неизпълнение на което и да е от задълженията на ДОСТАВЧИКА, 
произтичащи от договора и/или относимата към него нормативна уредба. 
Ако това е недостатъчно за възмездяването му, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
предявява иск за разликата над този размер. 

3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  освобождава гаранцията след 31.01.2015г., 
въз основа на писмено искане на Доставчика, без да дължи лихва или 
обезщетение за времето до това освобождаване.  
 

VІІІ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ 
 

1.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прави рекламации за явни недостатъци в 15 
дневен срок от доставката на продуктите, а за скрити недостатъци - през 
целия срок на годност на доставените продукти. В този случай 
ДОСТАВЧИКЪТ подменя рекламираните продукти с нови, качествени 
такива в срок, съгласно раздел V, т.1 на настоящия договор. 

2.  В случай, ДОСТАВЧИКЪТ  не изпълни задължението си по 
предходната точка ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  има право да откаже плащането, а 
ако плащането е вече извършено да прихване стойността на рекламираните 
продукти от следващи доставки. 

3.  Договорът се прекратява: 
     а) с изтичане срока на договора; 
     б) по взаимно писмено споразумение на страните; 

               в) с развалянето му по реда на чл.87 ЗЗД; 
     г) с временното или окончателното отнемане, обезсилване или  

прекратяване на разрешението или удостоверението за търговия на едро 
на ДОСТАВЧИКА; 

  д) при условията на раздел VI т.2 от този договор. 
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4.  Възникналите спорове между страните се уреждат чрез взаимни 
преговори между тях. При непостигане на споразумение, те решават спора 
по съдебен ред. 

5.  За всички неуредени  в този договор въпроси се прилагат 
разпоредбите на действащото законодателство. 
  Договорът се състави в два еднообразни екземпляра, по един за 
всяка страна. 
 
 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:    ДОСТАВЧИК: 
 
“КОЦ - СТАРА ЗАГОРА” ЕООД  „БУЛМАР МЛ” ООД  
 
 
Управител:             / п /            Управител:          / п /             
 
               /д-р П. Чилингиров/     /Мариела Гачевска/ 
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№ по ред
№ на 

обособена 
позиция

Наименование Кол. за една 
година до

Единична 
цена в лева с 

ДДС

Обща стойност / 
лева Търговско наименование Производител

1 10

Компреси марлени нестерилни -                      7.5 см./ 7.5 
см.,                                                    12 дипли - 100 броя 
в опаковка

12000 опаковки 2.86 34320.00
Компреси марлени  -                      7.5 см./ 
7.5 см.,                                                    12 
дипли 

Джянгсу Фейксия

2 12

Компреси марлени нестерилни -                      5 см./ 5 см.,                                                    
12 дипли с PKH - 100 броя в опаковка

2000 опаковки 1.80 3600.00
Компреси марлени -                      5 см./ 5 
см.,                                                    12 
дипли с PKH 

Джянгсу Фейксия

3 13

Компреси марлени нестерилни -                     7.5 см./ 7.5 
см.,                                                    12 дипли с PKH - 100 
броя в опаковка

2000 опаковки 2.95 5900.00
Компреси марлени  -                     7.5 см./ 
7.5 см.,                                                    12 
дипли с PKH 

Джянгсу Фейксия

4 14

Компреси марлени нестерилни -                     10 см./ 10 
см.,                                                    12 дипли с PKH - 100 
броя в опаковка

2000 опаковки 4.57 9140.00
Компреси марлени  -                     10 см./ 10 
см.,                                                    12 
дипли с PKH 

Джянгсу Фейксия

5 16
Марля пакет 1м/ 1м - 1 брой в опаковка 3000 опаковки 0.45 1350.00 Марля пакет Джянгсу Фейксия

6 18

Бинт марлен 5 см / 5 см-                                  1 брой в 
опаковка                     (индивидуално пакетиран)

5000 броя 0.12 600.00 Бинт марлен 5 см / 5 см                                  Джянгсу Фейксия

7 19

Бинт марлен 10 см / 10 см-                                  1 брой в 
опаковка                (индивидуално пакетиран)

5000 броя 0.50 2500.00 Бинт марлен 10 см / 10 см                                 Джянгсу Фейксия

8 20

Бинт марлен 10 см / 16 см-                                  1 брой в 
опаковка                  (индивидуално пакетиран)

5000 броя 0.72 3600.00 Бинт марлен 10 см / 16 см                                Джянгсу Фейксия

Възложител: Доставчик:

"КОЦ - Стара Загора" ЕООД "БУЛМАР МЛ" ООД

Управител:            / п / Управител:           / п /
/ Д-р П. Чилингиров / / Мариела Гачевска /

"БУЛМАР МЛ" ООД - гр. София

 Приложение №1
към Договор № 5  от 01.04.2014г.

Обща стойност с ДДС: 61010.00 лв.



ДДООГГООВВООРР  №№  66    
  

ЗЗАА  ООББЩЩЕЕССТТВВЕЕННАА  ППООРРЪЪЧЧККАА  
ЗА “ДОСТАВКА  НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ПРЕЗ 2014Г.” 

 
 
  Днес, 01.04.2014г.,  между: 
  
 
            „КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР  - СТАРА 
ЗАГОРА”  ЕООД,  гр. Стара Загора,  ул.”Д-р Т.Стоянович” №15, вписано 
в ТР на АВ с ЕИК: 000812197, Ид. № ЗДДС: BG 000812197 представлявано 
от д-р Петьо Вълчев Чилингиров - Управител, наричано за краткост в 
договора  ВЪЗЛОЖИТЕЛ  от една страна  
и   

„СТЕРАМЕД” ООД, със седалище и адрес на управление                
гр. София, ул.”Христо Ценов” №4, тел.: 02/437 27 88, вписано в ТР на АВ с 
ЕИК: 131048325,    ИД.№ по ЗДДС: BG 131048325, представлявано от 
Георги Игнатов Попов - Управител, наричано за краткост в договора 
ДОСТАВЧИК от друга страна, 
въз основа на класиране на ДОСТАВЧИКА  в открита процедура за 
възлагане на обществена поръчка, извършено с Решение № 44/14.03.2014г. 
на Управителя на „КОЦ - Стара Загора ” ЕООД  се сключи настоящия 
договор за обществена поръчка за доставка на медицински изделия 
(наричани общо и поотделно „продукти”) за нуждите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
при следните условия:    

 
   І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА  
 

1.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ДОСТАВЧИКЪТ приема да 
доставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ продукти, по цени и количества съгласно 
Приложение №1, което е неразделна част от настоящия договор, а 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да му заплаща цената, съгласно 
условията на настоящия договор. Така записаните количества са 
ориентировъчни и не задължават ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да ги заяви, получи и 
заплати, тъй като те зависят от осигуреното финансиране, броя на 
пациентите, медицинската терапия и др. 

2.  Медицинските изделия, следва да отговарят на действащите 
стандартизационни документи (международни стандарти, европейски 
стандарти, БДС, ОН и др.), с остатъчен срок на годност не по-малко от  60 
% от отбелязания на опаковката.  
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       Те следва да са пуснати на пазара и/или в действие съобразно 
изискванията на Закона за медицинските изделия и да притежават: 
 нанесена “СЕ” маркировка ; 
 нанесен идентификационен номер на нотифицирания орган, когато 

такъв се изисква от действащото законодателство; 
 нанесени наименование и адрес на управление на производителя 

и/или упълномощения представител и вносител; 
 инструкции за употреба, с изключение на изделията, за които не е 

предвидено в закона. 
 

3. Количеството на доставяните продукти се определя от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез заявки, които се изпращат на адрес гр. София, 
ул.”Христо Ценов” №4, на e-mail – office@steramed.bg, а тези по факс на 
тел.: 02/437 27 88.  

   
ІІ. СРОК НА ДЕЙСТВИЕ НА ДОГОВОРА 

 
 1. Договорът има срок на действие 9 месеца, броими от 

подписването му. 
 

  ІІІ. ЦЕНИ И УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ 
 

1.  Цените са образувани съгласно действащото законодателство в  Р 
България за търговци на едро и включват всички начисления, данъци, 
такси, мита, транспорт и др. до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  с включен ДДС. 

2.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ДОСТАВЧИКА   стойността на 
доставените продукти по цени, посочени в Приложение №1 към настоящия 
договор в съответствие с доставените количества. 

3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща уговорената цена по банков път с 
платежно нареждане, разсрочено до 30 дни след представяне от 
ДОСТАВЧИКА на фактура, подписана от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и по 
посочената в нея банкова сметка. 

4. Цените са фиксирани и неподлежат на промяна за срока на 
действие на договора. Възможно е тяхното намаление в интерес на 
Възложителя.  

 
   ІV. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
 

1.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да приеме доставените от 
ДОСТАВЧИКА продукти, ако същите отговарят на посочените  в този 
договор условия и изискванията към тях предявени от действащото 
законодателство. Приемането им се удостоверява с подписването на 
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издадена фактура от представител на ДОСТАВЧИКА  и  упълномощено 
от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ материално отговорно лице. 

2.   ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да плати цената съгласно 
уговорените срок и начин на плащане. 
 

V. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА 
 

1.  ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да достави на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заявените медицински изделия в срок  до 5 /пет/ 
работни дни от заявката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или в срок уговорен при 
заявката му. 

2.  ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да поеме за своя сметка 
разходите за транспорт и застраховка на доставката до склада на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

3.  ДОСТАВЧИКЪТ отговаря за качеството на доставените 
продукти за целия им срок на годност при условие, че 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ спазва условията за съхранение. 

4.  ДОСТАВЧИКЪТ декларира с подписа си по договора, че е 
в състояние  да изпълни качествено и в пълен обем задълженията си  по 
него, както и че поддържа наличност от договорените продукти.  
 

   VІ. ОТГОВОРНОСТИ И НЕУСТОЙКИ 
 

1. За неизпълнение на задълженията си по настоящия договор 
неизправната страна дължи на изправната страна обезщетение  в размер на 
мораторната лихва за срока на забавата или неизпълнението върху 
стойността на забавяното или неизпълненото . 

2. При неизпълнение на сроковете за доставка,   самоволно 
коригиране на цените от страна на ДОСТАВЧИКА или определянето им в 
отклонение от действащото законодателство, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  има 
право да извършва доставка на продуктите от други търговци/ 
производители, както и да прекрати едностранно договора, без да дължи 
каквито и да било обезщетения (за претърпени вреди, за неизпълнен 
договор, пропуснати ползи и други). 

3. В случай на доставка на медицинско изделие с по-кратък от 
договорения срок на годност ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка както 
следва: 

     - срок на годност от 59.99 %  до 50 % - 20 % върху стойността на 
доставката; 
      - срок на годност от 49.99 %  до 40 % - 30 % върху стойността на 
доставката; 
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      - срок на годност от 39.99 %  до 30 % - 60 % върху стойността на 
доставката; 
     - срок на годност от 29.99 %  до 20 % - 75 % върху стойността на 
доставката; 
     -  срок на годност  до 20 % - 90 %  върху стойността на доставката. 
 

VІІ. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
 

1. Доставчикът осигурява в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  гаранция за 
добро изпълнение на договора в размер на 33,12лв. в следната форма – 
парична сума, представляваща 1 % от стойността му без ДДС. 

2.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи тази гаранцията и да 
се разпореди с нея, като се удовлетвори от пълния й размер при 
неизпълнение на което и да е от задълженията на ДОСТАВЧИКА, 
произтичащи от договора и/или относимата към него нормативна уредба. 
Ако това е недостатъчно за възмездяването му, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
предявява иск за разликата над този размер. 

3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  освобождава гаранцията след 31.01.2015г., 
въз основа на писмено искане на Доставчика, без да дължи лихва или 
обезщетение за времето до това освобождаване.  
 

VІІІ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ 
 

1.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прави рекламации за явни недостатъци в 15 
дневен срок от доставката на продуктите, а за скрити недостатъци - през 
целия срок на годност на доставените продукти. В този случай 
ДОСТАВЧИКЪТ подменя рекламираните продукти с нови, качествени 
такива в срок, съгласно раздел V, т.1 на настоящия договор. 

2.  В случай, ДОСТАВЧИКЪТ  не изпълни задължението си по 
предходната точка ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  има право да откаже плащането, а 
ако плащането е вече извършено да прихване стойността на рекламираните 
продукти от следващи доставки. 

3.  Договорът се прекратява: 
     а) с изтичане срока на договора; 
     б) по взаимно писмено споразумение на страните; 

               в) с развалянето му по реда на чл.87 ЗЗД; 
     г) с временното или окончателното отнемане, обезсилване или  

прекратяване на разрешението или удостоверението за търговия на едро 
на ДОСТАВЧИКА; 

  д) при условията на раздел VI т.2 от този договор. 
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4.  Възникналите спорове между страните се уреждат чрез взаимни 
преговори между тях. При непостигане на споразумение, те решават спора 
по съдебен ред. 

5.  За всички неуредени  в този договор въпроси се прилагат 
разпоредбите на действащото законодателство. 
 Договорът се състави в два еднообразни екземпляра, по един за всяка 
страна. 
 
 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:    ДОСТАВЧИК: 
 
“КОЦ - СТАРА ЗАГОРА” ЕООД  „СТЕРАМЕД” ООД 
 
 
Управител:           / п /              Управител:    / п /                   
 
               /д-р П. Чилингиров/     /Георги Попов/ 
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№ 
по 

ред

№ на 
обособена 
позиция

Наименование Кол. за една 
година до

Единична 
цена в лева с 

ДДС

Обща 
стойност / 

лева
Търговско наименование Производител

1 3
Хирургически стерилни синтетични 
антиалергични ръкавици - чифт                          
( индивидуално пакетиран )

2500 чифта 1.59 3975.00 ULTRAPRENE SYNTHETIC Rays S.p.A, Италия

Възложител: Доставчик:

"КОЦ - Стара Загора" ЕООД "СТЕРАМЕД" ООД
Управител:              / п / Управител :         / п /

/ Д-р П. Чилингиров / / Георги Попов /

Обща стойност с ДДС: 3975.00 лв.

"СТЕРАМЕД" ООД - гр. София

 Приложение № 1 

към Договор № 6  от 01.04. 2014г.
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