
ДДООГГООВВООРР  №№  33    
  

ЗЗАА  ООББЩЩЕЕССТТВВЕЕННАА  ППООРРЪЪЧЧККАА  
ЗЗАА    

“ДОСТАВКА  НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА СОЛИДНИ 
ЗЛОКАЧЕСТВЕНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА "КОЦ- СТАРА 

ЗАГОРА" ЕООД” 
ПО ОСЕМ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ” 

  
  Днес, 28.08.2014г.,  между: 
 
         „КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР  - СТАРА ЗАГОРА”  ЕООД,  
гр. Стара Загора,  ул.”Д-р Т. Стоянович” №15, регистриран в ТР на АВ ЕИК: 
000812197, Ид. № ЗДДС: BG 000812197 представлявано от д-р Петьо Вълчев 
Чилингиров - управител, чрез пълномощника си Петя Константинова Александрова – 
Ръководител финансов отдел, съгласно Заповед №120/22.08.2014г. на управителя на 
„КОЦ – Стара Загора” ЕООД, наричан за краткост в договора  ВЪЗЛОЖИТЕЛ  от 
една страна  
и   

„АЛТА ФАРМАСЮТИКЪЛС” ЕООД, със седалище и адрес на управление   
гр. София, 1618, р-н Витоша, Бизнес център Абакус, бул.”България” №118, ет.2, тел.: 
02/ 9531180, регистриран в ТР на АВ ЕИК: 175256438, Ид. № ЗДДС: BG 175256438, 
представлявано от Тодор Дочев Дочев – 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 №110/11.08.2014г. на Управителя на            
„КОЦ - Стара Загора” ЕООД  се сключи настоящия договор за обществена поръчка за 
доставка на лекарствени продукти (наричани „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, a 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.  Лекарствените продукти, 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 % , а  за специфични 
биологични лекарствени продукти  - не по-малко от 25 % от отбелязания на опаковката. 

Лекарствените продукти следва да притежават разрешение за употреба или 
удостоверение за регистрация съобразно определеното с чл.23 от Закона за 
лекарствените продукти в хуманната медицина. 

3.  Количеството на доставяните продукти се определя от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез заявки. Заявките се изпращат на адрес гр. София, 1618, р-н 
Витоша, Бизнес център Абакус, бул.”България” №118, ет.2, на факс: 02/95 32 622  или 
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на e-mail: zop@altaph.eu. В заявката Възложителят уточнява опаковките, в които следва  
да се доставят лекарствените продукти съобразно посочените в Позитивния лекарствен 
списък. 
 
 
   ІІ. СРОК НА ДЕЙСТВИЕ НА ДОГОВОРА 
 
                    1.Договорът има срок на действие 9 месеца 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 вкл.ДДС. 

2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ДОСТАВЧИКА   стойността на 
доставените лекарствени 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. 

4. Всички плащания между страните по договора ще се извършват по 
банковата сметка на ДОСТАВЧИКА, посочена в издадената от него фактура. 
  5. Цените са фиксирани и не подлежат на промяна за срока на действие на 
договора. Продуктите, включени в Позитивния лекарствен списък  не могат да бъдат с 
цени, по- високи от записаните в него референтни стойности. Когато бъде намалена 
цената на продукта  по Позитивен лекарствен списък  или бъде договорена отстъпка  по 
реда на Приложение № 10 към Наредба № 40/2004г) и в резултат на това цената  на 
продукта стане по- ниска от договорената, Възложителят го заплаща на по–ниската 
цена от датата на влизане в сила на конкретното  решение на компетентния орган за 
нейната промяна. 
 
   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 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 продукти в срок  до 5 /пет/ работни дни от заявката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
или в срок уговорен при заявката му. Доставката се извършва само в работен ден, до 
14,00 часа на същия. 

2.  ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да поеме за своя сметка разходите за 
транспорт и застраховка на доставката до склада на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
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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, нарушение на 
договорените задължения от  ДОСТАВЧИКА самоволно коригиране на цените от 
страна на ДОСТАВЧИКА, определянето им в отклонение от действащото 
законодателство или когато надвишават посочените цени в Позитивния лекарствен 
списък,  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 лекарствен продукт 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; 
     - срок на годност от 29.99 %  до 20 % - 75 % върху стойността на доставката; 
     -  срок на годност  от 20 % - 90 %  върху стойността на доставката, 
 
• при доставка на специфичен биологичен лекарствен продукт със  срок на 

годност  от 24.99 %  до 15 %  - неустойка  от 20 % върху стойността на 
доставката. 

4.  При неизпълнение на сроковете за доставка ДОСТАВЧИКЪТ дължи 
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 1% на ден от стойността 
на забавената доставка, но не повече от 20% от стойността на тази 
доставка. 

 
 

VІІ. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
 

1. Доставчикът осигурява в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  гаранция за добро 
изпълнение на договора в размер на 5 132,26лв. 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. 
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3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  освобождава гаранцията след 01.08.2015г., 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 30 
дневен срок от доставката, 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. 

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 „АЛТА ФАРМАСЮТИКЪЛС”ЕООД 
 
Управител:        / п /    Управител:         / п /  
 
               
         /д-р П. Чилингиров    /Тодор Дочев/ 

чрез Пълномощника 
Петя Александрова / 
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