
ДОГОВОР № 1  
 

ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ 
“ДОСТАВКА  НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ПРЕЗ 2016Г.” 

 
  Днес, 11.12.2015г. в гр.Стара Загора,  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“, 
ет.12, тел.: 02 8133660, факс: 02 8133666, вписано в ТР на АВ с ЕИК: 103267194,    
ИД.№ по ЗДДС: BG 103267194, представлявано от Димитър Георгиев Димитров – 
Изпълнителен директор, чрез Иван Желев Начев – Пълномощник с пълномощно 
рег.№7806 от 17.12.2014г. 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 с уникален номер в регистъра на обществените поръчки 00731-
2015-0005, извършено с Решение №180/24.11.2015г. на Управителя на „КОЦ - Стара 
Загора” ЕООД  се сключи настоящия договор за обществена поръчка за доставка на 
лекарствени продукти и радиофармацевтици (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.  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. 

Всички радиоактивни материали за диагностика и лечение на злокачествени 
заболявания, следва да притежават сертификат за качество GMP от производителя. 
 Радиофармацевтиците за диагностика и лечение следва да имат срок  на годност 
не по-кратък от 60% от обявения от производителя, към датата на всяка доставка. 

Технециевите генератори и радиофармацевтици за терапия да са нулирани към 
понеделник, 12 часа в деня на доставката. 
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3.  Количеството на доставяните продукти се определя от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
чрез заявки, които се извършват писмено или по факс. Писмените заявки се изпращат 
на адрес гр. София 1756, район Изгрев, ул.“Лъчезар Станчев“ №5, Софарма Бизнес 
Тауърс, сграда „А“, ет.12, на e-mail адрес: helpdeskhs@sopharmatrading.bg, а тези по 
факс на тел.: 02/ 8133 785. В заявката Възложителят уточнява опаковките, в които 
следва  да се доставят лекарствените продукти съобразно посочените в Позитивния 
лекарствен списък. 
 

ІІ. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 
 

1.  Договорът има срок на действие от 01.01.2016г. до 31.12.2016г. 
2.  Място на изпълнение на поръчката е гр. Стара Загора, ул. „Д-р Тодор 

Стоянович“ 15. 
 

  ІІІ. ЦЕНИ И НАЧИН 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. 

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 неподлежат 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 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. 

6. Когато ДОСТАВЧИКЪТ е сключил договор/договори за подизпълнение, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като бъдат 
представени доказателства, че ДОСТАВЧИКЪТ е заплатил на 
подизпълнителя/подизпълнителите за изпълнените от тях работи, които са приети по 
реда на договора.   

 
  ІV. ПРАВА И 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. Когато 
ДОСТАВЧИКА е сключил договор/договори за подизпълнение, работата на 
подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ДОСТАВЧИКА 
и подизпълнителя.   
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2.   ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да плати цената съгласно уговорените срок и 
начин на плащане. 

3.   Да изисква от ДОСТАВЧИКА да сключи и да му представи договори за 
подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители. 
 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА 
 

1.  ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да достави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заявените 
лекарствени продукти в срок  до 4 /четири/ работни дни от заявката на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или в срок уговорен при заявката му, а за радиофармацевтици – в 
срок до ………………. работни дни от заявката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Доставянето се 
осъществява в работни дни, до 14.00 часа. 

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. 

5.   Да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му 
подизпълнители в срок от 3 /три/ дни от сключване на настоящия договор и да 
предостави оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок. 

6.   Да предоставя при поискване информация за плащанията си по договорите за 
подизпълнение.  

 
VI. РЕД ЗА ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

 
1. Приемането на доставката се извършва от определени от страна на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ДОСТАВЧИКА лица. 
2.  Приемането на доставката се удостоверява с подписване от лицата по 

предходната точка на фактура за нейното извършване. 
3. Когато ДОСТАВЧИКА е сключил договор/договори за подизпълнение, 

работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на 
ДОСТАВЧИКА и подизпълнителя. 

 
   VІI. 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, 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). 
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3.В случай на доставка на лекарствен продукт и/или радиофармацевтик  с по-
кратък от договорения срок на годност ДОСТАВЧИКЪТ 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  до 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 неспазване на сроковете за доставка ДОСТАВЧИКЪТ дължи на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  неустойка в размер на 1% на ден върху стойността на заявените 
лекарствени продукти/радиофармацевтици за всеки ден забава, но не повече от 30% от 
стойността им.  

 
VІІI. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 
1. Доставчикът осигурява в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за добро 

изпълнение на договора в размер на 1411.29лв. под формата на парична сума/банкова 
гаранция, представляваща 2 % 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 31.01.2017г., въз основа на 
писмено искане на Доставчика, без да дължи лихва или обезщетение за времето до това 
освобождаване.  

 
IX. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ 
 

1.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прави рекламации за явни недостатъци в 15 дневен 
срок от доставката на лекарствени продукти и в 5 дневен срок от доставката на 
радиофармацевтици, 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, че 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 от 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 VII т.2 от този договор. 
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  е) Възложителят прекратява договора с едноседмично предизвестие, ако не 
е в състояние да изпълнява своите задължения поради непредвидени обстоятелства. В 
този случай се уреждат финансовите взаимоотношения между страните за 
извършените от Доставчика и одобрени от Възложителя дейности по изпълнение на 
договора. 

 ж) поради невъзможност  на доставчика  за изпълнението му.  
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 Иван Начев/ 
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№ по 
ред

Обособена 
позиция № ATC КОД Международно непатентно 

наименование   /INN/
колечество 

активно в-во лекарствена форма количество за една 
година до

единична цена в 
лева с ДДС

обща стойност 
\лв. Търговско наименование Притежател на 

разрешителното за употреба

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 1 A02BA02 RANITIDINE 300 mg оп. х 30 тб. 240  4.98 1195.20 Ранитидин тб. 300мг х 
30 - Унифарм Унифарм АД

2 3 A02BA02 RANITIDINE 100 mg амп.2 мл 2000   1.54 3080.00 Ранитидин амп. 
25мг/мл  2мл х 1

Софарма АД, 
ул."Илиенско шосе" 16, 
1220 София, България

3 10 A03AD01 PAPAVERINE 20mg амп.1 мл 200  0.64 128.00 Папаверин амп. 
20мг/1мл х 1

Софарма АД, 
ул."Илиенско шосе" 16, 
1220 София, България

4 11 A03BB01 BUTYLSCOPOLAMINE 20mg амп.1 мл 200  1.28 256.00
Бусколизин амп. 
20мг/1мл х 1 - 
Софарма

Софарма АД, 
ул."Илиенско шосе" 16, 
1220 София, България

5 12 A03BA01 ATROPIN SULPHATE 1mg амп. 1 мл 350   0.92 322.00 Атропин Сулфурик 
амп. 1мг/1мл х 1

Софарма АД, 
ул."Илиенско шосе" 16, 
1220 София, България

6 17 A12AA03 CALCIUM GLUCONATE 0.10 амп. 10 мл 1500  2.10 3150.00
Калц. Глюконикум 
амп. 8.94мг/мл 10мл х 
1

Софарма АД

7 21 B01AB01 HEPARIN 25000iu амп. 5 мл 400   5.82 2328.00 Хепарин фл. 
25000IU/5ml х 1бр.

Warsaw Pharmaceutical 
Works Poland

8 24 A05BA03 SILYMARIN 90 mg оп.  X 30 tabl. 200  7.20 1440.00 Карзил капс. 90мг х 30 
- Софарама

Софарма АД, 
ул."Илиенско шосе" 16, 
1220 София, България

9 63 C01AA05 DIGOXIN 0,5 mg амп.2 мл 50   1.02 51.00
Дигоксин амп. 
0.25мг/мл  2мл х 1 - 
Софарама

Софарма АД, 
ул."Илиенско шосе" 16, 
1220 София, България

ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ВКЛЮЧЕНИ В ПРИЛОЖЕНИЕ №2 НА ПОЗИТИВНИЯ ЛЕКАРСТВЕН СПИСЪК

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1                                                                           

                                           " Софарма Трейдинг"  АД

към  Договор  № 1 от 11.12.2015 г.



10 65 C01BB01/ 
N01BB02 LIDOCAINE 0.02 амп. 10 мл 1200  2.14 2568.00 Лидокаин амп. 

200мг/10мл х 1

Софарма АД, 
ул."Илиенско шосе" 16, 
1220 София, България

11 68 C01CA24 EPINEPHRINE 1mg амп. 1 мл 100  1.18 118.00 Адреналин амп. 
1мг/1мл х 1

Софарма АД, 
ул."Илиенско шосе" 16, 
1220 София, България

12 69 C02AC01 CLONIDINE 0.15mg 1ml амп. 1 мл 700   0.94 658.00 Хлофазолин амп. 
0.15мг/мл  1мл х 1

Софарма АД, 
ул."Илиенско шосе" 16, 
1220 София, България

13 74 C03CA01 FUROSEMIDE 20mg aмп. 2 мл 500   0.70 350.00 Фуроземид амп.  
20мг/2мл х 1 Софарма АД

14 78 H02AB04 METHYLPREDNISOLONE 15.78mg амп. 1 мл 5000  2.58 12900.00
Метилпреднизолон 
амп.  15.78мг + разтв. 
1мл х 1

Софарма АД

15 79 H02AB04 METHYLPREDNISOLONE 40mg амп. 1 мл 6000  3.80 22800.00
Метилпреднизолон 
амп.  40мг + разтв. 
1мл х 1

Софарма АД

16 87 J01DC02 CEFUROXIM 1.5 g фл. 1200   1.82 2184.00 Аксетин фл.  1.5гр х 1 Medochemie Ltd, Cyprus

17 100 J01FF02 LINCOMYCIN 600mg фл. 1500  3.20 4800.00 Линкомицин фл. 
600мг/2мл   2мл х 1 Актавис ЕАД - България

18 103 J01GB06 AMIKACIN 500mg фл. 2 мл 600   4.52 2712.00 Амикацин амп. 
250мг/мл  2мл х 1 Софарма АД

19 105 J01MA02 CIPROFLOXACIN 100mg фл. 10 мл 300 0.92 276.00 Ципрофлав амп. 
10мг/мл  10мл х 1бр.

Warsaw Pharmace utical 
Works Polfa SA Poland

20 111 M01AE17 DEXKETOPROFEN 50 mg/ 2 ml амп.2 мл 4000  1.75 7000.00
Декскетопрофен 
50мг/2мл инж. р-р х 1 
Ромфарм

S.C.Rompharm Company 
S.R.L., Румъния

21 128 N02AX02 TRAMADOL 100mg амп.2 мл 2500 0.82 2050.00
Трамалгин амп. 
50мг/мл  2мл х 1 - 
Софарма

Софарма АД, 
ул."Илиенско шосе" 16, 
1220 София, България

22 131 N05BA01 DIAZEPAM 10mg 2ml амп. 2 мл 1200  0.78 936.00
Диазепам амп.  
10мг/2мл х 1 - 
Софарма

Софарма АД, 
ул."Илиенско шосе" 16, 
1220 София, България

23 138 N06DA04 GALANTAMINE 10mg амп. 1 мл 600  2.90 1740.00 Нивалин амп. 1%  1мл 
х 1

Софарма АД, 
ул."Илиенско шосе" 16, 
1220 София, България



24 139 N05AA01 CHLORPOMAZINE 50 mg 2 ml амп. 2 мл 200   0.80 160.00 Хлорпромазин амп. 
25мг/мл 2мл х 1

Софарма АД, 
ул."Илиенско шосе" 16, 
1220 София, България

25 140 R03DA05 AMINOPHYLLINE 24mg/ml амп. 10 мл 600  2.47 1482.00 Софафилин амп. 
240мг/10мл х 1 Софарма АД

26 141 R06AC03 CHLOROPYRAMINE 20mg амп. 2 мл 1200    1.32 1584.00 Алергозан амп. 
20мг/2мл х 1

Софарма АД, София, 
България

27 145 R05CB02 BROMHEXIN 2 ml 4 mg амп 2 мл 240   1.38 331.20 Бромхексин амп. 
4мг/2мл х 1 - Софарма

Софарма АД, 
ул."Илиенско шосе" 16, 
1220 София, България

28 146 R03CB02 BROMHEXIN 125ml фл. 100  3.06 306.00 Бромхексин сир. 
4мг/5мл х 125мл

Софарма АД, 
ул."Илиенско шосе" 16, 
1220 София, България



№ по 
ред

Обособена 
позиция № ATC КОД Международно непатентно 

наименование   /INN/
колечество 

активно в-во
лекарствена 

форма

количество за 
една година 

до

единична 
цена в лева с 

ДДС

обща 
стойност \лв. Търговско наименование Притежател на разрешителното 

за употреба

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

29 155 A03DA2 METAMISOL,FENPIVERINI 
BR.PITOFENONI  HYDR. 20mg амп 2 мл 600  1.00 600.00

Спазмалгон амп. 2мл х 1  
Софарма Софарма АД

30 168 R01AA 7 XYLOMETASOLINE 0.1% 10ml фл. 10 мл 200  1.38 276.00 Ксилофарм р-р 0.1% х 10мл Унифарм АД

31 180 D03AA DEFLAMOL 18 g унгв. 18 г. 400   3.28 1312.00 Дефламол унгв. Х 18гр.
Софарма АД, ул."Илиенско 

шосе" 16, 1220 София, 
България

32 187 A11EAO COMBINATION /Vit B comp./ 2ml амп. 2 мл 1000  1.40 1400.00
Витамин В комплекс амп. 
2мл х 1

Софарма АД, ул."Илиенско 
шосе" 16, 1220 София, 

България

33 194 N05CM11 NATRIUN BROMATUM 100 mg /5 ml амп. 5 мл 200  1.24 248.00
Натриум Броматум амп. 
500мг/5мл х 1 Софарма АД       България

34 218 ПЕРХИДРОЛ 36% оп. х 1 л 1200   3.28 3936.00
Перхидрол р-р 30% х 600мл  
ВТ Аптечно АД  Велико Търново

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Управител:    / п /    
/д-р П. Чилингиров/  /Димитър Димитров, чрез 

Пълномощника си Иван Начев/

Изп. Директор: / п /

ДОСТАВЧИК:
“КОЦ - Стара Загора” ЕООД

Общо стойност с ДДС: 84677,40 лв.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1                                                                           

" Софарма Трейдинг " АД

ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ИЗВЪН ПОЗИТИВНИЯ ЛЕКАРСТВЕН СПИСЪК

към  Договор  № 1 от 11.12.2015 г.

„Софарма Трейдинг“ АД



ДОГОВОР № 2  
 

ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ 
“ДОСТАВКА  НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ПРЕЗ 2016Г.” 

 
  Днес, 11.12.2015г. в гр.Стара Загора,  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   

"Б. БРАУН МЕДИКАЛ" ЕООД, със седалище и адрес на управление  гр. 
София 1528, бул. „Христофор Колумб” № 64, ет.3, Сграда А2, офис 111, тел.: 02/ 807 67 
52 и 02/ 807 67 43; факс 02/ 974 30 83, вписано в ТР на АВ с ЕИК: 175016820,    ИД.№ 
по ЗДДС: BG175016820, представлявано от Хорст Хайнц Щюер, немски гражданин и 
Оливер Шауман, немски гражданин, чрез пълномощник Петър Цветанов Асенов с 
пълномощно № ………….. от …………. Издадено от Нотариус № ………………….. – в 
качеството им на Управители, наричано за краткост в договора ДОСТАВЧИК от друга 
страна, 

въз основа на класиране на ДОСТАВЧИКА  в открита процедура за възлагане на 
обществена поръчка с уникален номер в регистъра на обществените поръчки 00731-
2015-0005, извършено с Решение №180/24.11.2015г. на Управителя на „КОЦ - Стара 
Загора” ЕООД  се сключи настоящия договор за обществена поръчка за доставка на 
лекарствени продукти и радиофармацевтици (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.  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. 

Всички радиоактивни материали за диагностика и лечение на злокачествени 
заболявания, следва да притежават сертификат за качество GMP от производителя. 
 Радиофармацевтиците за диагностика и лечение следва да имат срок  на годност 
не по-кратък от 60% от обявения от производителя, към датата на всяка доставка. 
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Технециевите генератори и радиофармацевтици за терапия да са нулирани към 
понеделник, 12 часа в деня на доставката.     

3.  Количеството на доставяните продукти се определя от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
чрез заявки, които се извършват писмено или по факс. Писмените заявки се изпращат 
на адрес гр. София 1528, бул. „Христофор Колумб” № 64, ет.3, Сграда А2, офис 111, на 
e-mail адрес: veneta.petkova@bbraun.com, а тези по факс на тел.: 02/ 974 30 83. В 
заявката Възложителят уточнява опаковките, в които следва  да се доставят 
лекарствените продукти съобразно посочените в Позитивния лекарствен списък. 
 

ІІ. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 
 

1.  Договорът има срок на действие от 01.01.2016г. до 31.12.2016г. 
2.  Място на изпълнение на поръчката е гр. Стара Загора, ул. „Д-р Тодор 

Стоянович“ 15. 
 

  ІІІ. ЦЕНИ И НАЧИН 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. 

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 неподлежат 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 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. 

6. Когато ДОСТАВЧИКЪТ е сключил договор/договори за подизпълнение, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като бъдат 
представени доказателства, че ДОСТАВЧИКЪТ е заплатил на 
подизпълнителя/подизпълнителите за изпълнените от тях работи, които са приети по 
реда на договора.   

 
  ІV. ПРАВА И 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. Когато 
ДОСТАВЧИКА е сключил договор/договори за подизпълнение, работата на 

2 
 



подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ДОСТАВЧИКА 
и подизпълнителя.   

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

3.   Да изисква от ДОСТАВЧИКА да сключи и да му представи договори за 
подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители. 
 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА 
 

1.  ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да достави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заявените 
лекарствени продукти в срок  до 5 /пет/ работни дни от заявката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
или в срок уговорен при заявката му, а за радиофармацевтици – в срок до 
………………. работни дни от заявката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Доставянето се 
осъществява в работни дни, до 14.00 часа. 

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. 

5.   Да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му 
подизпълнители в срок от 3 /три/ дни от сключване на настоящия договор и да 
предостави оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок. 

6.   Да предоставя при поискване информация за плащанията си по договорите за 
подизпълнение.  

 
VI. РЕД ЗА ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

 
1. Приемането на доставката се извършва от определени от страна на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ДОСТАВЧИКА лица. 
2.  Приемането на доставката се удостоверява с подписване от лицата по 

предходната точка на фактура за нейното извършване. 
3. Когато ДОСТАВЧИКА е сключил договор/договори за подизпълнение, 

работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на 
ДОСТАВЧИКА и подизпълнителя. 

 
   VІI. 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, 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 
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каквито и да било обезщетения (за претърпени вреди, за неизпълнен договор, 
пропуснати ползи и други). 

3.В случай на доставка на лекарствен продукт и/или радиофармацевтик  с по-
кратък от договорения срок на годност ДОСТАВЧИКЪТ 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  до 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 неспазване на сроковете за доставка ДОСТАВЧИКЪТ дължи на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  неустойка в размер на 1% на ден върху стойността на заявените 
лекарствени продукти/радиофармацевтици за всеки ден забава, но не повече от 30% от 
стойността им.  

 
VІІI. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 
1. Доставчикът осигурява в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  гаранция за добро 

изпълнение на договора в размер на 1548.79лв. под формата на парична сума/банкова 
гаранция, представляваща 2 % 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 31.01.2017г., въз основа на 
писмено искане на Доставчика, без да дължи лихва или обезщетение за времето до това 
освобождаване.  

 
IX. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ 
 

1.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прави рекламации за явни недостатъци в 15 дневен 
срок от доставката на лекарствени продукти и в 5 дневен срок от доставката на 
радиофармацевтици, 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, че 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 от ЗЗД; 
    г) с временното или окончателното отнемане, обезсилване или  
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прекратяване на разрешението или удостоверението за търговия на едро на 
ДОСТАВЧИКА; 

  д) при условията на раздел VII т.2 от този договор. 
  е) Възложителят прекратява договора с едноседмично предизвестие, ако не 

е в състояние да изпълнява своите задължения поради непредвидени обстоятелства. В 
този случай се уреждат финансовите взаимоотношения между страните за 
извършените от Доставчика и одобрени от Възложителя дейности по изпълнение на 
договора. 

 ж) поради невъзможност  на доставчика  за изпълнението му.  
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  "Б. БРАУН МЕДИКАЛ" ЕООД 
 
Управител:          / п /               Управители:        / п / 
               /д-р П. Чилингиров/     1. ………………………………… 

/Хорст Хайнц Щюер/ 
                 / п /  

     2. ………………………………… 
/Оливер Шауман, чрез 
Пълномощника си Петър 
Асенов/ 
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Стр. 1

№ 
по 

ред

Обособена 
позиция № ATC КОД Международно непатентно 

наименование   /INN/
количество 

активно в-во
лекарствена 

форма

количество  
за една 

година до

единична 
цена в лева с 

ДДС

обща 
стойност 

\лв.
Търговско наименование

Притежател на 
разрешителното за 

употреба

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 36 B05AA06 Succinylated 
gelatine;Sodium chloride 0.04 фл. 500 мл 200    6.76 1352.00 Gelofusine solution for intravenous 

inf. 4 % 500 ml
B.Braun Melsungen, 
Germany

2 37 B05BA01 AMINOACIDS 0.10 фл. 500 мл 1000   8.04 8040.00 Aminoplasmal 10%E solution for 
infusion, 500 ml

B.Braun Melsungen, 
Germany

3 40 B05BA10 Combinacions 1250ml трикомпонентен 
сак 350  38.10 13335.00 Nutriflex Lipid peri emulsion for 

infusion,1250 ml
B.Braun Melsungen, 
Germany

4 41 B05BA10 Combinations 1875 ml трикомпонентен 
сак 350    57.15 20002.50 Nutriflex Lipid peri emulsion for 

infusion,1875 ml
B.Braun Melsungen, 
Germany

5 44 V06DC01; 
C05BB56

GLUCOSE5%+NA 
CHLORIDUM  0.9 500 мл 500 мл ,двупортни 5000    1.23 6150.00 Natrium Chlorid 0.9% + Glucose 5 %  

500 ml
B.Braun Melsungen, 
Germany

6 47
B05CX01; 
V06DC01; 
V07AB00

GLUCOSE                               0.05 500 мл ,двупортни 2000   1.17 2340.00 Glucose Braun 5% solution for 
infusion, 500 ml

B.Braun Melsungen, 
Germany

7 51 B05BB01 ELECTROLYTES/RINGER/ 500ml 500 мл ,двупортни 4000   1.23 4920.00 Ringer Braun solution for infusion, 
500 ml

B.Braun Melsungen, 
Germany

8 52 B05XA02 SODIUM BICARBONATE 0.08 амп. 20 мл 350   7.35 2572.50 Sodium Bicarbonate Braun 8.4%, 20 
ml

B.Braun Melsungen, 
Germany

9 55 B05XA03 SODIUM CHLORIDE 0.9% 500 мл ,двупортни 12000    1.11 13320.00 Natrium Chlorid Braun  0.9%  solution  
for infusion, 500 ml

B.Braun Melsungen, 
Germany

ПРИЛОЖЕНИЕ №1                                                                                                     

 "Б.Браун Медикал"ЕООД
към Договор № 2 от 11.12.2015 год.

ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ВКЛЮЧЕНИ В ПРИЛОЖЕНИЕ №2 НА ПОЗИТИВНИЯ ЛЕКАРСТВЕН СПИСЪК



Стр. 2

10 58 B05BB01 SODIUM CHLORIDE 0.9% фл. 100 
мл,двупортни 12000   0.84 10080.00 Natrium Chlorid Braun  0.9%  solution  

for infusion, 100 ml
B.Braun Melsungen, 
Germany

11 102 J01GB06 AMIKACIN 5 mg /ml фл. 100 мл 600   4.80 2880.00 Amikacin B.Braun  5mg/ml solution, 
100 ml

B.Braun Melsungen, 
Germany

12 110 J01XD01 METRONIDASOLE 500mg фл. 100 мл 1200   1.20 1440.00 Metronidazol i.v. Braun sol.inf. 500 
mg/ml,100 ml

B.Braun Melsungen, 
Germany

13 130 N02BE01 PARACETAMOLUM  i.v. 10 mg/ml фл. 100 мл   i.v. 1500  1.20 1800.00 Paracetamol B.Braun 10mg/ml,sol. 
For infusion 100 ml

B.Braun Melsungen, 
Germany

14 149 D08AG02 POVIDONE-IODIDE 1000 ml фл. 250  12.83 3207.50 Braunol 1000ml B.Braun Melsungen, 
Germany

15 150 D08AG02 POVIDONE-IODIDE 250 g оп. 100  14.88 1488.00 Braunovidon 250g B.Braun Melsungen, 
Germany

с ДДС

ДОСТАВЧИК:
“КОЦ - Стара Загора” ЕООД "Б. БРАУН МЕДИКАЛ" ЕООД
Управител:                                     / п / Управители: / п /

1. …………………………………

2. …………………/ п /

               /д-р П. Чилингиров/  

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

/Оливер Шауман, чрез Пълномощника си Петър Асенов/

/Хорст Хайнц Щюер/

Обща сума: 92927,50 лв.



ДОГОВОР № 3  
 

ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ 
“ДОСТАВКА  НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ПРЕЗ 2016Г.” 

 
  Днес, 11.12.2015г. в гр.Стара Загора,  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   

„ТЪРГОВСКА ЛИГА - НАЦИОНАЛЕН АПТЕЧЕН ЦЕНТЪР“ АД, със 
седалище и адрес на управление гр. София 1172, бул.“Г. М. Димитров“№1, тел.: 
02/9603785, факс: 02 962 41 27, вписано в ТР на АВ с ЕИК: 030276307,    ИД.№ по 
ЗДДС: BG030276307, представлявано от Таквор Бохос Бохосян – Изпълнителен 
директор и Председател на Управителния съвет и проф. Тони Йонков Веков, д.м.н. – 
Изпълнителен Директор и член на Управителния съвет, чрез Пълномощник Диана 
Здравкова Залозная, с пълномощно № ………….. от ……………………...……. Издадено 
от Нотариус № …………….., наричано за краткост в договора ДОСТАВЧИК от друга 
страна, 

въз основа на класиране на ДОСТАВЧИКА  в открита процедура за възлагане на 
обществена поръчка с уникален номер в регистъра на обществените поръчки 00731-
2015-0005, извършено с Решение №180/24.11.2015г. на Управителя на „КОЦ - Стара 
Загора” ЕООД  се сключи настоящия договор за обществена поръчка за доставка на 
лекарствени продукти и радиофармацевтици (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.  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. 

Всички радиоактивни материали за диагностика и лечение на злокачествени 
заболявания, следва да притежават сертификат за качество GMP от производителя. 
 Радиофармацевтиците за диагностика и лечение следва да имат срок  на годност 
не по-кратък от 60% от обявения от производителя, към датата на всяка доставка. 
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Технециевите генератори и радиофармацевтици за терапия да са нулирани към 
понеделник, 12 часа в деня на доставката. 
        

3.  Количеството на доставяните продукти се определя от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
чрез заявки, които се извършват писмено или по факс. Писмените заявки се изпращат 
на адрес гр. София 1172, бул.“Г. М. Димитров“№1, на e-mail адрес: 
d.zaloznaya.hq@comleague.com, а тези по факс на тел.: 02/9624127. В заявката 
Възложителят уточнява опаковките, в които следва  да се доставят лекарствените 
продукти съобразно посочените в Позитивния лекарствен списък. 
 

ІІ. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 
 

1.  Договорът има срок на действие от 01.01.2016г. до 31.12.2016г. 
2.  Място на изпълнение на поръчката е гр. Стара Загора, ул. „Д-р Тодор 

Стоянович“ 15. 
 

  ІІІ. ЦЕНИ И НАЧИН 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. 

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 неподлежат 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 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. 

6. Когато ДОСТАВЧИКЪТ е сключил договор/договори за подизпълнение, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като бъдат 
представени доказателства, че ДОСТАВЧИКЪТ е заплатил на 
подизпълнителя/подизпълнителите за изпълнените от тях работи, които са приети по 
реда на договора.   

 
  ІV. ПРАВА И 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. Когато 
ДОСТАВЧИКА е сключил договор/договори за подизпълнение, работата на 
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подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ДОСТАВЧИКА 
и подизпълнителя.   

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

3.   Да изисква от ДОСТАВЧИКА да сключи и да му представи договори за 
подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители. 
 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА 
 

1.  ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да достави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заявените 
лекарствени продукти в срок  до 4 /четири/ работни дни от заявката на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или в срок уговорен при заявката му, а за радиофармацевтици – в 
срок до ………………. работни дни от заявката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Доставянето се 
осъществява в работни дни, до 14.00 часа. 

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. 

5.   Да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му 
подизпълнители в срок от 3 /три/ дни от сключване на настоящия договор и да 
предостави оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок. 

6.   Да предоставя при поискване информация за плащанията си по договорите за 
подизпълнение.  

 
VI. РЕД ЗА ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

 
1. Приемането на доставката се извършва от определени от страна на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ДОСТАВЧИКА лица. 
2.  Приемането на доставката се удостоверява с подписване от лицата по 

предходната точка на фактура за нейното извършване. 
3. Когато ДОСТАВЧИКА е сключил договор/договори за подизпълнение, 

работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на 
ДОСТАВЧИКА и подизпълнителя. 

 
   VІI. 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, 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 
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каквито и да било обезщетения (за претърпени вреди, за неизпълнен договор, 
пропуснати ползи и други). 

3.В случай на доставка на лекарствен продукт и/или радиофармацевтик  с по-
кратък от договорения срок на годност ДОСТАВЧИКЪТ 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  до 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 неспазване на сроковете за доставка ДОСТАВЧИКЪТ дължи на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  неустойка в размер на 1% на ден върху стойността на заявените 
лекарствени продукти/радиофармацевтици за всеки ден забава, но не повече от 30% от 
стойността им.  

 
VІІI. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 
1. Доставчикът осигурява в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  гаранция за добро 

изпълнение на договора в размер на 108.06лв. под формата на парична сума/банкова 
гаранция, представляваща 2 % 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 31.01.2017г., въз основа на 
писмено искане на Доставчика, без да дължи лихва или обезщетение за времето до това 
освобождаване.  

 
IX. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ 
 

1.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прави рекламации за явни недостатъци в 15 дневен 
срок от доставката на лекарствени продукти и в 5 дневен срок от доставката на 
радиофармацевтици, 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, че 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 от ЗЗД; 
    г) с временното или окончателното отнемане, обезсилване или  

прекратяване на разрешението или удостоверението за търговия на едро на 
ДОСТАВЧИКА; 
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  д) при условията на раздел VII т.2 от този договор. 
  е) Възложителят прекратява договора с едноседмично предизвестие, ако не 

е в състояние да изпълнява своите задължения поради непредвидени обстоятелства. В 
този случай се уреждат финансовите взаимоотношения между страните за 
извършените от Доставчика и одобрени от Възложителя дейности по изпълнение на 
договора. 

 ж) поради невъзможност  на доставчика  за изпълнението му.  
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   „Търговска лига – НАЦ“ АД 
 
Управител:             / п /             Изпълнителен директор  

и Председател на УС:       / п / 
               /д-р П. Чилингиров/      /Таквор Бохосян/ 

 
  Изпълнителен директор  
  и член на УС:      / п /  
        /проф. Тони Веков/ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №  1                                                   

към  Договор № 3 от 11.12.2015г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 59 B05XA03 SODIUM CHLORIDE 0.9% амп. 10 мл 10000 0.19 1900.00
Sodium chloride-
Tchaikapharma sol. for injec. 
0.9% - 10ml x 1

" Чайкафарма Висококачествените 
Лекарства" АД

2 66 C01BB01/ 
N01BB02 LIDOCAINE 0.05 амп. 10 мл 2000  0.53 1060.00 Lidocaine Tchaikapharma 

5mg/ml sol.for injec. 10ml x 10
" Чайкафарма Висококачествените 
Лекарства" АД

3 94 J01FA09 CLARITHROMYCIN 250 mg оп. X 14 тб. 300   5.74 1722.00 Klacar film-coated tablet 250mg 
x 14

" Чайкафарма Висококачествените 
Лекарства" АД

4 95 J01FA09 CLARITHROMYCIN 500mg оп. X 14 тб. 200  9.01 1802.00 Klacar film-coated tablet 500mg 
x 14

" Чайкафарма Висококачествените 
Лекарства" АД

Обща стойност: 6484,00 лв. с ДДС

Управител:                      
/ п /

Изпълнителен директор:     / п /
/проф. Тони Веков/

/Таквор Бохосян/

ДОСТАВЧИК:ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
“КОЦ - Стара Загора” ЕООД „Търговска лига – НАЦ“ АД

и Председател на УС:    / п /

Изпълнителен директор 

               /д-р П. Чилингиров/  

                       " ТЪРГОВСКА ЛИГА - НАЦ" АД

ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ВКЛЮЧЕНИ В ПРИЛОЖЕНИЕ №2 НА ПОЗИТИВНИЯ ЛЕКАРСТВЕН СПИСЪК

№ 
по 

ред

единична 
цена в лева с 

ДДС

обща 
стойност 

\лв.
Търговско наименование Притежател на разрешителното за 

употреба
Обособена 
позиция № ATC КОД Международно непатентно 

наименование   /INN/
колечество 

активно в-во
лекарствена 

форма

количеств
о за една 
година до



ДОГОВОР № 4  
 

ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ 
“ДОСТАВКА  НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ПРЕЗ 2016Г.” 

 
  Днес, 11.12.2015г. в гр.Стара Загора,  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 1618, 
район р-н Витоша, кв. Манастирски ливади, ул. „ПИРИН“ № 32, тел.: 02/ 8558345, 
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 с уникален номер в регистъра на обществените поръчки 00731-
2015-0005, извършено с Решение №180/24.11.2015г. на Управителя на „КОЦ - Стара 
Загора” ЕООД  се сключи настоящия договор за обществена поръчка за доставка на 
лекарствени продукти и радиофармацевтици (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.  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. 

Всички радиоактивни материали за диагностика и лечение на злокачествени 
заболявания, следва да притежават сертификат за качество GMP от производителя. 
 Радиофармацевтиците за диагностика и лечение следва да имат срок  на годност 
не по-кратък от 60% от обявения от производителя, към датата на всяка доставка. 

Технециевите генератори и радиофармацевтици за терапия да са нулирани към 
понеделник, 12 часа в деня на доставката. 
        

3.  Количеството на доставяните продукти се определя от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
чрез заявки, които се извършват писмено или по факс. Писмените заявки се изпращат 

1 
 



на адрес гр. София 1618, район р-н Витоша, кв. Манастирски ливади, ул.„ПИРИН“       
№32, на e-mail адрес: office@bulmarml.bg, а тези по факс на тел.: 02/8558543. В заявката 
Възложителят уточнява опаковките, в които следва  да се доставят лекарствените 
продукти съобразно посочените в Позитивния лекарствен списък. 
 

ІІ. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 
 

1.  Договорът има срок на действие от 01.01.2016г. до 31.12.2016г. 
2.  Място на изпълнение на поръчката е гр. Стара Загора, ул. „Д-р Тодор 

Стоянович“ 15. 
 

  ІІІ. ЦЕНИ И НАЧИН 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. 

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 неподлежат 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 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. 

6. Когато ДОСТАВЧИКЪТ е сключил договор/договори за подизпълнение, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като бъдат 
представени доказателства, че ДОСТАВЧИКЪТ е заплатил на 
подизпълнителя/подизпълнителите за изпълнените от тях работи, които са приети по 
реда на договора.   

 
  ІV. ПРАВА И 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. Когато 
ДОСТАВЧИКА е сключил договор/договори за подизпълнение, работата на 
подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ДОСТАВЧИКА 
и подизпълнителя.   

2.   ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да плати цената съгласно уговорените срок и 
начин на плащане. 
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3.   Да изисква от ДОСТАВЧИКА да сключи и да му представи договори за 
подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители. 
 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА 
 

1.  ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да достави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заявените 
лекарствени продукти в срок  до 5 /пет/ работни дни от заявката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
или в срок уговорен при заявката му, а за радиофармацевтици – в срок до 
………………. работни дни от заявката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Доставянето се 
осъществява в работни дни, до 14.00 часа. 

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. 

5.   Да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му 
подизпълнители в срок от 3 /три/ дни от сключване на настоящия договор и да 
предостави оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок. 

6.   Да предоставя при поискване информация за плащанията си по договорите за 
подизпълнение.  

 
VI. РЕД ЗА ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

 
1. Приемането на доставката се извършва от определени от страна на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ДОСТАВЧИКА лица. 
2.  Приемането на доставката се удостоверява с подписване от лицата по 

предходната точка на фактура за нейното извършване. 
3. Когато ДОСТАВЧИКА е сключил договор/договори за подизпълнение, 

работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на 
ДОСТАВЧИКА и подизпълнителя. 

 
   VІI. 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, 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 и/или радиофармацевтик  с по-
кратък от договорения срок на годност ДОСТАВЧИКЪТ дължи неустойка както 
следва: 
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      - 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  до 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 неспазване на сроковете за доставка ДОСТАВЧИКЪТ дължи на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  неустойка в размер на 1% на ден върху стойността на заявените 
лекарствени продукти/радиофармацевтици за всеки ден забава, но не повече от 30% от 
стойността им.  

 
VІІI. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 
1. Доставчикът осигурява в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  гаранция за добро 

изпълнение на договора в размер на 195.16лв. под формата на парична сума/банкова 
гаранция, представляваща 2 % 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 31.01.2017г., въз основа на 
писмено искане на Доставчика, без да дължи лихва или обезщетение за времето до това 
освобождаване.  

 
IX. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ 
 

1.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прави рекламации за явни недостатъци в 15 дневен 
срок от доставката на лекарствени продукти и в 5 дневен срок от доставката на 
радиофармацевтици, 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, че 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 от 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 VII т.2 от този договор. 
  е) Възложителят прекратява договора с едноседмично предизвестие, ако не 

е в състояние да изпълнява своите задължения поради непредвидени обстоятелства. В 
този случай се уреждат финансовите взаимоотношения между страните за 
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извършените от Доставчика и одобрени от Възложителя дейности по изпълнение на 
договора. 

 ж) поради невъзможност  на доставчика  за изпълнението му.  
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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Стр. 1

към Договор № 4 от 11.12.2015 г.

№ 
по 

ред

Обособена 
позиция № ATC КОД

Международно 
непатентно 

наименование   /INN/

количество 
активно в-во

лекарствена 
форма

количество за 
една година до

единична 
цена в лева с 

ДДС

обща 
стойност \лв.

Търговско 
наименование

Притежател на 
разрешителното за 

употреба

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 171 A06AG04 GLYCERINUM 1200ml оп 300   8.88 2664.00 Глицерин 85% " Купро-94" ООД

2 172 D08AA 1 SOL. RIVANOLI     0.001 оп. 1000 мл 200   3.23 646.00
Риванолов 
разтвор Купро 
0.1%

" Купро-94" ООД

3 216 СПИРТ ЕТИЛОВ 
АЛКОХОЛ 95 % 95% оп. х 1 л 1000  4.50 4500.00

Етилов спирт 
Купро 95˚ " Купро-94" ООД

4 217 СПИРТ ЕТИЛОВ 
АЛКОХОЛ 70 % 70% оп. х 1 л 1000  3.90 3900.00

Етилов спирт 
Купро 70˚ " Купро-94" ООД

ДОСТАВЧИК:

Управител:    / п 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1                                                                 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

“КОЦ - Стара Загора” ЕООД

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

„БУЛМАР МЛ“ ООД

Общо стойност с ДДС: 11710,00 лв.

                                           "БУЛМАР МЛ" ООД

ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ИЗВЪН  ПОЗИТИВНИЯ ЛЕКАРСТВЕН СПИСЪК



ДОГОВОР № 5  
 

ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ 
“ДОСТАВКА  НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ПРЕЗ 2016Г.” 

 
  Днес, 11.12.2015г. в гр.Стара Загора,  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   

„НОВИМЕД“ ООД, със седалище и адрес на управление гр.София 1404, 
ж.к.“Манастирски ливади“, бл.65, сграда Евроцентър, ет.2, тел.: 02 4219069, факс: 02 
8548144, вписано в ТР на АВ с ЕИК: BG 130551238,    ИД.№ по ЗДДС: 130551238, 
представлявано от Румен Маринов Петков - Управител, наричано за краткост в 
договора ДОСТАВЧИК от друга страна, 

въз основа на класиране на ДОСТАВЧИКА  в открита процедура за възлагане на 
обществена поръчка с уникален номер в регистъра на обществените поръчки 00731-
2015-0005, извършено с Решение №180/24.11.2015г. на Управителя на „КОЦ - Стара 
Загора” ЕООД  се сключи настоящия договор за обществена поръчка за доставка на 
лекарствени продукти и радиофармацевтици (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.  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. 

Всички радиоактивни материали за диагностика и лечение на злокачествени 
заболявания, следва да притежават сертификат за качество GMP от производителя. 
 Радиофармацевтиците за диагностика и лечение следва да имат срок  на годност 
не по-кратък от 60% от обявения от производителя, към датата на всяка доставка. 

Технециевите генератори и радиофармацевтици за терапия да са нулирани към 
понеделник, 12 часа в деня на доставката. 
        

3.  Количеството на доставяните продукти се определя от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
чрез заявки, които се извършват писмено или по факс. Писмените заявки се изпращат 
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на адрес гр.София 1404, ж.к.“Манастирски ливади“, бл.65, сграда Евроцентър, ет.2, на 
e-mail адрес: novimed@inet.bg, а тези по факс на тел.: 02/8548144. В заявката 
Възложителят уточнява опаковките, в които следва  да се доставят лекарствените 
продукти съобразно посочените в Позитивния лекарствен списък. 
 

ІІ. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 
 

1.  Договорът има срок на действие от 01.01.2016г. до 31.12.2016г. 
2.  Място на изпълнение на поръчката е гр. Стара Загора, ул. „Д-р Тодор 

Стоянович“ 15. 
 

  ІІІ. ЦЕНИ И НАЧИН 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. 

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 неподлежат 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 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. 

6. Когато ДОСТАВЧИКЪТ е сключил договор/договори за подизпълнение, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като бъдат 
представени доказателства, че ДОСТАВЧИКЪТ е заплатил на 
подизпълнителя/подизпълнителите за изпълнените от тях работи, които са приети по 
реда на договора.   

 
  ІV. ПРАВА И 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. Когато 
ДОСТАВЧИКА е сключил договор/договори за подизпълнение, работата на 
подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ДОСТАВЧИКА 
и подизпълнителя.   

2.   ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да плати цената съгласно уговорените срок и 
начин на плащане. 
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3.   Да изисква от ДОСТАВЧИКА да сключи и да му представи договори за 
подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители. 
 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА 
 

1.  ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да достави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заявените 
лекарствени продукти в срок  до 5 /пет/ работни дни от заявката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
или в срок уговорен при заявката му, а за радиофармацевтици – в срок до 
………………. работни дни от заявката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Доставянето се 
осъществява в работни дни, до 14.00 часа. 

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. 

5.   Да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му 
подизпълнители в срок от 3 /три/ дни от сключване на настоящия договор и да 
предостави оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок. 

6.   Да предоставя при поискване информация за плащанията си по договорите за 
подизпълнение.  

 
VI. РЕД ЗА ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

 
1. Приемането на доставката се извършва от определени от страна на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ДОСТАВЧИКА лица. 
2.  Приемането на доставката се удостоверява с подписване от лицата по 

предходната точка на фактура за нейното извършване. 
3. Когато ДОСТАВЧИКА е сключил договор/договори за подизпълнение, 

работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на 
ДОСТАВЧИКА и подизпълнителя. 

 
   VІI. 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, 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 и/или радиофармацевтик  с по-
кратък от договорения срок на годност ДОСТАВЧИКЪТ дължи неустойка както 
следва: 
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      - 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  до 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 неспазване на сроковете за доставка ДОСТАВЧИКЪТ дължи на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  неустойка в размер на 1% на ден върху стойността на заявените 
лекарствени продукти/радиофармацевтици за всеки ден забава, но не повече от 30% от 
стойността им.  

 
VІІI. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 
1. Доставчикът осигурява в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  гаранция за добро 

изпълнение на договора в размер на 438.83лв. под формата на парична сума/банкова 
гаранция, представляваща 2 % 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 31.01.2017г., въз основа на 
писмено искане на Доставчика, без да дължи лихва или обезщетение за времето до това 
освобождаване.  

 
IX. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ 
 

1.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прави рекламации за явни недостатъци в 15 дневен 
срок от доставката на лекарствени продукти и в 5 дневен срок от доставката на 
радиофармацевтици, 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, че 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 от 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 VII т.2 от този договор. 
  е) Възложителят прекратява договора с едноседмично предизвестие, ако не 

е в състояние да изпълнява своите задължения поради непредвидени обстоятелства. В 
този случай се уреждат финансовите взаимоотношения между страните за 
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извършените от Доставчика и одобрени от Възложителя дейности по изпълнение на 
договора. 

 ж) поради невъзможност  на доставчика  за изпълнението му.  
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   „НОВИМЕД“ ООД 
 
Управител:           / п /              Управител:      / п /                  
               /д-р П. Чилингиров/      / Румен Петков / 
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Стр. 1

№ 
по 

ред

Обособена 
позиция № ATC КОД Международно непатентно 

наименование   /INN/
количество 

активно в-во
лек. 

форма

количество 
за една 

година до

единична цена 
в лева с ДДС

обща 
стойност 

\лв.

Търговско 
наименование

Притежател на 
разрешителното за 

употреба

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 30 B05AA01 HUMAN ALBUMIN 0.20 фл. 50 мл 500   52.66 26330.00

Alburex 20, 
200g/l, sol.for 
infusion, fl., 
50ml

CSL Behring 
GmbH- Германия

Общо стойност с ДДС:  26330,00 лв.

Управител:                                    / п / Управител:                      / п /

/д-р П. Чилингиров/  / Румен Петков /

ДОСТАВЧИК:

ЛЕКАРСТВЕНИ  ПРОДУКТИ ВКЛЮЧЕНИ В ПРИЛОЖЕНИЕ №2 НА ПОЗИТИВНИЯ ЛЕКАРСТВЕН СПИСЪК

 "НОВИМЕД"  ООД

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1                                                     
към Договор № 5 от 11.12.2015 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

“КОЦ - Стара Загора” ЕООД „НОВИМЕД“ ООД



ДОГОВОР № 6  
 

ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ 
“ДОСТАВКА  НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ПРЕЗ 2016Г.” 

 
  Днес, 11.12.2015г. в гр.Стара Загора,  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   

„ФЬОНИКС ФАРМА“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София 
1700 район р-н Студентски, ул. "Околовръстен път" № 199А, тел.: 02 9658875, факс: 02 
9658828, вписано в ТР на АВ с ЕИК: 203283623, ИД.№ по ЗДДС: BG 203283623, 
представлявано от Томислав Живанович  и Ружица Корен - Управители, чрез 
Пълномощниците си Красимир Николаев Николаев и Зорница Ромова, с пълномощно 
№ ………….. от ……………… Издадено от Нотариус № 
………………………………………….. наричано за краткост в договора ДОСТАВЧИК 
от друга страна, 

въз основа на класиране на ДОСТАВЧИКА  в открита процедура за възлагане на 
обществена поръчка с уникален номер в регистъра на обществените поръчки 00731-
2015-0005, извършено с Решение №180/24.11.2015г. на Управителя на „КОЦ - Стара 
Загора” ЕООД  се сключи настоящия договор за обществена поръчка за доставка на 
лекарствени продукти и радиофармацевтици (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.  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. 

Всички радиоактивни материали за диагностика и лечение на злокачествени 
заболявания, следва да притежават сертификат за качество GMP от производителя. 
 Радиофармацевтиците за диагностика и лечение следва да имат срок  на годност 
не по-кратък от 60% от обявения от производителя, към датата на всяка доставка. 

Технециевите генератори и радиофармацевтици за терапия да са нулирани към 
понеделник, 12 часа в деня на доставката. 
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3.  Количеството на доставяните продукти се определя от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

чрез заявки, които се извършват писмено или по факс. Писмените заявки се изпращат 
на адрес гр. Пловдив, ул.“ Удроу Уилсън“ №18, на e-mail 
адрес: m.ruskova@phoenixpharma.bg, а тези по факс на тел.: 032/ 655 525. В заявката 
Възложителят уточнява опаковките, в които следва  да се доставят лекарствените 
продукти съобразно посочените в Позитивния лекарствен списък. 
 

ІІ. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 
 

1.  Договорът има срок на действие от 01.01.2016г. до 31.12.2016г. 
2.  Място на изпълнение на поръчката е гр. Стара Загора, ул. „Д-р Тодор 

Стоянович“ 15. 
 

  ІІІ. ЦЕНИ И НАЧИН 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. 

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 неподлежат 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 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. 

6. Когато ДОСТАВЧИКЪТ е сключил договор/договори за подизпълнение, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като бъдат 
представени доказателства, че ДОСТАВЧИКЪТ е заплатил на 
подизпълнителя/подизпълнителите за изпълнените от тях работи, които са приети по 
реда на договора.   

 
  ІV. ПРАВА И 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. Когато 
ДОСТАВЧИКА е сключил договор/договори за подизпълнение, работата на 
подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ДОСТАВЧИКА 
и подизпълнителя.   
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2.   ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да плати цената съгласно уговорените срок и 
начин на плащане. 

3.   Да изисква от ДОСТАВЧИКА да сключи и да му представи договори за 
подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители. 
 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА 
 

1.  ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да достави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заявените 
лекарствени продукти в срок  до 5 /пет/ работни дни от заявката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
или в срок уговорен при заявката му, а за радиофармацевтици – в срок до 
………………. работни дни от заявката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Доставянето се 
осъществява в работни дни, до 14.00 часа. 

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. 

5.   Да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му 
подизпълнители в срок от 3 /три/ дни от сключване на настоящия договор и да 
предостави оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок. 

6.   Да предоставя при поискване информация за плащанията си по договорите за 
подизпълнение.  

 
VI. РЕД ЗА ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

 
1. Приемането на доставката се извършва от определени от страна на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ДОСТАВЧИКА лица. 
2.  Приемането на доставката се удостоверява с подписване от лицата по 

предходната точка на фактура за нейното извършване. 
3. Когато ДОСТАВЧИКА е сключил договор/договори за подизпълнение, 

работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на 
ДОСТАВЧИКА и подизпълнителя. 

 
   VІI. 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, 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). 
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3.В случай на доставка на лекарствен продукт и/или радиофармацевтик  с по-
кратък от договорения срок на годност ДОСТАВЧИКЪТ 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  до 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 неспазване на сроковете за доставка ДОСТАВЧИКЪТ дължи на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  неустойка в размер на 1% на ден върху стойността на заявените 
лекарствени продукти/радиофармацевтици за всеки ден забава, но не повече от 30% от 
стойността им.  

 
VІІI. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 
1. Доставчикът осигурява в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  гаранция за добро 

изпълнение на договора в размер на 3978.85лв. под формата на парична сума/банкова 
гаранция, представляваща 2 % 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 31.01.2017г., въз основа на 
писмено искане на Доставчика, без да дължи лихва или обезщетение за времето до това 
освобождаване.  

 
IX. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ 
 

1.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прави рекламации за явни недостатъци в 15 дневен 
срок от доставката на лекарствени продукти и в 5 дневен срок от доставката на 
радиофармацевтици, 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, че 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 от 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 VII т.2 от този договор. 
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  е) Възложителят прекратява договора с едноседмично предизвестие, ако не 
е в състояние да изпълнява своите задължения поради непредвидени обстоятелства. В 
този случай се уреждат финансовите взаимоотношения между страните за 
извършените от Доставчика и одобрени от Възложителя дейности по изпълнение на 
договора. 

 ж) поради невъзможност  на доставчика  за изпълнението му.  
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   „ФЬОНИКС ФАРМА“ ЕООД 
 
Управител:           / п /              Управители: 

/д-р П. Чилингиров/      /Т. Живанович и Р. Корен,  
чрез Пълномощниците си  
 
1. ……………/ п /…………………. 

/Красимир Николаев/  
 

     2. ……………/ п /…………………… 
/Зорница Ромова/ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 4 A02BA03 FAMOTIDINE 20mg оп. х 20 тб. 240  1.29 309.60 Famotidin tabl. 20mg x 20 ALKALOID

2 5 A02BA03 FAMOTIDINE 20mg фл.5 мл 1200  1.69 2028.00 Quamatel fl. 20mg  5ml GEDEON RICHTER

3 13 A03FA01 METOCLOPRAMIDE 10mg оп.x 50 тб. 250  3.42 855.00 Cerucal tabl.  10mg x 50 ECOPHARM

4 14 A03FA01 METOCLOPRAMIDE 10mg амп.2 мл 10000  0.93 9300.00 Degan amp. 10mg  2ml SANDOZ

5 15 A10AB01 INSULIN HUMAN HM 40iu фл. 10 мл 200  7.68 1536.00 Actrapid HM Penfil 100IU\ml  3ml NOVO NORDISK

6 18 A12CC02 MAGNESIUM SULPHATE 400 mg амп. 400   1.44 576.00 Cormagnesin amp.  400mg  10ml WOERWAG

7 19 A12BA30 MG POTASSIUM 175mg/ 166mg оп. х 50 тб. 480  2.90 1392.00 Pamaton tabl. x 50 ACTAVIS

8 20 B05XA01 POTASIUM CHLORIDUM 0.15 амп. 10 мл 3000  0.43 1290.00 Kalium Chloratum amp.  14.9%  10ml B. BRAUN

9 22 A16AA02 ADEMETIONINE 500 mg фл. 5 мл 800   6.08 4864.00 Transmetil fl.  500mg  5ml MYLAN

10 23 A16AA02 ADEMETIONINE 500 mg оп.  х 10 тб. 100    21.60 2160.00 Transmetil tabl.  500mg x 10 MYLAN

11 25 B01AB05 ENOXAPARIN 40mg фл. 0.4 мл 500  3.47 1735.00 Clexane amp.  40mg  0.4ml SANOFI AVENTIS

лекарствена 
форма

количество за 
една година до

" ФЬОНИКС  ФАРМА" ЕООД

ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ВКЛЮЧЕНИ В ПРИЛОЖЕНИЕ №2 НА ПОЗИТИВНИЯ ЛЕКАРСТВЕН СПИСЪК

№ по 
ред

единична цена 
в лева с ДДС

Обособена 
позиция № ATC КОД Международно непатентно 

наименование   /INN/
количество 

активно в-во
обща стойност 

\лв. Търговско наименование
Притежател на 

разрешителното за 
употреба
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12 26 B01AB05 ENOXAPARIN 60 mg фл. 0.6 мл 500   5.10 2550.00 Clexane amp.  60mg  0.6ml SANOFI AVENTIS

13 28 B01AB06 NADROPARIN 0,6  ml фл 500   4.27 2135.00 Fraxiparin amp.  0.6ml ASPEN PHARMA

14 33 B02BA01 PHYTOMENADIONE 10 mg амп. 1 мл 400   0.73 292.00 Konakion amp. 10mg  1ml ROCHE

15 34 H01BA04 TERLIPRESSIN 0,1 mg/ml амп. 2 мл 500   6.68 3340.00 Remestyp amp.  0.1mg\ml  2ml FERRING

16 38 B05BA10

Glucose, L-alanine; L-
arginine; L-aspartic acid; L-
glutamic acid; Glycine; L-
histidine; L-isoleucine; L-
lysine; L-methionine; L-
phenylalanine; L-proline; L-
serine; L-threotine; L-
tryptophan; L-tyrosine; L-
valine; Calcium chloride; 
sodium glycerophosphate;

1540 ml трикомпоне
нтен сак 400  41.36 16544.00 Kabiven Central sol.  1540ml FRESENIUS KABI

17 39 B05BА10

Glucose, L-alanine, L-
arginine, L-aspartic acid, L-
glutamic acid, Glycine, L-
histidine, L-isoleucine, L-
leucine, L-lysine, L-
methionone, L-
phenylalanine, L-proline, L-
serine, L-threonine, L-
tryptophan, L-tyrosine, L-
valine, Calcium Chloride, 
Sodium glycer

1440 ml трикомпоне
нтен сак 350  38.22 13377.00 Kabiven Peripheral sol.  1440ml FRESENIUS KABI

18 42 B05BA10

Aminoacid +42% 
Glucosae +Soybean oil 
refined+Medium-chain 
triglicerides+Olive oil 
refined+Fish oil,rich in 
omega 3 acids,Electrolyte 
free

1970 ml трикомпоне
нтен сак 350   53.03 18560.50 Smofkabiven Central sol. 1970ml FRESENIUS KABI



19 43 B05BA10

Aminoacid +13% 
Glucosae +Soybean oil 
refined+Medium-chain 
triglicerides+Olive oil 
refined+Fish oil,rich in 
omega 3 acids,

1904 ml трикомпоне
нтен сак 350   51.25 17937.50 Smofkabiven Peripheral sol. 1904ml FRESENIUS KABI

20 48
B05BA03; 
B05CX01; 
V06DC01

GLUCOSE 0.10 фл. 500 мл 2000   1.23 2460.00 Glucose sol. 10%   500ml B. BRAUN

21 56 B05BB01 SODIUM CHLORIDE 0.9% фл. 1000 мл 1500  1.40 2100.00 Natrium Chloratum inf.  0.9%  1000ml B. BRAUN

22 62 B05XB02 DIPEPTIVEN 100 ml фл. 100 мл 120   23.37 2804.40 Dipeptiven sol. 100ml FRESENIUS KABI

23 67 C01BD01 AMIODARONE 150mg амп. 3 мл 200  0.67 134.00 Cordarone amp. 150mg  3ml SANOFI AVENTIS

24 71 C01CA04 DOPAMIN 5 ml /           4 
mg амп.5 мл 50  1.68 84.00 Dopamin amp.  40mg/ml  5ml POLFA

25 72 C03CA04 TORASEMIDE 10 mg/           2 
ml амп.2 мл 500  0.91 455.00 Trifas amp.  10mg/2ml BERLIN CHEMIE

26 73 C03CA04 TORASEMIDE 10mg оп.x 30 тб. 50  7.95 397.50 Torsit SR  tabl. 10mg x 30 UNIPHARM

27 76 H02AB02 DEXAMETHASONE 4mg амп. 1 мл 20000   0.36 7200.00 Dexamethason amp.  4mg  1ml KRKA

28 77 H02AB02 DEXAMETHASONE 0.5mg оп. х 30 тб. 250  3.63 907.50 Prednisolon F tabl.  0.5mg x 30 ACTAVIS

29 80 H02AB06 PREDNISOLONE 5mg оп. х 20 тб. 200   2.49 498.00 Prednisolon Cortico tabl.  5mg x 20 ACTAVIS

30 81 J01CR04 AMPICILLIN 
SULBACTAM 1.5g фл. 6000   3.55 21300.00 Unasyn fl.  1.5g PFIZER

31 89 J01DD12 CEFOPERAZONE 1 g фл. 1000  4.35 4350.00 Medocef fl.  1g MEDOCHEMIE

32 90 J01DE01 CEFEPIME 1 g фл. 1000   5.91 5910.00 Cefepim fl.  1g FRESENIUS KABI

33 91 J01DH02 MEROPENEM 1 g фл. 250  9.44 2360.00 Meropenem fl.  1g FRESENIUS KABI



34 92 J01DH51 Imipenem / Cilastatin 500 mg/ 500 
mg  фл. 200  7.20 1440.00 Tienam fl.  500mg MSD

35 93 J01XA01 VANCOMYCIN 500mg фл. 200  5.74 1148.00 Vancomycin-MIP  fl. 500mg CHEPHASAAR

36 96 J01FA10 AZITHROMYCIN 500mg оп. х 3 тб. 500  9.60 4800.00 Azax tabl. 500mg  x 3 NOBEL PHARMA

37 101 J01GB03 GENTAMYCIN 80 mg фл. 2 мл 3000  0.33 990.00 Gentamicin amp. 80mg  2ml VETPROM

38 112 M01AB55 Diclofenac sodium 
,Orphenadrine citrate 250 ml фл. 240  10.56 2534.40 Neodolpasse sol. 250ml FRESENIUS KABI

39 115 M03AC04 ATRACURIUM 50mg амп. 5 мл 1200   2.79 3348.00 Tracrium amp. 50mg  5ml GLAXOSMITHKLINE

40 116 M03AC04 ATRACURIUM 25mg амп. 5 мл 1200   1.40 1680.00 Tracrium amp. 25mg  5ml GLAXOSMITHKLINE

41 117 M03AC06 PIPECURONIUM 
BROMIDE 4mg+solv фл. 2 мл 500  2.57 1285.00 Arduan amp.  4mg  2ml GEDEON RICHTER

42 118 M03AC09 ROCURONIUM 
BROMIDE 5 ml амп. 400  3.75 1500.00 Esmeron fl. 50mg  5ml NV ORGANON

43 119 N01AH01 FENTANYL 0.05mg    /ml амп. 5 мл 2500  0.90 2250.00 Fentanyl amp. 0.5mg/ml  5ml GEDEON RICHTER

44 122 N01AX10 PROPOFOL  1 % 50ml фл. 50 мл 600   5.84 3504.00 Propofol amp. 1% 50ml FRESENIUS KABI

45 124 N01BB10 Levobupicaine 7,5 mg/ml амп.10 мл 100  4.22 422.00 Chirocain amp.  7.5mg/ml  10ml MYLAN

46 125 N01BB09 Ropivacaine hydrochloride 7,5mg/ml 10 мл 100  2.17 217.00 Ropivacain amp. 7.5mg/ml  10ml B. BRAUN

47 126 N01BB52 LIDOCAINE 
+CHORHEXIDIN                   12, 5 г гел 240  2.45 588.00 Cathejel + Lidocain gel  12.5g MONTAVIT

48 132 N05BA09 BROMAZEPAM 3mg оп.x 30 тб. 500  2.63 1315.00 Lexotan tabl. 3mg x 30 ACTAVIS

49 133 N05BA12 ALPROZOLAM 0,25 mg оп. x 100 тб. 200  6.17 1234.00 Xanax tabl.  0.25mg x 100 PFIZER

50 134 N05BA12 ALPROZOLAM 0.5mg оп. x 30 тб. 200  3.20 640.00 Xanax tabl.  0,5mg x 30 PFIZER

51 142 S01CA01 TOBRAMYCIN,                     
DEXAMETASONE 3.5  g унгв. 3.5 г 50  4.71 235.50 Tobradex ung. Opht. 3.5g ALCON



52 143 S01CA01 TOBRAMYCIN,                       
DEXAMETASONE 3 mg/1 mg/ml фл. 5 мл 120  2.74 328.80 Tobradex coll. 5ml ALCON

53 144 S01AA12 TOBRAMYCIN 5ml фл. 5 мл 120  2.79 334.80 Tobrex sol.  5ml ALCON

54 151 J07BC01 Hepatitis B /rDNA/ vaccine 
/absorbed/

fl. 20 mcg/           
1.0 ml фл. 1 мл 250  20.06 5015.00 Engerix-B amp. 20mcg/ml  1ml GLAXOSMITHKLINE

55 152 V07AB00 Water for injection amp.10 ml амп. 1000   0.21 210.00 Aqua Redestilata amp.  10ml B. BRAUN



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

56 154 A03AX13 SIMETICON 40 mg оп. х 25тб. 300   2.81 843.00 Espumisan caps.  40mg x 25 BERLIN CHEMIE

57 157 A090AA2 PANCREATIN 10 000 E оп.  х 10тб. 350  3.27 1144.50 Mezym Forte tabl. 10000IU x 10 BERLIN CHEMIE

58 158 A07DA LOPERAMIDE 2 mg оп.x 10тб. 800  4.28 3424.00 Lopedium caps.  2mg  x 10 SANDOZ

59 159 A07FA2 LYOPHILIZED 
SACCH.BOULARD 250mg оп x 10 тб. 120   6.86 823.20 Enterol tabl.  250mg   x 10 BIOCODEX

60 160 C05CA3 DIOSMINUM 500mg оп. х 60 тб. 100 27.48 2748.00 Detralex tabl.  500mg x 60 SERVIER

61 161 N05BA01 DIAZEPAM 10mg оп. х 20 тб. 500  2.45 1225.00 Diazepam tabl. 10mg  x 20 ACTAVIS

62 162 N02BB52 BENALGIN 500mg оп. х 20 тб. 150  2.51 376.50 Benalgin tabl. х 20 ACTAVIS

63 164 D04A B1 LIDOCAINE 38 g фл. 100  8.39 839.00 Lidocain spray  10%  38g EGIS

64 165 D04A B1 LIDOCAINE UNGV. 50 mg/g оп. х 40 г. 300  2.34 702.00 Lidocain ung.  5%  40g ACTAVIS

65 167 S01AX0 OPHTHALMO-SEPTONEX 10 ml фл. 10 мл 50  5.84 292.00 Ophthalmo-Spetonex sol.  10ml TEVA

към Договор № 6 от 11.12.2015 г.
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66 177 D06AX4 NEOMYCINE 32 g фл. 300  7.52 2256.00 Neomycin spray  32g POLFA 
TARCHOMIN

67 178 D06AX 7 GENTAMICIN 15 g унгв. 100  2.36 236.00 Gentamicin ung.  15g ACTAVIS

68 179 D06AX 7 GENTAMICIN 15 g крем 100  2.28 228.00 Gentamicin crem  15g ACTAVIS

69 182 B02BX1 ETAMSYLATE 250 mg амп. 5000   2.30 11500.00 Dicynon amp.  250mg  2ml OM PHARMA

70 183 B02BX1 ETAMSYLATE 500 mg оп. х 20 тб. 50  33.27 1663.50 Dicynon tabl.  500mg  x 20 OM PHARMA

71 184 D07CA1 OXYCORT 30 ml фл. 150  8.28 1242.00 Oxycort spray  32.25g POLFA 
TARCHOMIN

72 186 A06AD11 LACTULOSAE 500 ml фл. 50   15.29 764.50 Lactulose-MIP  syr.  500ml CHEPHASAAR

73 188 V08AAO AMIDOTRIZOATE 0,76mg амп. 20 мл 1200  5.54 6648.00 Urografin amp. 76%  20ml MARIMPEX

74 189 J01DB01 CEFALEXIN 1000mg оп. 200  15.14 3028.00 Ospexin tabl. 1000mg x 24 SANDOZ

75 190 J01CA04 AMOXICILLINE 1000 mg оп. х 12 тб. 150  4.71 706.50 Ospamox tabl. 1000mg  x 12 SANDOZ

76 191 J01FF02 LINCOMYCIN 500mg оп.x 20 тб. 100  7.73 773.00 Lincomycin caps. 500mg x 20 ACTAVIS

77 192 M01AE17 DEXKETOPROFEN 25 mg оп. х 10 тб. 350  4.99 1746.50 Dexofen tabl. 25mg x 10 BERLIN CHEMIE

78 196 A11GA01 ASCORBINIC ACID tabl. 100мг. табл. x 40 300  1.09 327.00 Citrovit vit. C tabl.  100mg x 40 ACTAVIS

79 199 R02AA92 ASCORBINIC 
ACID+Dequalinium tabl. оп. х 20 тб. 200  3.17 634.00 Efisol tabl. X 20 ACTAVIS

80 200 M01AX17 NIMESULIDE 100 mg оп. х 15 pulv. 400  13.28 5312.00 Nimesil sach. 100mg x 15 BERLIN CHEMIE



81 202 J02AC01 FLUCONAZOLE 50mg оп. х 8 тб. 50  7.23 361.50 Fungolon caps. 50mg x 8 ACTAVIS

82 203 C05BA01 HEPAROID 60 mg унгв. 30 g 100  7.94 794.00 Heparoid ung. 30g ZENTIVA

83 204 M02AA15 DICLOFENAC 1% gel 50 g 100  5.83 583.00 Diclac gel. 50g SANDOZ

84 208 S01GA Phenylephrine 
Hydrochloride coll. 2,5% фл. 5 мл 20   9.64 192.80 Mydfrin sol.  2.5%  5ml ALCON

85 213 TALCUM  PULV 50g оп. 200   0.68 136.00 Talc  50g ХИМАКС

86 214 JOD BENZIN 0.10% фл. х 1 л 50    8.40 420.00 Jod-Benzin sol.  600g ХИМАКС

ДОСТАВЧИК:

Управител:                                            / п / Управители:

2.      ……………/ п /……………

/Зорница Ромова/

/д-р П. Чилингиров/  /Т. Живанович и Р. Корен, 
чрез Пълномощниците си 

1.      …………/ п /………………

/Красимир Николаев/

Общо стойност с ДДС: 238 731,00 лв.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

“КОЦ - Стара Загора” ЕООД „ФЬОНИКС ФАРМА“ ЕООД



ДОГОВОР № 7  
 

ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ 
“ДОСТАВКА  НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ПРЕЗ 2016Г.” 

 
  Днес, 11.12.2015г. в гр.Стара Загора,  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   

„ФАРКОЛ“ АД, със седалище и адрес на управление гр. Бургас 8000, ул.“Сан 
Стефано“ №28, тел.: 056/851721, факс: 056/851722 вписано в ТР на АВ с ЕИК: 
102227154,   ИД.№ по ЗДДС: BG 102227154, представлявано от Таня Минчева Базотева 
– Изпълнителен Директор и Георги Петков Базотев – Председател на СД, наричано за 
краткост в договора ДОСТАВЧИК от друга страна, 

въз основа на класиране на ДОСТАВЧИКА  в открита процедура за възлагане на 
обществена поръчка с уникален номер в регистъра на обществените поръчки 00731-
2015-0005, извършено с Решение №180/24.11.2015г. на Управителя на „КОЦ - Стара 
Загора” ЕООД  се сключи настоящия договор за обществена поръчка за доставка на 
лекарствени продукти и радиофармацевтици (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.  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. 

Всички радиоактивни материали за диагностика и лечение на злокачествени 
заболявания, следва да притежават сертификат за качество GMP от производителя. 
 Радиофармацевтиците за диагностика и лечение следва да имат срок  на годност 
не по-кратък от 60% от обявения от производителя, към датата на всяка доставка. 

Технециевите генератори и радиофармацевтици за терапия да са нулирани към 
понеделник, 12 часа в деня на доставката. 
        

3.  Количеството на доставяните продукти се определя от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
чрез заявки, които се извършват писмено или по факс. Писмените заявки се изпращат 

1 
 



на адрес гр. Бургас 8000, ул.“Сан Стефано“ №28, на e-mail адрес: farkol@farkol.bg, а 
тези по факс на тел.: 056/ 851 722. В заявката Възложителят уточнява опаковките, в 
които следва  да се доставят лекарствените продукти съобразно посочените в 
Позитивния лекарствен списък. 
 

ІІ. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 
 

1.  Договорът има срок на действие от 01.01.2016г. до 31.12.2016г. 
2.  Място на изпълнение на поръчката е гр. Стара Загора, ул. „Д-р Тодор 

Стоянович“ 15. 
 

  ІІІ. ЦЕНИ И НАЧИН 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. 

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 неподлежат 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 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. 

6. Когато ДОСТАВЧИКЪТ е сключил договор/договори за подизпълнение, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като бъдат 
представени доказателства, че ДОСТАВЧИКЪТ е заплатил на 
подизпълнителя/подизпълнителите за изпълнените от тях работи, които са приети по 
реда на договора.   

 
  ІV. ПРАВА И 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. Когато 
ДОСТАВЧИКА е сключил договор/договори за подизпълнение, работата на 
подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ДОСТАВЧИКА 
и подизпълнителя.   

2.   ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да плати цената съгласно уговорените срок и 
начин на плащане. 
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3.   Да изисква от ДОСТАВЧИКА да сключи и да му представи договори за 
подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители. 
 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА 
 

1.  ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да достави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заявените 
лекарствени продукти в срок  до 5 /пет/ работни дни от заявката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
или в срок уговорен при заявката му, а за радиофармацевтици – в срок до 10 /десет/ 
работни дни от заявката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Доставянето се осъществява в работни 
дни, до 14.00 часа. 

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. 

5.   Да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му 
подизпълнители в срок от 3 /три/ дни от сключване на настоящия договор и да 
предостави оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок. 

6.   Да предоставя при поискване информация за плащанията си по договорите за 
подизпълнение.  

 
VI. РЕД ЗА ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

 
1. Приемането на доставката се извършва от определени от страна на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ДОСТАВЧИКА лица. 
2.  Приемането на доставката се удостоверява с подписване от лицата по 

предходната точка на фактура за нейното извършване. 
3. Когато ДОСТАВЧИКА е сключил договор/договори за подизпълнение, 

работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на 
ДОСТАВЧИКА и подизпълнителя. 

 
   VІI. 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, 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). 
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3.В случай на доставка на лекарствен продукт и/или радиофармацевтик  с по-
кратък от договорения срок на годност ДОСТАВЧИКЪТ 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  до 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 неспазване на сроковете за доставка ДОСТАВЧИКЪТ дължи на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  неустойка в размер на 1% на ден върху стойността на заявените 
лекарствени продукти/радиофармацевтици за всеки ден забава, но не повече от 30% от 
стойността им.  

 
VІІI. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 
1. Доставчикът осигурява в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  гаранция за добро 

изпълнение на договора в размер на 479.16лв. под формата на парична сума/банкова 
гаранция, представляваща 2 % 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 31.01.2017г., въз основа на 
писмено искане на Доставчика, без да дължи лихва или обезщетение за времето до това 
освобождаване.  

 
IX. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ 
 

1.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прави рекламации за явни недостатъци в 15 дневен 
срок от доставката на лекарствени продукти и в 5 дневен срок от доставката на 
радиофармацевтици, 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, че 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 от 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 VII т.2 от този договор. 
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  е) Възложителят прекратява договора с едноседмично предизвестие, ако не 
е в състояние да изпълнява своите задължения поради непредвидени обстоятелства. В 
този случай се уреждат финансовите взаимоотношения между страните за 
извършените от Доставчика и одобрени от Възложителя дейности по изпълнение на 
договора. 

 ж) поради невъзможност  на доставчика  за изпълнението му.  
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   „ФАРКОЛ“ АД 
 
Управител:           / п /              Изп. Директор:    / п / 
               /д-р П. Чилингиров/      /Таня Базотева/ 
        
       Председател на СД:   / п /  
        / Георги Базотев/ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1                                                                                                           

№ 
по 

ред

Обособена 
позиция № ATC КОД Международно непатентно 

наименование   /INN/
количество 

активно в-во
лекарствена 

форма
количества за 
една година

единична 
цена в лева с 

ДДС

обща стойност 
\лв. Търговско наименование Притежател на разрешителното за 

употреба

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 83 J01CR05 PIPERACILLIN TAZOBACTAM 4g/         
500mg фл. 200  7.08 1416.00 Пиперацилин Тазобактам Каби 

4/0.5г 50мл х 1 Фрезениус Каби България ЕООД

стр.1 от общо 3 

към Договор № 7 от 11.12.2015г.

"ФАРКОЛ " АД

ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ВЛЮЧЕНИ В ПРИЛОЖЕНИЕ №2 НА ПОЗИТИВНИЯ ЛЕКАРСТВЕН СПИСЪК



№ по 
ред

единична 
цена в лева с 

ДДС

обща 
стойност \лв. Търговско наименование

Притежател на 
разрешителното за 

употреба
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2
156 A03DA2 METAMISOL,FENPIVERINI 

BR.PITOFENONI  HYDR.
tabl. оп.x 20 тб. 200  3.39 678.00

Спазмалгон х 20 Актавис ЕАД

3 163 N02BB2 METAMISOL 500 mg оп. х 20 тб. 150  1.28 192.00 Проалгин 500мг х 20 Актавис ЕАД

4 173 A06AB 5 OL. RICINI 40 g оп. 400    0.92 368.00 Рациново масло 40мл КУПРО 94 ЕООД

5 185 N02BE 1 PARACETAMOL 500 mg оп. х 20 тб. 300  1.34 402.00 ПарацетаМакс 500мг х 20 Актавис ЕАД

6 212 SOLUCIO PIOCTANINI 2% фл. 50 мл 50   1.81 90.50 Пиоктанин 2% 50мл Гален Фарма ООД

7 215 TINCTURA JODI  spirituosa 5% фл. х 1 л 100   15.10 1510.00 Тинктура йод 5%  1л. КУПРО 94 ЕООД
     

стр.2 от общо 3 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1                                                                                                           

към Договор № 7 от 11.12.2015г.

" ФАРКОЛ" АД

ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ИЗВЪН ПОЗИТИВНИЯ ЛЕКАРСТВЕН СПИСЪК

Обособена 
позиция № ATC КОД Международно непатентно 

наименование   /INN/

количест
во 

активно 
в-во

лекарствена 
форма

количество 
за една 

година до



№ 
по 

ред

Обособе
на 

позиция 
№

Наименование на продукта/изделието
Количества 
за 1 година 

до

Мерна 
единица

Единична цена  
в лева с ДДС 

Обща стойност / 
лева

Търговско 
наименование

Притежател на разрешение 
за употреба

Страна, в която е 
разрешен за 

употреба
1 2 4 5 6 7 8 9 10

8 222 99m Tc - DTPA x 5 фл.(опак.) 7 опаковки опаковка 256.80 1797.60 MON.DTPA KIT 35 mg
Eczacıbaşı Monrol Nuclear 

Products Co. Турция

9 223 99m Tc - MDP x 5 фл.(опак.) 60 опаковки опаковка 248.40 14904.00 MON.MDP KIT 10 mg
Eczacıbaşı Monrol Nuclear 

Products Co. Турция

10 225 99mTc  MIBI  x 5 фл.(опак.) 7 опаковки опаковка 1056.00 7392.00 MON.MIBI KIT 1 mg
Eczacıbaşı Monrol Nuclear 

Products Co. Турция

Общо стойност с ДДС:  28750.10 лв.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
“КОЦ - Стара Загора” ЕООД

Управител:      / п /                
               /д-р П. Чилингиров/  

/ Георги Базотев/

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1                                                                                                           

към Договор № 7 от 11.12.2015г.

ДОСТАВЧИК:
„ФАРКОЛ“ АД

Изп. Директор:          / п /
/Таня Базотева/

Председател на СД:     / п /

 "ФАРКОЛ" АД
І.3. Лекарствени продукти - радиофармацевтици



ДОГОВОР № 8  
 

ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ 
“ДОСТАВКА  НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ПРЕЗ 2016Г.” 

 
  Днес, 11.12.2015г. в гр.Стара Загора,  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   

„ДИАГНОСТИК ИМИДЖИНГ” ООД, със седалище и адрес на управление гр. 
София 1505, ул. „Каймакчалан” 1, тел.:02/9442290, факс:02/9442916, вписано в ТР на 
АВ с ЕИК: 130099103,    ИД.№ по ЗДДС: BG 130099103, представлявано от д-р Бисер 
Бориславов Стефанов - Управител, наричано за краткост в договора ДОСТАВЧИК от 
друга страна, 

въз основа на класиране на ДОСТАВЧИКА  в открита процедура за възлагане на 
обществена поръчка с уникален номер в регистъра на обществените поръчки 00731-
2015-0005, извършено с Решение №180/24.11.2015г. на Управителя на „КОЦ - Стара 
Загора” ЕООД  се сключи настоящия договор за обществена поръчка за доставка на 
лекарствени продукти и радиофармацевтици (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.  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. 

Всички радиоактивни материали за диагностика и лечение на злокачествени 
заболявания, следва да притежават сертификат за качество GMP от производителя. 
 Радиофармацевтиците за диагностика и лечение следва да имат срок  на годност 
не по-кратък от 60% от обявения от производителя, към датата на всяка доставка. 

Технециевите генератори и радиофармацевтици за терапия да са нулирани към 
понеделник, 12 часа в деня на доставката. 
        

3.  Количеството на доставяните продукти се определя от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
чрез заявки, които се извършват писмено или по факс. Писмените заявки се изпращат 
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на адрес гр. София 1505, ул. „Каймакчалан” 1, на e-mail адрес: 
dimaging@meddimage.com, а тези по факс на тел.: 02/944 22 90. В заявката 
Възложителят уточнява опаковките, в които следва  да се доставят лекарствените 
продукти съобразно посочените в Позитивния лекарствен списък. 
 

ІІ. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 
 

1.  Договорът има срок на действие от 01.01.2016г. до 31.12.2016г. 
2.  Място на изпълнение на поръчката е гр. Стара Загора, ул. „Д-р Тодор 

Стоянович“ 15. 
 

  ІІІ. ЦЕНИ И НАЧИН 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. 

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 неподлежат 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 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. 

6. Когато ДОСТАВЧИКЪТ е сключил договор/договори за подизпълнение, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като бъдат 
представени доказателства, че ДОСТАВЧИКЪТ е заплатил на 
подизпълнителя/подизпълнителите за изпълнените от тях работи, които са приети по 
реда на договора.   

 
  ІV. ПРАВА И 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. Когато 
ДОСТАВЧИКА е сключил договор/договори за подизпълнение, работата на 
подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ДОСТАВЧИКА 
и подизпълнителя.   

2.   ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да плати цената съгласно уговорените срок и 
начин на плащане. 
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3.   Да изисква от ДОСТАВЧИКА да сключи и да му представи договори за 
подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители. 
 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА 
 

1.  ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да достави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заявените 
лекарствени продукти в срок  до 3 /три/ работни дни от заявката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
или в срок уговорен при заявката му, а за радиофармацевтици – в срок до 
………………. работни дни от заявката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Доставянето се 
осъществява в работни дни, до 14.00 часа. 

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. 

5.   Да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му 
подизпълнители в срок от 3 /три/ дни от сключване на настоящия договор и да 
предостави оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок. 

6.   Да предоставя при поискване информация за плащанията си по договорите за 
подизпълнение.  

 
VI. РЕД ЗА ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

 
1. Приемането на доставката се извършва от определени от страна на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ДОСТАВЧИКА лица. 
2.  Приемането на доставката се удостоверява с подписване от лицата по 

предходната точка на фактура за нейното извършване. 
3. Когато ДОСТАВЧИКА е сключил договор/договори за подизпълнение, 

работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на 
ДОСТАВЧИКА и подизпълнителя. 

 
   VІI. 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, 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 и/или радиофармацевтик  с по-
кратък от договорения срок на годност ДОСТАВЧИКЪТ дължи неустойка както 
следва: 
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      - 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  до 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 неспазване на сроковете за доставка ДОСТАВЧИКЪТ дължи на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  неустойка в размер на 1% на ден върху стойността на заявените 
лекарствени продукти/радиофармацевтици за всеки ден забава, но не повече от 30% от 
стойността им.  

 
VІІI. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 
1. Доставчикът осигурява в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  гаранция за добро 

изпълнение на договора в размер на 896.00лв. под формата на парична сума/банкова 
гаранция, представляваща 2 % 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 31.01.2017г., въз основа на 
писмено искане на Доставчика, без да дължи лихва или обезщетение за времето до това 
освобождаване.  

 
IX. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ 
 

1.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прави рекламации за явни недостатъци в 15 дневен 
срок от доставката на лекарствени продукти и в 5 дневен срок от доставката на 
радиофармацевтици, 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, че 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 от 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 VII т.2 от този договор. 
  е) Възложителят прекратява договора с едноседмично предизвестие, ако не 

е в състояние да изпълнява своите задължения поради непредвидени обстоятелства. В 
този случай се уреждат финансовите взаимоотношения между страните за 
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извършените от Доставчика и одобрени от Възложителя дейности по изпълнение на 
договора. 

 ж) поради невъзможност  на доставчика  за изпълнението му.  
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   „ДИАГНОСТИК ИМИДЖИНГ” ООД 
 
Управител:           / п /              Управител:             / п / 
               /д-р П. Чилингиров/      / д-р Бисер Стефанов / 
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№ по 
ред

Обособена 
позиция № ATC КОД

Международно 
непатентно 

наименование   /INN/

количество 
активно в-во

лекарствена 
форма

количество за 
една година до

единична 
цена в лева с 

ДДС

обща 
стойност \лв.

Търговско 
наименование

Притежател на 
разрешителното за 

употреба

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

147 V08AB10 IOMEPROL 400 mg              
100 ml фл 100 мл 500 57.42 28710.00 Iomeron 400mg/ml 

fl. 100ml Bracco Imaging

2

148 V08AB10 IOMEPROL 350 mg/              
100 ml фл.100  мл 500  50.10 25050.00 Iomeron 350mg/ml 

fl. 100ml Bracco Imaging

Управител              / п /
Управител:

           / п /

Общо стойност с ДДС: 53760,00лв .

ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ВКЛЮЧЕНИ В ПРИЛОЖЕНИЕ №2 НА ПОЗИТИВНИЯ ЛЕКАРСТВЕН СПИСЪК

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1                                               

                                           "ДИАГНОСТИК ИМИДЖИНГ"ООД

към Договор № 8 от 11.12.2015 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

„ДИАГНОСТИК ИМИДЖИНГ” ООД“КОЦ - Стара Загора” ЕООД

               /д-р П. Чилингиров/  / д-р Бисер Стефанов /

ДОСТАВЧИК:



ДОГОВОР № 9  
 

ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ 
“ДОСТАВКА  НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ПРЕЗ 2016Г.” 

 
  Днес, 11.12.2015г. в гр.Стара Загора,  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   

"ЕКОФАРМ" ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София 142, район 
Лозенец, бул. „Черни връх“ №14, бл. 3 партер, тел.: 02 9631597, факс: 02 9631561, 
вписано в ТР на АВ с ЕИК: 130390055,  ИД.№ по ЗДДС: BG 130390055, представлявано 
от Петър Григоров Велев - Управител, наричано за краткост в договора ДОСТАВЧИК 
от друга страна, 

въз основа на класиране на ДОСТАВЧИКА  в открита процедура за възлагане на 
обществена поръчка с уникален номер в регистъра на обществените поръчки 00731-
2015-0005, извършено с Решение №180/24.11.2015г. на Управителя на „КОЦ - Стара 
Загора” ЕООД  се сключи настоящия договор за обществена поръчка за доставка на 
лекарствени продукти и радиофармацевтици (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.  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. 

Всички радиоактивни материали за диагностика и лечение на злокачествени 
заболявания, следва да притежават сертификат за качество GMP от производителя. 
 Радиофармацевтиците за диагностика и лечение следва да имат срок  на годност 
не по-кратък от 60% от обявения от производителя, към датата на всяка доставка. 

Технециевите генератори и радиофармацевтици за терапия да са нулирани към 
понеделник, 12 часа в деня на доставката. 
        

3.  Количеството на доставяните продукти се определя от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
чрез заявки, които се извършват писмено или по факс. Писмените заявки се изпращат 
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на адрес гр. София 1574, бул. „Шипченски проход” № 65, ет.2, на e-mail адрес: 
ecopharm@ecopharm.bg, а тези по факс на тел.: 02/963 15 61. В заявката Възложителят 
уточнява опаковките, в които следва  да се доставят лекарствените продукти съобразно 
посочените в Позитивния лекарствен списък. 
 

ІІ. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 
 

1.  Договорът има срок на действие от 01.01.2016г. до 31.12.2016г. 
2.  Място на изпълнение на поръчката е гр. Стара Загора, ул. „Д-р Тодор 

Стоянович“ 15. 
 

  ІІІ. ЦЕНИ И НАЧИН 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. 

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 неподлежат 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 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. 

6. Когато ДОСТАВЧИКЪТ е сключил договор/договори за подизпълнение, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като бъдат 
представени доказателства, че ДОСТАВЧИКЪТ е заплатил на 
подизпълнителя/подизпълнителите за изпълнените от тях работи, които са приети по 
реда на договора.   

 
  ІV. ПРАВА И 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. Когато 
ДОСТАВЧИКА е сключил договор/договори за подизпълнение, работата на 
подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ДОСТАВЧИКА 
и подизпълнителя.   

2.   ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да плати цената съгласно уговорените срок и 
начин на плащане. 
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3.   Да изисква от ДОСТАВЧИКА да сключи и да му представи договори за 
подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители. 
 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА 
 

1.  ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да достави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заявените 
лекарствени продукти в срок  до 1 /един/ работен ден от заявката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
или в срок уговорен при заявката му, а за радиофармацевтици – в срок до 
………………. работни дни от заявката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Доставянето се 
осъществява в работни дни, до 14.00 часа. 

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. 

5.   Да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му 
подизпълнители в срок от 3 /три/ дни от сключване на настоящия договор и да 
предостави оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок. 

6.   Да предоставя при поискване информация за плащанията си по договорите за 
подизпълнение.  

 
VI. РЕД ЗА ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

 
1. Приемането на доставката се извършва от определени от страна на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ДОСТАВЧИКА лица. 
2.  Приемането на доставката се удостоверява с подписване от лицата по 

предходната точка на фактура за нейното извършване. 
3. Когато ДОСТАВЧИКА е сключил договор/договори за подизпълнение, 

работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на 
ДОСТАВЧИКА и подизпълнителя. 

 
   VІI. 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, 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 и/или радиофармацевтик  с по-
кратък от договорения срок на годност ДОСТАВЧИКЪТ дължи неустойка както 
следва: 
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      - 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  до 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 неспазване на сроковете за доставка ДОСТАВЧИКЪТ дължи на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  неустойка в размер на 1% на ден върху стойността на заявените 
лекарствени продукти/радиофармацевтици за всеки ден забава, но не повече от 30% от 
стойността им.  

 
VІІI. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 
1. Доставчикът осигурява в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  гаранция за добро 

изпълнение на договора в размер на 104.33лв. под формата на парична сума/банкова 
гаранция, представляваща 2 % 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 31.01.2017г., въз основа на 
писмено искане на Доставчика, без да дължи лихва или обезщетение за времето до това 
освобождаване.  

 
IX. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ 
 

1.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прави рекламации за явни недостатъци в 15 дневен 
срок от доставката на лекарствени продукти и в 5 дневен срок от доставката на 
радиофармацевтици, 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, че 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 от 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 VII т.2 от този договор. 
  е) Възложителят прекратява договора с едноседмично предизвестие, ако не 

е в състояние да изпълнява своите задължения поради непредвидени обстоятелства. В 
този случай се уреждат финансовите взаимоотношения между страните за 
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извършените от Доставчика и одобрени от Възложителя дейности по изпълнение на 
договора. 

 ж) поради невъзможност  на доставчика  за изпълнението му.  
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   "ЕКОФАРМ" ЕООД 
 
Управител:             / п /            Управител:    / п /  
               /д-р П. Чилингиров/      / Петър Велев / 

 
 

 

5 
 



Стр. 1

№ по 
ред

Обособена 
позиция № ATC КОД

Международно 
непатентно 

наименование   
/INN/

количество 
активно в-во

лекарствена 
форма

количество за 
една година  до

единична цена 
в лева с ДДС

обща 
стойност \лв. Търговско наименование Притежател на разрешителното за 

употреба

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 98 J01FA10 AZITHROMYCIN 500mg фл. 500   12.52 6260.00 Sumamed 500mg powder for 
solution for infusion Pliva Ljubljana d.o.o.

Управител:                                 / п / Управител: / п /

ПРИЛОЖЕНИЕ №1                      

                                           " ЕКОФАРМ" ЕООД

ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ВКЛЮЧЕНИ В ПРИЛОЖЕНИЕ №2 НА ПОЗИТИВНИЯ ЛЕКАРСТВЕН СПИСЪК

Общо стойност с ДДС: 6260,00 лв.

към Договор № 9 от  11.12.2015 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"ЕКОФАРМ" ЕООД“КОЦ - Стара Загора” ЕООД

               /д-р П. Чилингиров/  / Петър Велев /

ДОСТАВЧИК:



ДОГОВОР № 10  
 

ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ 
“ДОСТАВКА  НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ПРЕЗ 2016Г.” 

 
  Днес, 11.12.2015г. в гр.Стара Загора,  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   

„ХИМИМПОРТ ФАРМА“ АД, със седалище и адрес на управление гр. София, 
ул.“Александър Батенберг“ №1, тел.: 028622835, факс: 028622838, вписано в ТР на АВ 
с ЕИК: 131181471, ИД.№ по ЗДДС: BG131181471, представлявано от Александър 
Тодоров Панушев и Цветан Цанков Ботев – Изпълнителни Директори, наричано за 
краткост в договора ДОСТАВЧИК от друга страна, 

въз основа на класиране на ДОСТАВЧИКА  в открита процедура за възлагане на 
обществена поръчка с уникален номер в регистъра на обществените поръчки 00731-
2015-0005, извършено с Решение №180/24.11.2015г. на Управителя на „КОЦ - Стара 
Загора” ЕООД  се сключи настоящия договор за обществена поръчка за доставка на 
лекарствени продукти и радиофармацевтици (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.  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. 

Всички радиоактивни материали за диагностика и лечение на злокачествени 
заболявания, следва да притежават сертификат за качество GMP от производителя. 
 Радиофармацевтиците за диагностика и лечение следва да имат срок  на годност 
не по-кратък от 60% от обявения от производителя, към датата на всяка доставка. 

Технециевите генератори и радиофармацевтици за терапия да са нулирани към 
понеделник, 12 часа в деня на доставката. 

3.  Количеството на доставяните продукти се определя от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
чрез заявки, които се извършват писмено или по факс. Писмените заявки се изпращат 
на адрес гр.София, ул. “Фр. Ж. Кюри“ №20, на e-mail адрес: 
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d.velinova@chimimportpharma.bg, а тези по факс на тел.: 02/ 816 42 92. В заявката 
Възложителят уточнява опаковките, в които следва  да се доставят лекарствените 
продукти съобразно посочените в Позитивния лекарствен списък. 
 

ІІ. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 
 

1.  Договорът има срок на действие от 01.01.2016г. до 31.12.2016г. 
2.  Място на изпълнение на поръчката е гр. Стара Загора, ул. „Д-р Тодор 

Стоянович“ 15. 
 

  ІІІ. ЦЕНИ И НАЧИН 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. 

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 неподлежат 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 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. 

6. Когато ДОСТАВЧИКЪТ е сключил договор/договори за подизпълнение, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като бъдат 
представени доказателства, че ДОСТАВЧИКЪТ е заплатил на 
подизпълнителя/подизпълнителите за изпълнените от тях работи, които са приети по 
реда на договора.   

 
  ІV. ПРАВА И 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. Когато 
ДОСТАВЧИКА е сключил договор/договори за подизпълнение, работата на 
подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ДОСТАВЧИКА 
и подизпълнителя.   

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

3.   Да изисква от ДОСТАВЧИКА да сключи и да му представи договори за 
подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители. 
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V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА 

 
1.  ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да достави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заявените 

лекарствени продукти в срок  до 5 /пет/ работни дни от заявката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
или в срок уговорен при заявката му, а за радиофармацевтици – в срок до 
………………. работни дни от заявката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Доставянето се 
осъществява в работни дни, до 14.00 часа. 

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. 

5.   Да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му 
подизпълнители в срок от 3 /три/ дни от сключване на настоящия договор и да 
предостави оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок. 

6.   Да предоставя при поискване информация за плащанията си по договорите за 
подизпълнение.  

 
VI. РЕД ЗА ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

 
1. Приемането на доставката се извършва от определени от страна на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ДОСТАВЧИКА лица. 
2.  Приемането на доставката се удостоверява с подписване от лицата по 

предходната точка на фактура за нейното извършване. 
3. Когато ДОСТАВЧИКА е сключил договор/договори за подизпълнение, 

работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на 
ДОСТАВЧИКА и подизпълнителя. 

 
   VІI. 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, 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 и/или радиофармацевтик  с по-
кратък от договорения срок на годност ДОСТАВЧИКЪТ дължи неустойка както 
следва: 

      - срок на годност от 59.99 % до 50 % - 20 % върху стойността на доставката; 
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      - 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  до 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 неспазване на сроковете за доставка ДОСТАВЧИКЪТ дължи на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  неустойка в размер на 1% на ден върху стойността на заявените 
лекарствени продукти/радиофармацевтици за всеки ден забава, но не повече от 30% от 
стойността им.  

 
VІІI. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 
1. Доставчикът осигурява в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  гаранция за добро 

изпълнение на договора в размер на 699.33лв. под формата на парична сума/банкова 
гаранция, представляваща 2 % 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 31.01.2017г., въз основа на 
писмено искане на Доставчика, без да дължи лихва или обезщетение за времето до това 
освобождаване.  

 
IX. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ 
 

1.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прави рекламации за явни недостатъци в 15 дневен 
срок от доставката на лекарствени продукти и в 5 дневен срок от доставката на 
радиофармацевтици, 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, че 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 от 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 VII т.2 от този договор. 
  е) Възложителят прекратява договора с едноседмично предизвестие, ако не 

е в състояние да изпълнява своите задължения поради непредвидени обстоятелства. В 
този случай се уреждат финансовите взаимоотношения между страните за 
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извършените от Доставчика и одобрени от Възложителя дейности по изпълнение на 
договора. 

 ж) поради невъзможност  на доставчика  за изпълнението му.  
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   „ХИМИМПОРТ ФАРМА“ АД 
 
Управител:               / п /          Изпълнителни директори: 
 

1.…………… / п /…………….. 
               /д-р П. Чилингиров/       /Александър Панушев/  
 
        2……………/ п /……………….. 

   /Цветан Ботев/ 
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Стр. 1

№ по 
ред

Обособена 
позиция № ATC КОД Международно непатентно 

наименование   /INN/
количество 
активно в-во

лекарствена 
форма

количество за една 
година до

единична цена в 
лева с ДДС

обща стойност 
\лв. Търговско наименование Притежател на разрешителното 

за употреба

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 31 B05AA01 HUMAN ALBUMIN 0.20 фл.100 мл 400   104.90 41960.00

Човешки албумин 
Grifols 20%,200g/l  
инфузионен 
разтвор - 100ml

Instituto Grifols, S.A.

„ХИМИМПОРТ ФАРМА“ АД
Изпълнителни директори:

               /д-р П. Чилингиров/  1.…………/ п /………………..

2……………/ п /………………..

ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ВКЛЮЧЕНИ В ПРИЛОЖЕНИЕ №2 НА ПОЗИТИВНИЯ ЛЕКАРСТВЕН СПИСЪК

 "ХИМИМПОРТ ФАРМА"АД

Обща сума с ДДС: 41960,00 лв.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1                                                       

към Договор № 10 от 11.12.2016 год.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

/Цветан Ботев/

ДОСТАВЧИК:

“КОЦ - Стара Загора” ЕООД
Управител:                            / п /             

/Александър Панушев/



ДОГОВОР № 11  
 

ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ 
“ДОСТАВКА  НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ПРЕЗ 2016Г.” 

 
  Днес, 11.12.2015г. в гр.Стара Загора,  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   

„МЕДЕКС“ ООД, със седалище и адрес на управление гр. София, 
ул.“Самоковско шосе“ № 2 Л, Търговски център „БОИЛА“ 5 ет.,тел.: 02 4833362, 02 
9175545, 02 9175552, факс: 02 9175538, вписано в ТР на АВ с ЕИК: 131268894,    ИД.№ 
по ЗДДС: BG 131268894, представлявано от д-р Емил Данев Александров - Управител, 
чрез Иван Венков Балабанов – Пълномощник с пълномощно рег.№9164 от 29.07.2013г. 
на Нотариус в район Р.С. София с рег.№320 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 с уникален номер в регистъра на обществените поръчки 00731-
2015-0005, извършено с Решение №180/24.11.2015г. на Управителя на „КОЦ - Стара 
Загора” ЕООД  се сключи настоящия договор за обществена поръчка за доставка на 
лекарствени продукти и радиофармацевтици (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.  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. 

Всички радиоактивни материали за диагностика и лечение на злокачествени 
заболявания, следва да притежават сертификат за качество GMP от производителя. 
 Радиофармацевтиците за диагностика и лечение следва да имат срок  на годност 
не по-кратък от 60% от обявения от производителя, към датата на всяка доставка. 

Технециевите генератори и радиофармацевтици за терапия да са нулирани към 
понеделник, 12 часа в деня на доставката. 
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3.  Количеството на доставяните продукти се определя от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
чрез заявки, които се извършват писмено или по факс. Писмените заявки се изпращат 
на адрес гр. София, ул.“Самоковско шосе“ № 2 Л, Търговски център „БОИЛА“ 5 ет., на 
e-mail адрес: office@medex.bg, а тези по факс на тел.: 02 9175538. В заявката 
Възложителят уточнява опаковките, в които следва  да се доставят лекарствените 
продукти съобразно посочените в Позитивния лекарствен списък. 
 

ІІ. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 
 

1.  Договорът има срок на действие от 01.01.2016г. до 31.12.2016г. 
2.  Място на изпълнение на поръчката е гр. Стара Загора, ул. „Д-р Тодор 

Стоянович“ 15. 
 

  ІІІ. ЦЕНИ И НАЧИН 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. 

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 неподлежат 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 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. 

6. Когато ДОСТАВЧИКЪТ е сключил договор/договори за подизпълнение, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като бъдат 
представени доказателства, че ДОСТАВЧИКЪТ е заплатил на 
подизпълнителя/подизпълнителите за изпълнените от тях работи, които са приети по 
реда на договора.   

 
  ІV. ПРАВА И 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. Когато 
ДОСТАВЧИКА е сключил договор/договори за подизпълнение, работата на 
подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ДОСТАВЧИКА 
и подизпълнителя.   
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2.   ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да плати цената съгласно уговорените срок и 
начин на плащане. 

3.   Да изисква от ДОСТАВЧИКА да сключи и да му представи договори за 
подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители. 
 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА 
 

1.  ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да достави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заявените 
лекарствени продукти в срок  до 5 /пет/ работни дни от заявката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
или в срок уговорен при заявката му, а за радиофармацевтици – в срок до 
………………. работни дни от заявката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Доставянето се 
осъществява в работни дни, до 14.00 часа. 

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. 

5.   Да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му 
подизпълнители в срок от 3 /три/ дни от сключване на настоящия договор и да 
предостави оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок. 

6.   Да предоставя при поискване информация за плащанията си по договорите за 
подизпълнение.  

 
VI. РЕД ЗА ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

 
1. Приемането на доставката се извършва от определени от страна на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ДОСТАВЧИКА лица. 
2.  Приемането на доставката се удостоверява с подписване от лицата по 

предходната точка на фактура за нейното извършване. 
3. Когато ДОСТАВЧИКА е сключил договор/договори за подизпълнение, 

работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на 
ДОСТАВЧИКА и подизпълнителя. 

 
   VІI. 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, 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). 
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3.В случай на доставка на лекарствен продукт и/или радиофармацевтик  с по-
кратък от договорения срок на годност ДОСТАВЧИКЪТ 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  до 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 неспазване на сроковете за доставка ДОСТАВЧИКЪТ дължи на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  неустойка в размер на 1% на ден върху стойността на заявените 
лекарствени продукти/радиофармацевтици за всеки ден забава, но не повече от 30% от 
стойността им.  

 
VІІI. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 
1. Доставчикът осигурява в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  гаранция за добро 

изпълнение на договора в размер на 2873.05лв. под формата на парична сума/банкова 
гаранция, представляваща 2 % 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 31.01.2017г., въз основа на 
писмено искане на Доставчика, без да дължи лихва или обезщетение за времето до това 
освобождаване.  

 
IX. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ 
 

1.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прави рекламации за явни недостатъци в 15 дневен 
срок от доставката на лекарствени продукти и в 5 дневен срок от доставката на 
радиофармацевтици, 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, че 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 от 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 VII т.2 от този договор. 
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  е) Възложителят прекратява договора с едноседмично предизвестие, ако не 
е в състояние да изпълнява своите задължения поради непредвидени обстоятелства. В 
този случай се уреждат финансовите взаимоотношения между страните за 
извършените от Доставчика и одобрени от Възложителя дейности по изпълнение на 
договора. 

 ж) поради невъзможност  на доставчика  за изпълнението му.  
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  „МЕДЕКС“ ООД 
 
Управител:        / п /     Управител:                / п /    

/д-р П. Чилингиров/     /д-р Емил Александров, чрез    
Пълномощника си И. Балабанов/  
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№ 
по 

ред

Обособена 
позиция № ATC КОД Международно непатентно 

наименование   /INN/
колечество 

активно в-во
лекарствена 

форма
количество за една 

година до
единична цена в 

лева с ДДС
обща стойност 

\лв. Търговско наименование
Притежател на 

разрешителното за 
употреба

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 6 A02BC01 OMEPRAZOLE 40 mg фл. 1000  2.53 2530.00
Probitor powder for 
concentrate for solution for 
infusion 40mg x 1

Sandoz

2 7 A02BC05 ESOMEPRAZOLE 40mg фл. 300  6.48 1944.00
Meprezor 40mg powder for 
solution for injection / 
infusion x 1 

Sandoz

3 9 A03AD02 DROTAVERIN 40mg амп. 2 мл 800 0.35 280.00 No-Spa 20mg/ml solution 
for injection - 2ml x 1 Sanofi Aventis

4 16 A11GA01 ASCORBINIC ACID 500mg амп.5 мл 6000  0.88 5280.00 Vitamin C Vetprom sol. Inj. 
100mg/ml - 5ml x 1 Vetprom

5 27 B01AB06 NADROPARIN 0.4ml фл 1800  2.79 5022.00
Fraxiparine 9500 anti-Xa 
IU/ml solution for injection 
0.4ml x 1

Aspen Pharma

6 45 V06DC01; 
C05BB56

GLUCOSE5%+NA CHLORIDUM  
0.9 500 мл фл. 500 мл 6000  1.14 6840.00

Glucose 5% + Sodium 
Chloride 0.9%  Baxter 
solution for infusion         
500ml x 1

Baxter

7 46
B05CX01; 
V06DC01; 
V07AB00

GLUCOSE                               0.05 фл. 500 мл 3000  1.09 3270.00 Glucose Baxter 5% solution 
for infusion            500ml x 1 Baxter

8 49 B05BC01 MANNITOLUM 0.10 фл. 500 мл 3000  2.14 6420.00
Mannitol Baxter 10% 
solution for infusion            
500ml x 1

Baxter

ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ВКЛЮЧЕНИ В ПРИЛОЖЕНИЕ №2 НА ПОЗИТИВНИЯ ЛЕКАРСТВЕН СПИСЪК

към Договор № 11 от 11.12.2015г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1                                                                                         

"МЕДЕКС" ООД



9 50 B05BB01 ELECTROLYTES/RINGER/ 500ml фл. 500 мл 5000  1.13 5650.00 Ringer Baxter solution for 
infusion 500ml x 1 Baxter

10 53 B05XA03 SODIUM CHLORIDE 0.9% фл. 500 мл 22000  0.99 21780.00
Sodium Chloride Baxter 
0.9% solution for infusion 
500ml x 1

Baxter

11 54 B05XA03 SODIUM CHLORIDE 0.9%  500 мл  стъкло 5000   0.99 4950.00
Sodium Chloride Baxter 
0.9% solution for infusion 
500ml x 1

Baxter

12 57 B05BB01 SODIUM CHLORIDE 0.9% фл. 100 мл 15000  0.76 11400.00
Sodium Chloride Baxter 
0.9% solution for infusion 
100ml x 1

Baxter

13 60 B05BB01 SODIUM CHLORIDE 0.9% .  250мл. 5000  0.89 4450.00
Sodium Chloride Baxter 
0.9% solution for infusion 
250ml x 1

Baxter

14 61 B05BB01

Alanine,Arginine, Aspartic 
acid,Glutamic acid, 
Glycine,Histidine, Isoleucine, 
Leucine, Lysine acetate, 
Methionine, Phenylalanine, 
Proline, Serine, Threonine, 
Tryptophane, Tyrosine, Valine, 
Sodium acetat, Sodium 
glycerophosphate, cacium 
chloride,dihydrate,

 148 /ph 7.4 фл 500 мл 1000  1.78 1780.00
Plasma- Lyte 148 ( PH 7.4 ) 
solution for infusion - 500ml 
x 1 

Baxter

15 84 J01DA00 SULBACTAM CEFOPERASONE 2g фл. 2400  13.39 32136.00 Sulperazon 1g/1g powder 
for solutin for injection x 1 Pfizer

16 85 J01DD04 CEFTRIAXONE 1g фл. 5000   1.19 5950.00 Ceftriaxon - Tchaikapharma 
powd. Inj. 1g x 1 Tchaikapharma

17 86 J01DB04 CEFASOLIN 2 g фл. 1200   1.69 2028.00 Cefazolin Panpharma 2 G 
powd. Inj. 2g x 1 Panpharma

18 88 J01DD02 CEFTAZIDIM 1 g фл. 1000   5.37 5370.00 Kefadim 1g powder for 
solution for injection x 1 Tchaikapharma

19 97 J01FA10 AZITHROMYCIN 500mg оп. х 5 тб. 500   11.94 5970.00 Azax film-coated tablets 
500mg x 5 Nobel Pharma



20 106 J01MA12 LEVOFLOXACIN 5mg/ml фл.  100 мл 300  8.64 2592.00 Levofloxacin Teva 5mg/ml - 
100ml sol. Inf. x 1 Teva

21 108 J01XB01 Colistimethate sodium 1 MIU фл. 100   21.50 2150.00
Colistin Alvogen 1 MIU 
power for solution for 
injection / infusion x 1

Alvogen

22 109 J01XB01 Colistimethate sodium 2 MIU фл. 100   43.00 4300.00
Colistin Alvogen 2 MIU 
power for solution for 
injection / infusion x 1

Alvogen

23 121 N01AX10 PROPOFOL  1 % 20ml амп. 20 мл 2000  1.95 3900.00
Propofol Sandoz 10 mg/ml, 
emuision for injection / 
infusion, 20 ml x 1

Sandoz

24 127 N01AB08 SEVOFLURANE 250 ml фл. 250 мл 100  187.98 18798.00
Sevoflurane Baxter 100% 
inhalation vapour, liquid - 
250 ml x 1

Baxter

25 129 N02BB02 METAMISOLE SODIUM 500mg/ml амп.2 мл 12000  0.33 3960.00
Metamizole sodium-
Vetprom sol . For inj. 500 
mg/ml 2 ml x 1

Vetprom

26 136 N05CD08 MIDAZOLAM 150 mg амп. 3 мл 1200  2.38 2856.00
Midazolam Panphaarma 
solution for injection 
5mg/ml - 3ml x 1

Panpharma



към Договор № 11 от 11.12.2015г.

№ по 
ред

Обособен
а позиция 

№
ATC КОД

Международно 
непатентно 

наименование   
/INN/

колечество 
активно в-во

лекарствена 
форма

количество за 
една година 

до

единична 
цена в лева с 

ДДС

обща 
стойност \лв.

Търговско 
наименование

Притежател на 
разрешителното за 

употреба

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

27 170 R05CB 6 AMBROXOL      3 mg/ml фл. 300   2.59 777.00 Ambrex 15 mg / 5ml 
syrup - 100ml Nobel Pharma

Общо стойност с ДДС:  172383,00 лв.

Управител:        / п / Управител:                  / п /

   чрез    Пълномощника си И. Балабанов/ 

/д-р П. Чилингиров/  /д-р Емил Александров,                                 

ДОСТАВЧИК:

                                           " МЕДЕКС" ООД
ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ИЗВЪН ПОЗИТИВНИЯ ЛЕКАРСТВЕН СПИСЪК

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1                                                                                         

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

“КОЦ - Стара Загора” ЕООД „МЕДЕКС“ ООД
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