
ДОГОВОР № 1  
 

ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ 
“ДОСТАВКА  НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ПРЕЗ 2016Г.” 

 
   

 
Днес, 29.12.2015г. 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   

„ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление              
гр. София 1309, ул.“Цар Симеон“ бл.20, вх. 1, ет. 1, ап. 3, тел.: 02/9200456, факс: 
02/4174298, вписано в ТР на АВ с ЕИК: 130477290,    ИД.№ по ЗДДС: BG130477290, 
представлявано от Валентин Христов Кръстев – 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-
2015-0006, извършено с Решение № 197/10.12.2015г. на Управителя на „КОЦ - Стара 
Загора” ЕООД  се сключи настоящия договор за обществена поръчка за доставка на 
медицински изделия в т.ч. китове (наричани общо и поотделно „продукти”) за нуждите 
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при следните условия:    

 
   І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА  
 

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

2.  Медицинските изделия, следва да отговарят на действащите 
стандартизационни документи (международни стандарти, европейски стандарти, БДС, 
ОН и др.), с остатъчен срок на годност не по-малко от 60 % от отбелязания на 
опаковката. 

Те следва да са пуснати на пазара и/или в действие съобразно изискванията на 
Закона за медицинските изделия /ЗМИ/ и да са включени в Списъка на медицинските 
изделия, заплащани по реда на Наредбата по чл. 30”а” от ЗМИ, поддържан от 
Изпълнителна агенция по лекарствата /ИАЛ/ и трябва да притежават: 
 нанесена “СЕ” маркировка  
 нанесен идентификационен номер на нотифицирания орган, когато такъв се 

изисква от действащото законодателство; 
 нанесени наименование и адрес на управление на производителя и/или 

упълномощения представител и вносител; 
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 инструкции за употреба, с изключение на изделията, за които не е 
предвидено в закона. 
 да са включени в списъка на медицинските изделия, заплащани по реда на 

Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по 
чл.30 „а“ от Закона за медицинските изделия /ЗМИ/ и за определяне на стойността, до 
която те се заплащат ( приета с ПМС №364/2011г., ДВ бр. 104/2011г. изм. и доп.). 

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 1309, ул.“Цар Симеон“ бл.20, вх. 1, ет. 1, ап. 3, на e-mail адрес: 
helmedsf@yahoo.com, а тези по факс на тел.: 02/4174298.  

 
 

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. Когато бъде намалена продажната цена на продукт от  Списъка на 
медицинските изделия, заплащани по реда на Наредбата за условията и реда за 
съставяне на списък на медицинските изделия по чл.30 „а“ от Закона за медицинските 
изделия /ЗМИ/ и за определяне на стойността, до която те се заплащат ( приета с ПМС 
№364/2011г., ДВ бр. 104/2011г. изм. и доп.) и в резултат на това цената на продукта 
стане по-ниска от договорената, Възложителят го заплаща на по-ниската цена от датата 
на отразяване на по-ниската продажна цена в Списъка на медицинските изделия, 
поддържан от ИАЛ.  

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.   
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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. 
 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА 
 

1.  ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да достави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заявените 
медицински изделия в срок  до 5/пет/ работни дни от заявката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
или в срок уговорен при заявката му, а за радиофармацевтици - китове – 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 

3 
 



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 медицинско изделие 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,  

4. При неспазване на сроковете за доставка ДОСТАВЧИКЪТ дължи на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  неустойка в размер на 1% на ден върху стойността на заявените 
медицински изделия 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 1114,07лв. 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 медицински изделия и в 5 дневен срок от доставката на 
радиофармацевтици - китове, 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; 
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     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 
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   „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД 
 
Управител:           / п /               Управител:        / п /                
 
               /д-р П. Чилингиров/      / Валентин Кръстев/ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

към Договор № 1 от 29.12.2015г.

№ 
по 

ред

№ по 
позиция Наименование

Кол. за една 
година до

Единична цена в 
лева без ДДС

Обща стойност / 
лева Търговско наименование Производител

1 7 Удължител за  перфузия 10000 бр. 0.33 3300.00 Система за перфузия Харсория

2 12
Периферна венозна канюла - 
АБОКАТ 2-пътен   размери: 
14,  16, 18, 20, 22,24G

50000 бр. 0.25 12500.00 Абокати двупътни Харсория

3 13

Периферна венозна канюла - 
АБОКАТ 2-пътен  с 
предпазен механизъм, 
размери: 14,  16, 18, 20, 
22,24G

20000 бр.  0.80 16000.00 Абокати със закл.механизъм Харсория

4 16
Хирургически стерилни 
ръкавици - чифт 
/индивидуално пакетиран/

5000 чифта  0.32 1600.00 Ръкавици хир.стерилни с талк ТДМ

5 21 Хирургически нестерилни 
ръкавици - брой 80000 бр.  0.04 3200.00 Ръкавици хир.нестерилни 

латекс с талк ТДМ

6 33 Санпласт ролка 5см / 5м- 
1брой 5000 бр.  1.10 5500.00 Санпласт 5/5 Анджи Спенк

7 44

Стерилна операционна 
престилка усилена - 
индивидуално опакована по 
1бр.

1200 бр.  2.83 3396.00 Престилки стерилни 
подсилени Гьоксел

8 45
Стерилна операционна 
престилка - индивидуално 
опакована по 1бр.

1200 бр.  2.41 2892.00 Престилки стерилни 
стандартни Гьоксел

МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ

" ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ" ЕООД



9 59
Катетър Тип "Фолей"- 
двупътен ch 
6,8,10,12,14,16,18,20,22,24

3000 бр.  0.64 1920.00 Катетри фолиеви 2-пътни ФКГ

10 60
Катетър Тип "Нелaтон" ch 
6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26
,28

10000 бр.  0.22 2200.00 Катетър Нелатон ФКГ

11 61 Катетър "Пецер" с № от 24 до 
32 100 бр.  5.00 500.00 Катетър Пецер ФКГ

12 65 Канюли трахеостомни с 
балон 30 бр.  6.00 180.00 Трахеостомни канюли с балон ФКГ

13 67 Уринаторни торби с клапан и 
кранче за долно оттичане 8 000 бр. 0.30 2400.00 Уринаторни торби с клапан 

нест. ФКГ

14 79 ЕСО гел за ултразвукова 
диагностика 12 бр.  9.65 115.80 Гел за УЗД 5 л. Натурел

Обща стойност без ДДС: 55703,80 лв.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ДОСТАВЧИК:

„ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД

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

“КОЦ - Стара Загора” ЕООД



ДОГОВОР № 2  
 

ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ 
“ДОСТАВКА  НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ПРЕЗ 2016Г.” 

 
   

Днес, 29.12.2015 г. 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   

„ЕЛИТ МЕДИКАЛ“ ООД, със седалище и адрес на управление гр. София 1421, 
район Лозенец, бул."Арсеналски" № 65, ет. 1, офис 1, тел.: 02 8669070, факс: 02 
8652999, вписано в ТР на АВ с ЕИК: 130824861,    ИД.№ по ЗДДС: BG130824861, 
представлявано от Красимир Аспарухов Кирков - 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-
2015-0006, извършено с Решение № 197/10.12.2015г. на Управителя на „КОЦ - Стара 
Загора” ЕООД  се сключи настоящия договор за обществена поръчка за доставка на 
медицински изделия в т.ч. китове (наричани общо и поотделно „продукти”) за нуждите 
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при следните условия:    

 
   І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА  
 

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

2.  Медицинските изделия, следва да отговарят на действащите 
стандартизационни документи (международни стандарти, европейски стандарти, БДС, 
ОН и др.), с остатъчен срок на годност не по-малко от 60 % от отбелязания на 
опаковката. 

Те следва да са пуснати на пазара и/или в действие съобразно изискванията на 
Закона за медицинските изделия /ЗМИ/ и да са включени в Списъка на медицинските 
изделия, заплащани по реда на Наредбата по чл. 30”а” от ЗМИ, поддържан от 
Изпълнителна агенция по лекарствата /ИАЛ/ и трябва да притежават: 
 нанесена “СЕ” маркировка  
 нанесен идентификационен номер на нотифицирания орган, когато такъв се 

изисква от действащото законодателство; 
 нанесени наименование и адрес на управление на производителя и/или 

упълномощения представител и вносител; 
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 инструкции за употреба, с изключение на изделията, за които не е 
предвидено в закона. 
 да са включени в списъка на медицинските изделия, заплащани по реда на 

Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по 
чл.30 „а“ от Закона за медицинските изделия /ЗМИ/ и за определяне на стойността, до 
която те се заплащат ( приета с ПМС №364/2011г., ДВ бр. 104/2011г. изм. и доп.). 

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 1421, район Лозенец, бул."Арсеналски" № 65, ет. 1, офис 1, на e-mail 
адрес: info@elitmedical.com, а тези по факс на тел.: 02/ 86 52 999.  

 
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. Когато бъде намалена продажната цена на продукт от  Списъка на 
медицинските изделия, заплащани по реда на Наредбата за условията и реда за 
съставяне на списък на медицинските изделия по чл.30 „а“ от Закона за медицинските 
изделия /ЗМИ/ и за определяне на стойността, до която те се заплащат ( приета с ПМС 
№364/2011г., ДВ бр. 104/2011г. изм. и доп.) и в резултат на това цената на продукта 
стане по-ниска от договорената, Възложителят го заплаща на по-ниската цена от датата 
на отразяване на по-ниската продажна цена в Списъка на медицинските изделия, 
поддържан от ИАЛ.  

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 
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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. 
 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА 
 

1.  ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да достави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заявените 
медицински изделия в срок  до 5 /пет/ работни дни от заявката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
или в срок уговорен при заявката му, а за радиофармацевтици - китове – 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. 
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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 медицинско изделие 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,  

4. При неспазване на сроковете за доставка ДОСТАВЧИКЪТ дължи на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  неустойка в размер на 1% на ден върху стойността на заявените 
медицински изделия 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 180,00лв. 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 медицински изделия и в 5 дневен срок от доставката на 
радиофармацевтици - китове, 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   „ЕЛИТ МЕДИКАЛ“ ООД 
 
Управител:         / п /                Управител:      / п /  
 
               /д-р П. Чилингиров/      /Красимир Кирков/  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

към Договор  № 2 от 29.12.2015 г.

№ 
по 

ред

№ по 
позиция Наименование Кол. за една 

година до
Единична цена 
в лева без ДДС

Обща 
стойност / 

лева
Търговско наименование Производител

1 121  Кювети за BS 300 1500 комплекта   6.00 9 000.00        Реакционни кювети CORMAY  Group

Обща стойност без ДДС: 9000 лв.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ДОСТАВЧИК:

„ЕЛИТ МЕДИКАЛ“ ООД

Управител:     / п /                 Управител:       / п /

/д-р П. Чилингиров/  /Красимир Кирков/

МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ

" Елит Медикал "ООД

“КОЦ - Стара Загора” ЕООД



ДОГОВОР № 3  
 

ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ 
“ДОСТАВКА  НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ПРЕЗ 2016Г.” 

 
   

Днес, 29.12.2015 г. 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-
2015-0006, извършено с Решение № 197/10.12.2015г. на Управителя на „КОЦ - Стара 
Загора” ЕООД  се сключи настоящия договор за обществена поръчка за доставка на 
медицински изделия в т.ч. китове (наричани общо и поотделно „продукти”) за нуждите 
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при следните условия:    

 
   І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА  
 

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

2.  Медицинските изделия, следва да отговарят на действащите 
стандартизационни документи (международни стандарти, европейски стандарти, БДС, 
ОН и др.), с остатъчен срок на годност не по-малко от 60 % от отбелязания на 
опаковката. 

Те следва да са пуснати на пазара и/или в действие съобразно изискванията на 
Закона за медицинските изделия /ЗМИ/ и да са включени в Списъка на медицинските 
изделия, заплащани по реда на Наредбата по чл. 30”а” от ЗМИ, поддържан от 
Изпълнителна агенция по лекарствата /ИАЛ/ и трябва да притежават: 
 нанесена “СЕ” маркировка  
 нанесен идентификационен номер на нотифицирания орган, когато такъв се 

изисква от действащото законодателство; 
 нанесени наименование и адрес на управление на производителя и/или 

упълномощения представител и вносител; 
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 инструкции за употреба, с изключение на изделията, за които не е 
предвидено в закона. 
 да са включени в списъка на медицинските изделия, заплащани по реда на 

Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по 
чл.30 „а“ от Закона за медицинските изделия /ЗМИ/ и за определяне на стойността, до 
която те се заплащат ( приета с ПМС №364/2011г., ДВ бр. 104/2011г. изм. и доп.). 

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. Бургас 8000, ул.“Сан Стефано“ №28, на e-mail адрес: farkol@farkol.bg, а 
тези по факс на тел.: 056 851721.  

 
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. Когато бъде намалена продажната цена на продукт от  Списъка на 
медицинските изделия, заплащани по реда на Наредбата за условията и реда за 
съставяне на списък на медицинските изделия по чл.30 „а“ от Закона за медицинските 
изделия /ЗМИ/ и за определяне на стойността, до която те се заплащат ( приета с ПМС 
№364/2011г., ДВ бр. 104/2011г. изм. и доп.) и в резултат на това цената на продукта 
стане по-ниска от договорената, Възложителят го заплаща на по-ниската цена от датата 
на отразяване на по-ниската продажна цена в Списъка на медицинските изделия, 
поддържан от ИАЛ.  

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 
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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. 
 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА 
 

1.  ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да достави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заявените 
медицински изделия в срок  до 5 /пет/ работни дни от заявката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
или в срок уговорен при заявката му, а за радиофармацевтици - китове – 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 
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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 медицинско изделие 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,  

4. При неспазване на сроковете за доставка ДОСТАВЧИКЪТ дължи на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  неустойка в размер на 1% на ден върху стойността на заявените 
медицински изделия 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 40,00лв. 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 медицински изделия и в 5 дневен срок от доставката на 
радиофармацевтици - китове, 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

към Договор  № 3  от 29.12.2015г.

№ 
по 

ред

№ по 
позиция Наименование

Кол. за една 
година до

Единична цена 
в лева без ДДС

Обща стойност 
/ лева Търговско наименование Производител

1 2
 Инжекционни игли  за 
еднократно използване G 16, 
18, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27 

 100000 бр.   0.02           2 000.00     ИГЛА ИНЖЕКЦИОННА 
РАЗМЕР ПО СТАНДАРТ  МОМИНА КРЕПОСТ АД 

Обща стойност без ДДС: 2000 лв.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ДОСТАВЧИК:

“КОЦ - Стара Загора” ЕООД „ФАРКОЛ“ АД
Управител:        / п /                  Изп. Директор:            / п /

               /д-р П. Чилингиров/  

МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ

"ФАРКОЛ"  АД

/Таня Базотева/

/ Георги Базотев/

Председател на СД:      / п /



ДОГОВОР № 4  
 

ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ 
“ДОСТАВКА  НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ПРЕЗ 2016Г.” 

 
   

Днес, 29.12.2015 г. 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   

„ТОП – ДИАГНОСТИКА“ ООД, със седалище и адрес на управление гр. 
София 1407, ул. Любата №4-6, тел.: 02 9586493, факс: 02 9586502, вписано в ТР на АВ с 
ЕИК: 130284625, ИД.№ по ЗДДС: BG 130284625, представлявано от д-р Любомир 
Стефанов Момчилов - 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-
2015-0006, извършено с Решение № 197/10.12.2015г. на Управителя на „КОЦ - Стара 
Загора” ЕООД  се сключи настоящия договор за обществена поръчка за доставка на 
медицински изделия в т.ч. китове (наричани общо и поотделно „продукти”) за нуждите 
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при следните условия:    

 
   І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА  
 

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

2.  Медицинските изделия, следва да отговарят на действащите 
стандартизационни документи (международни стандарти, европейски стандарти, БДС, 
ОН и др.), с остатъчен срок на годност не по-малко от 60 % от отбелязания на 
опаковката. 

Те следва да са пуснати на пазара и/или в действие съобразно изискванията на 
Закона за медицинските изделия /ЗМИ/ и да са включени в Списъка на медицинските 
изделия, заплащани по реда на Наредбата по чл. 30”а” от ЗМИ, поддържан от 
Изпълнителна агенция по лекарствата /ИАЛ/ и трябва да притежават: 
 нанесена “СЕ” маркировка  
 нанесен идентификационен номер на нотифицирания орган, когато такъв се 

изисква от действащото законодателство; 
 нанесени наименование и адрес на управление на производителя и/или 

упълномощения представител и вносител; 
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 инструкции за употреба, с изключение на изделията, за които не е 
предвидено в закона. 
 да са включени в списъка на медицинските изделия, заплащани по реда на 

Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по 
чл.30 „а“ от Закона за медицинските изделия /ЗМИ/ и за определяне на стойността, до 
която те се заплащат ( приета с ПМС №364/2011г., ДВ бр. 104/2011г. изм. и доп.). 

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 1408, бул. Витоша №188, на e-mail адрес: info@topdia.eu, а тези по 
факс на тел.: 02/9586502.  

 
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. Когато бъде намалена продажната цена на продукт от  Списъка на 
медицинските изделия, заплащани по реда на Наредбата за условията и реда за 
съставяне на списък на медицинските изделия по чл.30 „а“ от Закона за медицинските 
изделия /ЗМИ/ и за определяне на стойността, до която те се заплащат ( приета с ПМС 
№364/2011г., ДВ бр. 104/2011г. изм. и доп.) и в резултат на това цената на продукта 
стане по-ниска от договорената, Възложителят го заплаща на по-ниската цена от датата 
на отразяване на по-ниската продажна цена в Списъка на медицинските изделия, 
поддържан от ИАЛ.  

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 
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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. 
 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА 
 

1.  ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да достави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заявените 
медицински изделия в срок  до 5 /пет/ работни дни от заявката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
или в срок уговорен при заявката му, а за радиофармацевтици - китове – 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. 
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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 медицинско изделие 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,  

4. При неспазване на сроковете за доставка ДОСТАВЧИКЪТ дължи на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  неустойка в размер на 1% на ден върху стойността на заявените 
медицински изделия 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 133,04лв. 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 медицински изделия и в 5 дневен срок от доставката на 
радиофармацевтици - китове, 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   „ТОП – ДИАГНОСТИКА“ ООД 
 
Управител:         / п /                Управител:        / п /                
               /д-р П. Чилингиров/      / д-р Л. Момчилов/ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

към Договор № 4 от 29.12.2015г.

№ 
по 

ред

№ по 
позиция Наименование Кол. за една 

година до
Единична цена 
в лева без ДДС

Обща 
стойност / 

лева
Търговско наименование Производител

1 125  Р-ви и контроли за Cell-
Dyn 1700   

2  дилуент 800 литра 1.95                  1 560.00       Diaton-CD1.6                                             
Diluent 20l  Diagon, Унгария 

3  детергент 320 литра                     2.07    662.40          Dia-Rinse-  CD1.6                  
20l  Diagon, Унгария 

4  лизиращ 25 литра                   33.67    841.75          Diaiyse-CD1.6   5l  Diagon, Унгария 

5  ензимен миещ 200 ml                     0.72    144.00          Gell-Clenz   50ml  Diagon, Унгария 

6  контролна кръв 3 нива 90 ml                   15.00    1 350.00       D-Check  18 Plus   7.5ml  Diagon, Унгария 

7 128  Реактиви и Контроли за 
Compact X 

8 неопластин 600 ml                     1.15    690.00          Dia- PT  5                          
10 x 5ml  Diagon, Унгария 

9 реактив за aPTT 240 ml                     1.00    240.00          Dia- PTT                            
12 x 4ml  Diagon, Унгария 

10 CaCl₂  0.025M 360 ml                     0.07    25.20            Dia-CaCl2                               
12 x 16 ml  Diagon, Унгария 

11 реактив за фибриноген 360 ml                     2.42    871.20          Dia-FIB                                   
12 x 5ml  Diagon, Унгария 

МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ

" ТОП ДИАГНОСТИКА" ООД



12 буфер за фибриноген 900 ml                     0.07    63.00            Dia-IMIDAZOL                    
12 x 15 ml  Diagon, Унгария 

13 калибратор за коагулация 12 ml 3.46 41.52 Dia-Cal                                      
12 x 1 ml  Diagon, Унгария 

14 контролна плазма 70 ml                     2.33    163.10          Dia-Cont I-II                                     
( 10 + 10) x 1ml  Diagon, Унгария 

Обща стойност без ДДС : 6652.17лв.  

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ДОСТАВЧИК:

“КОЦ - Стара Загора” ЕООД

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

„ТОП – ДИАГНОСТИКА“ ООД



ДОГОВОР № 5  
 

ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ 
“ДОСТАВКА  НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ПРЕЗ 2016Г.” 

 
 
   

Днес, 29.12.2015 г. 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   

„ОМНИМЕД“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София 1618, 
р-н Красно село, ул. „Царица Елеонора“ № 9, ап. 2, тел.: 02/9555404, факс 02/9555404, 
вписано в ТР на АВ с ЕИК: 121438533,  ИД.№ по ЗДДС: BG 121438533, представлявано 
от Елисавета Георгиева Младенова - 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-
2015-0006, извършено с Решение № 197/10.12.2015г. на Управителя на „КОЦ - Стара 
Загора” ЕООД  се сключи настоящия договор за обществена поръчка за доставка на 
медицински изделия в т.ч. китове (наричани общо и поотделно „продукти”) за нуждите 
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при следните условия:    

 
   І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА  
 

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

2.  Медицинските изделия, следва да отговарят на действащите 
стандартизационни документи (международни стандарти, европейски стандарти, БДС, 
ОН и др.), с остатъчен срок на годност не по-малко от 60 % от отбелязания на 
опаковката. 

Те следва да са пуснати на пазара и/или в действие съобразно изискванията на 
Закона за медицинските изделия /ЗМИ/ и да са включени в Списъка на медицинските 
изделия, заплащани по реда на Наредбата по чл. 30”а” от ЗМИ, поддържан от 
Изпълнителна агенция по лекарствата /ИАЛ/ и трябва да притежават: 
 нанесена “СЕ” маркировка  
 нанесен идентификационен номер на нотифицирания орган, когато такъв се 

изисква от действащото законодателство; 
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 нанесени наименование и адрес на управление на производителя и/или 
упълномощения представител и вносител; 
 инструкции за употреба, с изключение на изделията, за които не е 

предвидено в закона. 
 да са включени в списъка на медицинските изделия, заплащани по реда на 

Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по 
чл.30 „а“ от Закона за медицинските изделия /ЗМИ/ и за определяне на стойността, до 
която те се заплащат ( приета с ПМС №364/2011г., ДВ бр. 104/2011г. изм. и доп.). 

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 1618, р-н Красно село, ул. „Царица Елеонора“ № 9, ап. 2, на e-mail 
адрес:  omnimed@techno-link.com, а тези по факс на тел.: 02/9555404.  

 
 

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. Когато бъде намалена продажната цена на продукт от  Списъка на 
медицинските изделия, заплащани по реда на Наредбата за условията и реда за 
съставяне на списък на медицинските изделия по чл.30 „а“ от Закона за медицинските 
изделия /ЗМИ/ и за определяне на стойността, до която те се заплащат ( приета с ПМС 
№364/2011г., ДВ бр. 104/2011г. изм. и доп.) и в резултат на това цената на продукта 
стане по-ниска от договорената, Възложителят го заплаща на по-ниската цена от датата 
на отразяване на по-ниската продажна цена в Списъка на медицинските изделия, 
поддържан от ИАЛ.  

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.   
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  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. 
 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА 
 

1.  ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да достави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заявените 
медицински изделия в срок  до 5 /пет/ работни дни от заявката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
или в срок уговорен при заявката му, а за радиофармацевтици - китове – 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 
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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 медицинско изделие 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,  

4. При неспазване на сроковете за доставка ДОСТАВЧИКЪТ дължи на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  неустойка в размер на 1% на ден върху стойността на заявените 
медицински изделия 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 169,76лв. 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 медицински изделия и в 5 дневен срок от доставката на 
радиофармацевтици - китове, 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; 
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     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 
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   „ОМНИМЕД“ ЕООД 
 
Управител:            / п /             Управител:           / п / 
               /д-р П. Чилингиров/      / Елисавета Младенова/ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
към Договор № 5 от 29.12.2015 год.

І.3 МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ - за отделение "Клинична патология"

№ по 
ред

Обособена 
позиция № Наименование на изделието Количества за 

една год. до:

Единична 
цена в лева 

без ДДС

Обща 
стойност / 

лева

Търговско 
наименование Производител

1 2 3 4 5 6 7 8

1 99 Предметни стъкла с матиран край 25000 бр. 0.04 1000.00 Microscope slides ДАКО

2 100 Покривни стъкла 24/50 mm 20000 бр. 0.02 400.00 Cover glass 24/50mm ДАКО

3 103 Полизин стъкла за ИХХ 1800 бр. 0.40 720.00
Silanized Microscope 
slides ДАКО

4 113 ИХХ - продукти

Универсална декстранова визуализираща 
система с включен буфер за антигенно 
възстановяване, депарафиниране, рехидратация 
и буфер за промиване - фабрична опаковка 2 опаковки 1450.00 2900.00

EnVision™ FLEX, High 
pH, (Link) ДАКО

Разредител за антитела - стабилност над 6 
месеца на разреденото антитяло 2 опаковки 100.00 200.00 Antibody Diluent ДАКО
Моно клонален заешки анти човешки естроген 
рецептор алфа, клон EP1, готов за употреба 
разтвор 2 опаковки 500.00 1000.00

FLEX Monoclonal Rabbit 
X-H ER alpha Clone 
EP1, RTU, (Link) ДАКО

Моно клонален миши анти човешки прогестерон 
рецептор, клон PgR 636, готов за употреба 
разтвор 2 опаковки 500.00 1000.00

  
Mouse, X-Hu Progest 
Recept, Clone PgR 636, 
RTU, Link ДАКО

Поли клонарен заешки анти човешки XER-2, 
концентрат 2 опаковки 634.00 1268.00

Rb a Hu c-erbB-2 
Oncoprotein ДАКО

Обща стойност без ДДС :      8488.00лв.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ДОСТАВЧИК:

“КОЦ - Стара Загора” ЕООД „ОМНИМЕД“ 

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

" ОМНИМЕД" ООД

/ Елисавета Младенова/



ДОГОВОР № 6  
 

ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ 
“ДОСТАВКА  НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ПРЕЗ 2016Г.” 

 
   

Днес, 29.12.2015 г. 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   

„ЕРГИН” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив 4002, 
ул.”Младежка” №20А, ет.4, ап.8, тел.: 032 624088, факс: 032 516201, вписано в ТР на 
АВ с ЕИК: 115807794,    ИД.№ по ЗДДС: BG 115807794, представлявано от Геновева 
Минкова Димитрова – Самарджиева - 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-
2015-0006, извършено с Решение № 197/10.12.2015г. на Управителя на „КОЦ - Стара 
Загора” ЕООД  се сключи настоящия договор за обществена поръчка за доставка на 
медицински изделия в т.ч. китове (наричани общо и поотделно „продукти”) за нуждите 
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при следните условия:    

 
   І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА  
 

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

2.  Медицинските изделия, следва да отговарят на действащите 
стандартизационни документи (международни стандарти, европейски стандарти, БДС, 
ОН и др.), с остатъчен срок на годност не по-малко от 60 % от отбелязания на 
опаковката. 

Те следва да са пуснати на пазара и/или в действие съобразно изискванията на 
Закона за медицинските изделия /ЗМИ/ и да са включени в Списъка на медицинските 
изделия, заплащани по реда на Наредбата по чл. 30”а” от ЗМИ, поддържан от 
Изпълнителна агенция по лекарствата /ИАЛ/ и трябва да притежават: 
 нанесена “СЕ” маркировка  
 нанесен идентификационен номер на нотифицирания орган, когато такъв се 

изисква от действащото законодателство; 
 нанесени наименование и адрес на управление на производителя и/или 

упълномощения представител и вносител; 
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 инструкции за употреба, с изключение на изделията, за които не е 
предвидено в закона. 
 да са включени в списъка на медицинските изделия, заплащани по реда на 

Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по 
чл.30 „а“ от Закона за медицинските изделия /ЗМИ/ и за определяне на стойността, до 
която те се заплащат ( приета с ПМС №364/2011г., ДВ бр. 104/2011г. изм. и доп.). 

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 4000, ул.”Виктор Юго” №12, на e-mail адрес: einediv@dmx.net, а 
тези по факс на тел.: 032 516 201.  

 
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. Когато бъде намалена продажната цена на продукт от  Списъка на 
медицинските изделия, заплащани по реда на Наредбата за условията и реда за 
съставяне на списък на медицинските изделия по чл.30 „а“ от Закона за медицинските 
изделия /ЗМИ/ и за определяне на стойността, до която те се заплащат ( приета с ПМС 
№364/2011г., ДВ бр. 104/2011г. изм. и доп.) и в резултат на това цената на продукта 
стане по-ниска от договорената, Възложителят го заплаща на по-ниската цена от датата 
на отразяване на по-ниската продажна цена в Списъка на медицинските изделия, 
поддържан от ИАЛ.  

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 
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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. 
 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА 
 

1.  ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да достави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заявените 
медицински изделия в срок  до 2 /два/ работни дни от заявката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
или в срок уговорен при заявката му, а за радиофармацевтици - китове – 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 
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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 медицинско изделие 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,  

4. При неспазване на сроковете за доставка ДОСТАВЧИКЪТ дължи на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  неустойка в размер на 1% на ден върху стойността на заявените 
медицински изделия 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 108,74лв. 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 медицински изделия и в 5 дневен срок от доставката на 
радиофармацевтици - китове, 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   „ЕРГИН” ЕООД 
 
Управител:            / п /             Управител:               / п / 
               /д-р П. Чилингиров/           /Г. Димитрова – Самарджиева/ 

 
 

 

5 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

към Договор  № 6 от 29.12.2015 г.

№ по 
ред

№ по 
позиция Наименование Кол. за една 

година до
Единична цена 
в лева без ДДС

Обща стойност 
/ лева Търговско наименование Производител

1 83
 Маски  за лъчелечение за 
облъчване  на глава, глава и шия  
съвместими  с  подложка Q - Fix 

1.1.  Термопластична маска за глава 
съвместима с подложка Q - Fix 40 бр. 58.38 2 335.20  UON® Маска за глава - 3.2 mm 

maxi перфорация 60095  Орфит Индустрийс БЕЛГИЯ 

1.2.  Термопластична маска за глава и 
шия съвместима с подложка Q - Fix 40 бр. 61.68 2 467.20  UON® Маска за глава - 3.2 mm 

maxi  перф. удължение шия 60097  Орфит Индустрийс БЕЛГИЯ 

2 84  Термопластичен болус материал 

2.1.  Термопластичен болус материал 1 комплект 255.00 255.00  Термопластичен болус материал   
10 см х 10 см х 5мм  Орфит Индустрийс БЕЛГИЯ 

2.2.  Термопластичен болус материал 1 комплект 380.00 380.00  Термопластичен болус материал   
20 см х 20 см х 5мм  Орфит Индустрийс БЕЛГИЯ 

Обща стойност без ДДС: 5437,40 лв.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ДОСТАВЧИК:

“КОЦ - Стара Загора” ЕООД „ЕРГИН” ЕООД

Управител:       / п /               Управител:          / п /
               /д-р П. Чилингиров/       /Г. Димитрова – Самарджиева/

МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ

"ЕРГИН" ЕООД



ДОГОВОР № 7  
 

ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ 
“ДОСТАВКА  НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ПРЕЗ 2016Г.” 

 
   

Днес, 29.12.2015 г. 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   

„ДАНС ФАРМА“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София 1505, 
район Слатина, ж.к. Редута, ул. Блага Димитрова № 37, вх. 1, ет. 1, ап. 1, тел.: 02 
9367792, факс: 02 9366751, вписано в ТР на АВ с ЕИК: 130868975,    ИД.№ по ЗДДС: 
BG130868975, представлявано от Даниела Анкова Спасова - 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-
2015-0006, извършено с Решение № 197/10.12.2015г. на Управителя на „КОЦ - Стара 
Загора” ЕООД  се сключи настоящия договор за обществена поръчка за доставка на 
медицински изделия в т.ч. китове (наричани общо и поотделно „продукти”) за нуждите 
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при следните условия:    

 
   І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА  
 

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

2.  Медицинските изделия, следва да отговарят на действащите 
стандартизационни документи (международни стандарти, европейски стандарти, БДС, 
ОН и др.), с остатъчен срок на годност не по-малко от 60 % от отбелязания на 
опаковката. 

Те следва да са пуснати на пазара и/или в действие съобразно изискванията на 
Закона за медицинските изделия /ЗМИ/ и да са включени в Списъка на медицинските 
изделия, заплащани по реда на Наредбата по чл. 30”а” от ЗМИ, поддържан от 
Изпълнителна агенция по лекарствата /ИАЛ/ и трябва да притежават: 
 нанесена “СЕ” маркировка  
 нанесен идентификационен номер на нотифицирания орган, когато такъв се 

изисква от действащото законодателство; 
 нанесени наименование и адрес на управление на производителя и/или 

упълномощения представител и вносител; 
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 инструкции за употреба, с изключение на изделията, за които не е 
предвидено в закона. 
 да са включени в списъка на медицинските изделия, заплащани по реда на 

Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по 
чл.30 „а“ от Закона за медицинските изделия /ЗМИ/ и за определяне на стойността, до 
която те се заплащат ( приета с ПМС №364/2011г., ДВ бр. 104/2011г. изм. и доп.). 

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 1505, район Слатина, ж.к. Редута, ул. Блага Димитрова № 37, вх. 1, 
ет. 1, ап. 1, на e-mail адрес: office@danspharma.com, а тези по факс на тел.: 02/ 936 67 51 
и 02/ 936 77 92.  

 
 

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. Когато бъде намалена продажната цена на продукт от  Списъка на 
медицинските изделия, заплащани по реда на Наредбата за условията и реда за 
съставяне на списък на медицинските изделия по чл.30 „а“ от Закона за медицинските 
изделия /ЗМИ/ и за определяне на стойността, до която те се заплащат ( приета с ПМС 
№364/2011г., ДВ бр. 104/2011г. изм. и доп.) и в резултат на това цената на продукта 
стане по-ниска от договорената, Възложителят го заплаща на по-ниската цена от датата 
на отразяване на по-ниската продажна цена в Списъка на медицинските изделия, 
поддържан от ИАЛ.  

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.   
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  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. 
 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА 
 

1.  ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да достави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заявените 
медицински изделия в срок  до ………. работни дни от заявката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
или в срок уговорен при заявката му, а за радиофармацевтици - китове – 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 
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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 медицинско изделие 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,  

4. При неспазване на сроковете за доставка ДОСТАВЧИКЪТ дължи на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  неустойка в размер на 1% на ден върху стойността на заявените 
медицински изделия 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 1523,56лв. 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 медицински изделия и в 5 дневен срок от доставката на 
радиофармацевтици - китове, 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; 
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     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 
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   „ДАНС ФАРМА“ ЕООД 
 
Управител:              / п /           Управител:       / п / 
 
               /д-р П. Чилингиров/      /Даниела Спасова/  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

към Договор № 7 от 29.12.2015 г.

№ по 
ред

№ по 
позиция Наименование Кол. за една 

година до
Единична цена 
в лева без ДДС

Обща стойност 
/ лева Търговско наименование Производител

1 87  125J test FT-4 х 100 проби (бр.) 12 бр.   170.40 2 044.80
T4 free RIA CT Demeditec Diagnostics GmbH

2 88  125J test TSH х 100 проби (бр.) 12 бр.  170.40 2 044.80
TSH 1h IRMA CT Demeditec Diagnostics GmbH

3 89  125J test Anti TG /TAT/ х 100 проби (бр.) 12 бр.  300.40 3 604.80
Thyroglobulin - Ab ( Tg- Ab ) RIA Demeditec Diagnostics GmbH

4 90  125J test Anti TPO /MAT/ х 100 проби 
(бр.) 12 бр.   297.80 3 573.60

TPO - Ab RIA Demeditec Diagnostics GmbH

5 91  125J test BHCG x 100 проби (бр.). 12 бр.  269.20 3 230.40
B - hCG free IRMA Demeditec Diagnostics GmbH

6 92  125J test CA - 15-3 x 100 проби (бр.) 48 бр.   383.60 18 412.80
CA 15 - 3 IRMA Demeditec Diagnostics GmbH

7 93  125J testThyroglobulin 125J x 
100проби(бр.) 4 бр.  287.40 1 149.60

h Tg  IRMA Demeditec Diagnostics GmbH

8 94  125J test CA - 19-9 x100 проби (бр.) 48 бр.  383.60 18 412.80
CA 19 - 9  IRMA Demeditec Diagnostics GmbH

9 95  125J test CA - 125 x100 проби (бр.) 24 бр.  383.60 9 206.40
CA 125  IRMA Demeditec Diagnostics GmbH

10 96  125J  CE A x 100 проби  (бр.) 24 бр.   238.00 5 712.00
CEA  IRMA Demeditec Diagnostics GmbH

11 97  125J  - PSA x 100 проби (бр.) 24 бр.  253.60 6 086.40
PSA  IRMA Immunotech s.r.o.

12 98  125J test αFP x 100 проби (бр.) 12 бр.   225.00 2 700.00
AFP  IRMA Demeditec Diagnostics GmbH

Обща стойност без ДДС: 76178,40 лв.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ДОСТАВЧИК:

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

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

МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ

"ДАНС ФАРМА" ЕООД



ДОГОВОР № 8  
 

ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ 
“ДОСТАВКА  НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ПРЕЗ 2016Г.” 

 
   
 

Днес, 29.12.2015 г. 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   

"БЕСТ МЕДИКАЛ КЕЪР" ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. 
София 1680, район р-н Красно село, ж.к. Борово, ул. "Борово" №52, вх. В, ет. 3, ап. 30, 
тел.: 0888941133, 0885434191, вписано в ТР на АВ с ЕИК: 202832033,    ИД.№ по 
ЗДДС: BG 202832033, представлявано от Ваня Василева Стоименова - 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-
2015-0006, извършено с Решение № 197/10.12.2015г. на Управителя на „КОЦ - Стара 
Загора” ЕООД  се сключи настоящия договор за обществена поръчка за доставка на 
медицински изделия в т.ч. китове (наричани общо и поотделно „продукти”) за нуждите 
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при следните условия:    

 
   І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА  
 

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

2.  Медицинските изделия, следва да отговарят на действащите 
стандартизационни документи (международни стандарти, европейски стандарти, БДС, 
ОН и др.), с остатъчен срок на годност не по-малко от 60 % от отбелязания на 
опаковката. 

Те следва да са пуснати на пазара и/или в действие съобразно изискванията на 
Закона за медицинските изделия /ЗМИ/ и да са включени в Списъка на медицинските 
изделия, заплащани по реда на Наредбата по чл. 30”а” от ЗМИ, поддържан от 
Изпълнителна агенция по лекарствата /ИАЛ/ и трябва да притежават: 
 нанесена “СЕ” маркировка  
 нанесен идентификационен номер на нотифицирания орган, когато такъв се 

изисква от действащото законодателство; 
 нанесени наименование и адрес на управление на производителя и/или 

упълномощения представител и вносител; 
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 инструкции за употреба, с изключение на изделията, за които не е 
предвидено в закона. 
 да са включени в списъка на медицинските изделия, заплащани по реда на 

Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по 
чл.30 „а“ от Закона за медицинските изделия /ЗМИ/ и за определяне на стойността, до 
която те се заплащат ( приета с ПМС №364/2011г., ДВ бр. 104/2011г. изм. и доп.). 

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 1680, район р-н Красно село, ж.к. Борово, ул. "Борово" №52, вх. В, 
ет. 3, ап. 30, на e-mail адрес: best.medical.care.bg@gmail.com, а тези по факс на тел.: 
.............................  

 
 

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. Когато бъде намалена продажната цена на продукт от  Списъка на 
медицинските изделия, заплащани по реда на Наредбата за условията и реда за 
съставяне на списък на медицинските изделия по чл.30 „а“ от Закона за медицинските 
изделия /ЗМИ/ и за определяне на стойността, до която те се заплащат ( приета с ПМС 
№364/2011г., ДВ бр. 104/2011г. изм. и доп.) и в резултат на това цената на продукта 
стане по-ниска от договорената, Възложителят го заплаща на по-ниската цена от датата 
на отразяване на по-ниската продажна цена в Списъка на медицинските изделия, 
поддържан от ИАЛ.  

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.   
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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. 
 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА 
 

1.  ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да достави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заявените 
медицински изделия в срок  до 4 /четири/ работни дни от заявката на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или в срок уговорен при заявката му, а за радиофармацевтици - 
китове – 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 
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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 медицинско изделие 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,  

4. При неспазване на сроковете за доставка ДОСТАВЧИКЪТ дължи на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  неустойка в размер на 1% на ден върху стойността на заявените 
медицински изделия 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 1934,91лв. 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 медицински изделия и в 5 дневен срок от доставката на 
радиофармацевтици - китове, 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; 
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     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 
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   "БЕСТ МЕДИКАЛ КЕЪР" ЕООД 
 
Управител:           / п /              Управител:        / п / 
               /д-р П. Чилингиров/      /Ваня Стоименова/ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

към Договор № 8  от 29.12.2015 год.

№ по 
ред

№ по 
позиция Наименование Кол. за една 

година до
Единична цена 
в лева без ДДС

Обща стойност 
/ лева Търговско наименование Производител

1 70  Еднократен циркулярен съшивател  

2  Еднократен циркулярен съшивател  50 бр. 394.99 19 749.50  Evomed disposable circular 
stapler  Evomed Group SARL 

3  Еднократен циркулярен съшивател  50 бр. 394.99 19 749.50  Evomed disposable circular 
stapler  Evomed Group SARL 

4  Еднократен циркулярен съшивател. 50 бр. 394.99 19 749.50  Evomed disposable circular 
stapler  Evomed Group SARL 

5 71 Линеен съшивател 

6 Линеен съшивател 50 бр. 249.98 12 499.00
 Evomed disposable linear stapler  Evomed Group SARL 

7 Линеен съшивател 50 бр. 249.98 12 499.00
 Evomed disposable linear stapler  Evomed Group SARL 

8 Линеен съшивател 50 бр. 249.98 12 499.00
 Evomed disposable linear stapler  Evomed Group SARL 

Обща стойност без ДДС: 96745,50 лв.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ДОСТАВЧИК:

“КОЦ - Стара Загора” ЕООД

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

МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ

"Бест Медикал Кеър" ЕООД

"БЕСТ МЕДИКАЛ КЕЪР" ЕООД

/Ваня Стоименова/



ДОГОВОР № 9  
 

ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ 
“ДОСТАВКА  НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ПРЕЗ 2016Г.” 

 
   

Днес, 29.12.2015 г. 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 8501050, факс: 
02 8558543, вписано в ТР на АВ с ЕИК: 131148628, ИД.№ по ЗДДС: BG131148628, 
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-
2015-0006, извършено с Решение № 197/10.12.2015г. на Управителя на „КОЦ - Стара 
Загора” ЕООД  се сключи настоящия договор за обществена поръчка за доставка на 
медицински изделия в т.ч. китове (наричани общо и поотделно „продукти”) за нуждите 
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при следните условия:    

 
   І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА  
 

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

2.  Медицинските изделия, следва да отговарят на действащите 
стандартизационни документи (международни стандарти, европейски стандарти, БДС, 
ОН и др.), с остатъчен срок на годност не по-малко от 60 % от отбелязания на 
опаковката. 

Те следва да са пуснати на пазара и/или в действие съобразно изискванията на 
Закона за медицинските изделия /ЗМИ/ и да са включени в Списъка на медицинските 
изделия, заплащани по реда на Наредбата по чл. 30”а” от ЗМИ, поддържан от 
Изпълнителна агенция по лекарствата /ИАЛ/ и трябва да притежават: 
 нанесена “СЕ” маркировка  
 нанесен идентификационен номер на нотифицирания орган, когато такъв се 

изисква от действащото законодателство; 
 нанесени наименование и адрес на управление на производителя и/или 

упълномощения представител и вносител; 
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 инструкции за употреба, с изключение на изделията, за които не е 
предвидено в закона. 
 да са включени в списъка на медицинските изделия, заплащани по реда на 

Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по 
чл.30 „а“ от Закона за медицинските изделия /ЗМИ/ и за определяне на стойността, до 
която те се заплащат ( приета с ПМС №364/2011г., ДВ бр. 104/2011г. изм. и доп.). 

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 1618, район р-н Витоша, кв. Манастирски ливади, ул. „Пирин“ № 
32, на e-mail адрес: office@bulmarml.bg, а тези по факс на тел.: 02 855 85 43.  

 
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. Когато бъде намалена продажната цена на продукт от  Списъка на 
медицинските изделия, заплащани по реда на Наредбата за условията и реда за 
съставяне на списък на медицинските изделия по чл.30 „а“ от Закона за медицинските 
изделия /ЗМИ/ и за определяне на стойността, до която те се заплащат ( приета с ПМС 
№364/2011г., ДВ бр. 104/2011г. изм. и доп.) и в резултат на това цената на продукта 
стане по-ниска от договорената, Възложителят го заплаща на по-ниската цена от датата 
на отразяване на по-ниската продажна цена в Списъка на медицинските изделия, 
поддържан от ИАЛ.  

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 
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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. 
 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА 
 

1.  ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да достави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заявените 
медицински изделия в срок  до 5 /пет/ работни дни от заявката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
или в срок уговорен при заявката му, а за радиофармацевтици - китове – 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. 
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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 медицинско изделие 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,  

4. При неспазване на сроковете за доставка ДОСТАВЧИКЪТ дължи на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  неустойка в размер на 1% на ден върху стойността на заявените 
медицински изделия 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 107,00лв. 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 медицински изделия и в 5 дневен срок от доставката на 
радиофармацевтици - китове, 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   „БУЛМАР МЛ“ ООД 
 
Управител:             / п /            Управител:         / п /               
               /д-р П. Чилингиров/      /Мариела Гачевска/ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

към Договор № 9 от 29.12.2015 г.

№ по 
ред

№ по 
позиция Наименование Кол. за една 

година до
Единична цена 
в лева без ДДС

Обща стойност 
/ лева Търговско наименование Производител

1 24  Марля пакет 1м/1м - по 1 брой в 
опаковка  5000 опаковки  0.34 1 700.00 Марля пакет 1м/1м  Джянгсу Фейксия Медикъл Продъктс 

2 30  Бинт марлен  5см / 5м - 1брой в 
опаковка /индивидуално пакетиран/ 5000 опаковки  0.12 600.00

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

 Джянгсу Фейксия Медикъл Продъктс 

3 32  Бинт марлен 10см /16м - 1брой в 
опаковка /индивидуално пакетиран/ 5000 опаковки 0.61 3 050.00

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

 Джянгсу Фейксия Медикъл Продъктс 

Обща стойност без ДДС:  5350,00 лв.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ДОСТАВЧИК:
“КОЦ - Стара Загора” ЕООД „БУЛМАР МЛ“ ООД

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

МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ

"Булмар МЛ" ООД



ДОГОВОР № 10  
 

ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ 
“ДОСТАВКА  НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ПРЕЗ 2016Г.” 

 
   

Днес, 29.12.2015 г. 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   

„ЕКОМЕТ-90“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София 1618, 
район Овча купел, ж.к. Овча купел, ул. Крушовски връх №40, тел.: 02 9581211, факс: 02 
9556154, вписано в ТР на АВ с ЕИК: 130139003,    ИД.№ по ЗДДС:BG130139003, 
представлявано от Виктор Каменов Курудимов - 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-
2015-0006, извършено с Решение № 197/10.12.2015г. на Управителя на „КОЦ - Стара 
Загора” ЕООД  се сключи настоящия договор за обществена поръчка за доставка на 
медицински изделия в т.ч. китове (наричани общо и поотделно „продукти”) за нуждите 
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при следните условия:    

 
   І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА  
 

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

2.  Медицинските изделия, следва да отговарят на действащите 
стандартизационни документи (международни стандарти, европейски стандарти, БДС, 
ОН и др.), с остатъчен срок на годност не по-малко от 60 % от отбелязания на 
опаковката. 

Те следва да са пуснати на пазара и/или в действие съобразно изискванията на 
Закона за медицинските изделия /ЗМИ/ и да са включени в Списъка на медицинските 
изделия, заплащани по реда на Наредбата по чл. 30”а” от ЗМИ, поддържан от 
Изпълнителна агенция по лекарствата /ИАЛ/ и трябва да притежават: 
 нанесена “СЕ” маркировка  
 нанесен идентификационен номер на нотифицирания орган, когато такъв се 

изисква от действащото законодателство; 
 нанесени наименование и адрес на управление на производителя и/или 

упълномощения представител и вносител; 
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 инструкции за употреба, с изключение на изделията, за които не е 
предвидено в закона. 
 да са включени в списъка на медицинските изделия, заплащани по реда на 

Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по 
чл.30 „а“ от Закона за медицинските изделия /ЗМИ/ и за определяне на стойността, до 
която те се заплащат ( приета с ПМС №364/2011г., ДВ бр. 104/2011г. изм. и доп.). 

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, ж.к. Бъкстон, ул. Тодор Каблешков №16 на e-mail адрес: 
ekomet90@mail.bg, а тези по факс на тел.: 02/ 955 61 54.  

 
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. Когато бъде намалена продажната цена на продукт от  Списъка на 
медицинските изделия, заплащани по реда на Наредбата за условията и реда за 
съставяне на списък на медицинските изделия по чл.30 „а“ от Закона за медицинските 
изделия /ЗМИ/ и за определяне на стойността, до която те се заплащат ( приета с ПМС 
№364/2011г., ДВ бр. 104/2011г. изм. и доп.) и в резултат на това цената на продукта 
стане по-ниска от договорената, Възложителят го заплаща на по-ниската цена от датата 
на отразяване на по-ниската продажна цена в Списъка на медицинските изделия, 
поддържан от ИАЛ.  

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 
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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. 
 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА 
 

1.  ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да достави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заявените 
медицински изделия в срок  до 5 /пет/ работни дни от заявката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
или в срок уговорен при заявката му, а за радиофармацевтици - китове – 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 
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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 медицинско изделие 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,  

4. При неспазване на сроковете за доставка ДОСТАВЧИКЪТ дължи на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  неустойка в размер на 1% на ден върху стойността на заявените 
медицински изделия 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 591,10лв. 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 медицински изделия и в 5 дневен срок от доставката на 
радиофармацевтици - китове, 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  „ЕКОМЕТ-90“ ЕООД 
 
Управител:         / п /                Управител:         / п /               
               /д-р П. Чилингиров/      /Виктор Курудимов/ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

към Договор № 10 от 29.12.2015г.

№ по 
ред

№ по 
позиция Наименование Кол. за една 

година до
Единична цена 
в лева без ДДС

Обща стойност 
/ лева Търговско наименование Производител

1 1 Спринцовки 

2 1.1.  Спринцовки  1cc - 100Е с игла  5000 бр. 0.08 400.00
VITALIS

 Jiangsu Kanghua Medical Equipment 
Co.Itd. 

3 1.2.  Спринцовки  1cc - 100Е без игла  5000 бр. 0.04 200.00
VITALIS

 Jiangsu Kanghua Medical Equipment 
Co.Itd. 

4 1.3. Спринцовки  2cc  60000 бр. 0.04 2400.00
VITALIS

 Shandong Wuzhou Medical Equipment 
Co.,Ltd. 

5 1.4. Спринцовки  5cc  60000 бр. 0.05 3000.00
VITALIS

 Shandong Wuzhou Medical Equipment 
Co.,Ltd. 

6 1.5. Спринцовки  10cc 60000 бр. 0.06 3600.00
VITALIS

 Shandong Wuzhou Medical Equipment 
Co.,Ltd. 

7 1.6. Спринцовки  20cc  60000 бр. 0.10 6000.00
VITALIS

 Shandong Wuzhou Medical Equipment 
Co.,Ltd. 

8 1.7. Спринцовки  50cc  2500 бр. 0.30 750.00
VITALIS

 Jiangsu Kanghua Medical Equipment 
Co.Itd. 

9 1.8. Спринцовки  50cc 2500 бр. 0.32 800.00
VITALIS

 Jiangsu Kanghua Medical Equipment 
Co.Itd. 

10 1.9. Спринцовки  50cc  5000 бр. 0.36 1800.00
VITALIS

 Jiangsu Kanghua Medical Equipment 
Co.Itd. 

11 1.10.  Спринцовки  50cc  / за хранене чрез 
сонда или катетърен тип/ 1000 бр. 0.30 300.00

VITALIS
 Jiangsu Kanghua Medical Equipment 

Co.Itd. 

12 3 Трипътници 500 бр.  0.25 125.00
Neotec

 Neotec Medical Industries Pte Ltd 

МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ

"ЕКОМЕТ 90" ЕООД



13 17
 Хирургически стерилни латексови 
ненапудрени- чифт /индивидуално 
пакетиран/ 

5000 чифта  0.35 1750.00

 GRATE GLOVE 
 Top Glove Snd Bhd 

14 22  Полиетиленови нестерилни  ръкавици - 
в опаковка от 100 бр. 500 опаковки  0.59 295.00

Top Glove
 Top Glove Snd Bhd 

15 26
 Компреси марлени нестерилни - 
5/5см., 12 дипли , с РКН -100бр.в 
опаковка. 

1000 опаковки  1.70 1700.00

VITALIS

 Shaoxing Gangfeng Hospital Products Co., 
Ltd. 

16 27
 Компреси марлени нестерилни - 7,5 / 
7,5см., с РКН 12 дипли - по 100бр.в 
опаковка. 

1000 опаковки  2.85 2850.00

VITALIS

 Shaoxing Gangfeng Hospital Products Co., 
Ltd. 

17 38  Превръзка прозрачна 6 / 7см - без 
марля или абсорбираща подложка 10000 бр.  0.21 2100.00

Hypor film
 Plastod S.p.A 

18 41 Шапка хирургическа 5000 бр.  0.04 200.00
 Шапка хирургическа 

 Carestone Medical & Protective Products 
Co., Ltd. 

19 42  Чаршаф за еднократна употреба 60/ 
90 1000 бр.  0.29 290.00

Чаршаф тип " памперс "
 Bournas Medical 

20 48 Четки за цитонамазка 2500 бр.  0.13 325.00
VITALIS

 Jiangsu Yada Technology Group Co., Ltd 

21 50  Еднократни стерилни вагинални 
спекулуми 200 бр.  0.60 120.00

 VITALIS 
 Jiangsu Kanghua Medical Equipment 

Co.Itd. 

22 58  Спинална игла 23G- 25G 500 бр.  1.10 550.00
Disposable Spinal Needle

 Shandond Wuzhou Medical Equipment Co., 
Ltd. 

Обща стойност без ДДС: 29555,00 лв.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ДОСТАВЧИК:

“КОЦ - Стара Загора” ЕООД „ЕКОМЕТ-90“ ЕООД

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



ДОГОВОР № 11  
 

ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ 
“ДОСТАВКА  НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ПРЕЗ 2016Г.” 

 
   

Днес, 29.12.2015 г. 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   

„ПЕРФЕКТ МЕДИКА” ООД, със седалище и адрес на управление гр. Стара 
Загора, ул.”Новозагорско шосе” блок 1, п.к. 441, тел.: 042/610 230, факс: 042 601585, 
вписано в ТР на АВ с ЕИК: 833101609,    ИД.№ по ЗДДС: BG 833101609, 
представлявано от Бенчо Йорданов Деков – 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-
2015-0006, извършено с Решение № 197/10.12.2015г. на Управителя на „КОЦ - Стара 
Загора” ЕООД  се сключи настоящия договор за обществена поръчка за доставка на 
медицински изделия в т.ч. китове (наричани общо и поотделно „продукти”) за нуждите 
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при следните условия:    

 
   І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА  
 

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

2.  Медицинските изделия, следва да отговарят на действащите 
стандартизационни документи (международни стандарти, европейски стандарти, БДС, 
ОН и др.), с остатъчен срок на годност не по-малко от 60 % от отбелязания на 
опаковката. 

Те следва да са пуснати на пазара и/или в действие съобразно изискванията на 
Закона за медицинските изделия /ЗМИ/ и да са включени в Списъка на медицинските 
изделия, заплащани по реда на Наредбата по чл. 30”а” от ЗМИ, поддържан от 
Изпълнителна агенция по лекарствата /ИАЛ/ и трябва да притежават: 
 нанесена “СЕ” маркировка  
 нанесен идентификационен номер на нотифицирания орган, когато такъв се 

изисква от действащото законодателство; 
 нанесени наименование и адрес на управление на производителя и/или 

упълномощения представител и вносител; 
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 инструкции за употреба, с изключение на изделията, за които не е 
предвидено в закона. 
 да са включени в списъка на медицинските изделия, заплащани по реда на 

Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по 
чл.30 „а“ от Закона за медицинските изделия /ЗМИ/ и за определяне на стойността, до 
която те се заплащат ( приета с ПМС №364/2011г., ДВ бр. 104/2011г. изм. и доп.). 

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. Стара Загора, ул.”Новозагорско шосе” блок 1, п.к. 441, на e-mail 
sales@perfect-medica.com, а тези по факс на тел.: 042/616954 и 042/610585. 

 
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. Когато бъде намалена продажната цена на продукт от  Списъка на 
медицинските изделия, заплащани по реда на Наредбата за условията и реда за 
съставяне на списък на медицинските изделия по чл.30 „а“ от Закона за медицинските 
изделия /ЗМИ/ и за определяне на стойността, до която те се заплащат ( приета с ПМС 
№364/2011г., ДВ бр. 104/2011г. изм. и доп.) и в резултат на това цената на продукта 
стане по-ниска от договорената, Възложителят го заплаща на по-ниската цена от датата 
на отразяване на по-ниската продажна цена в Списъка на медицинските изделия, 
поддържан от ИАЛ.  

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 
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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. 
 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА 
 

1.  ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да достави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заявените 
медицински изделия в срок  до 2 /два/ работни дни от заявката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
или в срок уговорен при заявката му, а за радиофармацевтици - китове – 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 
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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 медицинско изделие 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,  

4. При неспазване на сроковете за доставка ДОСТАВЧИКЪТ дължи на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  неустойка в размер на 1% на ден върху стойността на заявените 
медицински изделия 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 236.18лв. 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 медицински изделия и в 5 дневен срок от доставката на 
радиофармацевтици - китове, 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   „ПЕРФЕКТ МЕДИКА” ООД 
 
Управител:               / п /          Управител:     / п / 
               /д-р П. Чилингиров/      /Бенчо Деков/ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

към Договор № 11 от 29.12.2015 г.

№ 
по 

ред

№ по 
позиция Наименование Кол. за една 

година до

Единична 
цена в лева 

без ДДС

Обща 
стойност / 

лева
Търговско наименование Производител

1 122  Почистващ р-р за шлаухи за 
BS 300 2000 ml  0.05 100.00

 Почистващ р-р за шлаухите на ВS-
120/200/300 и Express 550/ Plus                    
( 500ml ) 

Mindray Co.

2 123  филтри за BS 300 4 броя  102.40 409.60  BS-120/200/300  Филтър за 
дестилирана вода ( 2 бр.в к-т ) Mindray Co.

3 124  Промиващи разтвори за BS 
300 

3.1.  промиващ разтвор(алкален) 
за BS 300 1000 ml 0.05 50.00  Промиващ разтвор 1 ( алкален ) за BS - 

120/200/300  ( 500ml ) Mindray Co.

3.2.
 промиващ 
разтвор(киселинен) за BS 
300 

1000 ml 0.05 50.00  Промиващ разтвор 1 ( кисел ) за BS - 
120/200/300  ( 500ml ) Mindray Co.

4 127
 Реактиви и консумативи за 
кръвно-газов анализатор ABL-
5 

4.1.  Калибриращ разтвор 1, рн 
7.3 980 1.32 1 293.60  ABL - 5 Калибриращ разтвор 1, pH 

7.383 , ( 140ml) Radiometer

МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ

"Перфект Медика" ООД



4.2.  Калибриращ разтвор 2, рн 
6.8 980 1.32 1 293.60  ABL - 5 Калибриращ разтвор 2, pH 

7.383 , ( 140ml) Radiometer

4.3.  Промиващ разтвор 4080 0.30 1 224.00  ABL - 5 Промиващ разтвор  (340ml) Radiometer

4.4.  Почистващ  разтвор- 
алкален 200 0.92 184.00  ABL Почистващ разтвор - Алкален             

( 100 ml) Radiometer

4.5.  Депротеинизиращ разтвор 100 1.70 170.00  ABL  Депротеинизиращ разтвор                 
( 100ml ) Radiometer

4.6.  Калибриращ газ 1 1 1777.30 1 777.30 ABL - 5 Калибриращ газ 1 ( 2.5 L ) Radiometer

4.7.  Калибриращ газ 2 1 1777.30 1 777.30 ABL - 5 Калибриращ газ 2 ( 2.5 L ) Radiometer

4.8.  Адаптор за капилярки 2 64.25 128.50  ABL - 5  Адаптор за капилярки                     
( 85 бр.в к-т ) Radiometer

4.9.  Еднократен контейнер за 
отпадъци 2 27.23 54.46  ABL - 5  Еднократен  контейнер за 

отпадъци Radiometer

5 129  Kaolin 0.5 g/l 300 ml  0.32 96.00 Каолин суспензия 0.5 g\l  ( 100 ml ) Behnk Elektronik



6 131  Консумативи за Compact X 

6.1.  кювети за CompaktX в 
касети  4 опаковки 511.95 2 047.80  Касети с кювети за " Thrombolyzer 

Compact "  ( за 2320 проби ) Behnk Elektronik

6.2.  Clean solution за Compact X  4 опаковки 28.45 113.80  Почистващ разтвор за " Thrombolyzer 
Compact "  ( 500 ml ) Behnk Elektronik

6.3.  почистващи стикове  24  опаковки 4.75 114.00  Почистващ стик за " Thrombolyzer 
Compact Х " Behnk Elektronik

6.4.  Sample cups 500 брой 0.02 10.00
 Купички за пробата за AIA \ 
Thrombolyzer Compact X  ( 500 бр.                          
в к-т ) 

Tosoh

7 133  Контрол за КГА и 
електролити 162 ml  2.44 395.28

 Контролен материал за КГА и 
електролити ниво 1,2 и 3                                 
( 30 х 1.8 ml) 

Diamond Diagnost

8 134  Тест ленти за урини 4000 брой  0.13 520.00  Тест - лента за урина Н 10 ( 100 бр.     в 
к-т ) Dirui Co. Ltd.

Обща стойност без ДДС: 11809,24 лв.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ДОСТАВЧИК:

“КОЦ - Стара Загора” ЕООД „ПЕРФЕКТ МЕДИКА” ООД

Управител:         / п /             Управител:                   / п /

               /д-р П. Чилингиров/  /Бенчо Деков/



ДОГОВОР № 12  
 

ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ 
“ДОСТАВКА  НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ПРЕЗ 2016Г.” 

 
   

Днес, 29.12.2015 г. 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   

„АКВАХИМ“ АД, със седалище и адрес на управление гр. София 1582,  
бул.“Проф. Цветан Лазаров“ № 83, тел.: 02/8075000, 02/8075050, вписано в ТР на АВ с 
ЕИК: 200984964,    ИД.№ по ЗДДС: BG200984964, представлявано от Здравка 
Валентинова Шолева и Цанка Стоилова Малчева - Прокуристи, 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-
2015-0006, извършено с Решение № 197/10.12.2015г. на Управителя на „КОЦ - Стара 
Загора” ЕООД  се сключи настоящия договор за обществена поръчка за доставка на 
медицински изделия в т.ч. китове (наричани общо и поотделно „продукти”) за нуждите 
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при следните условия:    

 
   І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА  
 

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

2.  Медицинските изделия, следва да отговарят на действащите 
стандартизационни документи (международни стандарти, европейски стандарти, БДС, 
ОН и др.), с остатъчен срок на годност не по-малко от 60 % от отбелязания на 
опаковката. 

Те следва да са пуснати на пазара и/или в действие съобразно изискванията на 
Закона за медицинските изделия /ЗМИ/ и да са включени в Списъка на медицинските 
изделия, заплащани по реда на Наредбата по чл. 30”а” от ЗМИ, поддържан от 
Изпълнителна агенция по лекарствата /ИАЛ/ и трябва да притежават: 
 нанесена “СЕ” маркировка  
 нанесен идентификационен номер на нотифицирания орган, когато такъв се 

изисква от действащото законодателство; 
 нанесени наименование и адрес на управление на производителя и/или 

упълномощения представител и вносител; 
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 инструкции за употреба, с изключение на изделията, за които не е 
предвидено в закона. 
 да са включени в списъка на медицинските изделия, заплащани по реда на 

Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по 
чл.30 „а“ от Закона за медицинските изделия /ЗМИ/ и за определяне на стойността, до 
която те се заплащат ( приета с ПМС №364/2011г., ДВ бр. 104/2011г. изм. и доп.). 

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, п.к. 1582, бул.“Проф. Цветан Лазаров“ № 83, на e-mail адрес: 
aquachim@aquachim.bg, а тези по факс на тел.: 02/8075050.  

 
 

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. Когато бъде намалена продажната цена на продукт от  Списъка на 
медицинските изделия, заплащани по реда на Наредбата за условията и реда за 
съставяне на списък на медицинските изделия по чл.30 „а“ от Закона за медицинските 
изделия /ЗМИ/ и за определяне на стойността, до която те се заплащат ( приета с ПМС 
№364/2011г., ДВ бр. 104/2011г. изм. и доп.) и в резултат на това цената на продукта 
стане по-ниска от договорената, Възложителят го заплаща на по-ниската цена от датата 
на отразяване на по-ниската продажна цена в Списъка на медицинските изделия, 
поддържан от ИАЛ.  

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.   
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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. 
 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА 
 

1.  ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да достави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заявените 
медицински изделия в срок  до 5 /пет/ работни дни от заявката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
или в срок уговорен при заявката му, а за радиофармацевтици - китове – 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 
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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 медицинско изделие 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,  

4. При неспазване на сроковете за доставка ДОСТАВЧИКЪТ дължи на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  неустойка в размер на 1% на ден върху стойността на заявените 
медицински изделия 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 621,11лв. 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 медицински изделия и в 5 дневен срок от доставката на 
радиофармацевтици - китове, 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; 
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     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 
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   „АКВАХИМ“ АД 
 
Управител:              / п /          Прокуристи:           / п / 

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

2……………………….. 
        / Цанка Малчева/ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

към Договор  № 12 от 29.12.2015г.

№ 
по 

ред

№ по 
позиция

Наименование Кол. за една 
година до

Единична цена 
в лева без ДДС

Обща 
стойност / 

лева
Търговско наименование Производител

1 20
 Хирургически  нестерилни 
нелатексови ръкавици -брой 
/винил/ 

40000 бр.  0.04 1 600.00 
 Хирургически нестерилни 
нелатексови ръкавици- брой                          
/ винил /    Кат № MSVPF 100* 

 MEDA Sept 

2 43  Еднократни чаршафи - ролка  600бр.                                            
ролки  4.50 2 700.00  Еднократни чаршафи - ролка                           

Кат № BM108-025-S*  MILONAS Health 

3 72  Меш (платно) за пластика на 
коремната стена  

 Меш ( платно ) за пластика на 
коремната стена 

3.1. 72.1.  Платно с размер 8 /15 см. 10 бр. 12.00 120.00 Willo MESH  Кат.№ 26016 WILL PHARMA

3.2. 72.2.  Платно с размер 10 / 15см. 10 бр. 14.00 140.00 Willo MESH  Кат.№ 26012 WILL PHARMA

3.3. 72.3.  Платно с размер15 / 15 см 10 бр. 19.80 198.00 Willo MESH  Кат.№ 26013 WILL PHARMA

4 101  Покривни стъкла 20/20 mm  1500 бр.  0.02 30.00  Покривни стъкла 20/20mm                             
Кат № DP061002 / D102020  DIAPATH 

5 102  Покривни стъкла 24/32 mm  1800 бр.  0.03 54.00  Покривни стъкла 24/32mm                             
Кат № DP061009 / D102432  DIAPATH 

6 104  Формалин 10% неутрален  1000 л.  2.60 2 600.00  Формалин 10% неутрален                            
Кат.№ DPF0047  DIAPATH 

7 105  Микротомни ножчета 1100 бр.  3.30 3 630.00  Микротомни ножчета                                
Кат. № DP05500G/207500000  DIAPATH 

8 106  Етилов алкохол (абсолютен) 
99,9% 90 литра  7.80 702.00

 Етилов алкохол ( абсолютен ) 
99,9%                                                                        
Кат. № DPA0146 

 DIAPATH 

9 107  Ксилол 180 литра  10.00 1 800.00  Кислол                                                                     
Кат. № DPX0053/56  DIAPATH 

10 108  Еозин - водно или спиртно 
разтворим 0,5% 2,5 литра  22.00 55.00

 Еозин - водно или спертно 
разтворим 0.5%                                                
Кат. № DPC0355 

 DIAPATH 

МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ
"АКВАХИМ" АД



11 109  Хематоксилен Gill ІІІ  8 л.  36.00 288.00  Хематоксилен Gill III                                        
Кат. № DPC0275  DIAPATH 

12 110  Майгрюнвалд 1 л.  40.00 40.00  Майгрюнвалд                                                      
Кат. № DPC0502 / 09-256  DIAPATH 

13 112  Ентелан 1 л.  58.00 58.00  Включваща среда                                         
Кат. № DP060500 / 04-102-5  DIAPATH 

14 115  Биокасети 10000 бр.  0.07 700.00  Биокасети                                                           
Кат. № DPC070345  DIAPATH 

15 116  Подложка за биокасети - 
големи  2000 бр.  0.19 380.00  Подложка за биокасети - големи                

Кат. № DPC070822  DIAPATH 

16 117  Подложка за биокасети - 
малки пластмасови 2000 бр.  0.19 380.00

 Подложка за биокасети - малки 
пластмасови                                                      
Кат. № DPC070821 

 DIAPATH 

17 118  Кит за експресна цитология  1 комплект  190.00 190.00  Кит за експресна цитология                                
Кат. № DP010253  DIAPATH 

18 145
  Реактиви и консумативи за 
Имунологичен анализатор 
ACCSESS 2 

18.1. 145.1.  tPSA- набор Реактив 200 3.85 770.00  tPSA тотален тест - набор Реактив            
( кит ) - 37200 

Бекман Култър

18.2. 145.2.  tPSA- набор Калибратор 6 120.30 721.80  tPSA тотален тест - набор 
Калибратор  ( кит ) - 37205 

Бекман Култър

18.3. 145.3.  Тестостерон- набор Реактив 300 2.50 750.00  Тестостерон тест - набор Реактив             
( кит ) - 33560 

Бекман Култър

18.4. 145.4.  Тестостерон- набор 
Калибратор 2 122.70 245.40  Тестостерон тест - набор 

Калибратор   ( кит ) - 33565 
Бекман Култър

18.5. 145.5.  СА- 19-9 тест- набор Реактив 200 4.30 860.00  СА - 19,9 (Gl monitor ) тест - набор 
Реактив ( кит ) - 387687 

Бекман Култър

18.6. 145.6.  СА- 19-9 тест- набор 
Калибратор 2 224.30 448.60  СА - 19,9 (Gl monitor ) тест - набор 

Калибратор ( кит ) - 387688 
Бекман Култър

18.7. 145.7.  СА- 15-3 тест-набор Реактив 200 3.85 770.00  СА - 15-3  (BR monitor ) тест - 
набор Реактив ( кит ) - 387620 

Бекман Култър

18.8. 145.8.  СА- 15-3 тест- набор 
Калибратор 2 224.30 448.60  СА - 15-3  (BR monitor ) тест - 

набор Калибратор ( кит ) - 387647 
Бекман Култър

18.9. 145.9.  СА 125 тест- набор Реактив 200 4.93 986.00  СА 125  (OV monitor ) тест - набор 
Реактив ( кит ) - 386357 

Бекман Култър

18.10. 145.10.  СА 125 тест- набор 
Калибратор 2 183.40 366.80  СА 125  (OV monitor ) тест - набор 

Калибратор ( кит ) - 386358 
Бекман Култър



18.11. 145.11.  AFP тест- набор Реактив 200 4.23 846.00  AFP  тест - набор Реактив ( кит )             
- 33210 

Бекман Култър

18.12. 145.12.  AFP тест- набор Калибратор 2 183.40 366.80  AFP  тест - набор Калибратор                    
( кит ) - 33215 

Бекман Култър

18.13. 145.13.  Тотал B-HCG тест- набор 
Реактив 200 2.39 478.00  Total B-HCG - тест - набор Реактив              

( кит ) - А85264 
Бекман Култър

18.14. 145.14.  Тотал B-HCG тест- набор 
Калибратор 2 183.40 366.80  Total B-HCG - тест - набор 

Калибратор    ( кит ) - В11754 
Бекман Култър

18.15. 145.15.  TSH - тест-набор Реактив 200 2.19 438.00  TSH - тест - набор Реактив ( кит ) - 
33820 

Бекман Култър

18.16. 145.16.  TSH - тест-набор 
Калибратор 2 79.95 159.90  TSH - тест - набор Калибратор                    

( кит ) - 33825 
Бекман Култър

18.17. 145.17.  FT4 тест-набор Реактив 200 2.19 438.00  FT4 тест - набор Реактив ( кит ) - 
33880 

Бекман Култър

18.18. 145.18.  FT4 тест-набор Калибратор 2 79.95 159.90  FT4 тест - набор Калибратор ( кит ) 
- 33885 

Бекман Култър

18.19. 145.19.  Естрадиол тест- набор 
Реактив 200 2.50 500.00  Естрадиол тест - набор Реактив                    

( кит ) - 33540 
Бекман Култър

18.20. 145.20.  Естрадиолтест-набор 
Калибратор 2 79.95 159.90  Естрадиол тест - набор 

Калибратор  ( кит ) - 33545 
Бекман Култър

18.21. 145.21.  Прогестерон тест-набор 
Реактив 200 2.50 500.00  Прогестерон тест - набор Реактив           

( кит ) - 33550 
Бекман Култър

18.22. 145.22.  Прогестерон тест-набор 
Калибратор 2 79.95 159.90  Прогестерон тест - набор 

Калибратор   ( кит ) - 33555 
Бекман Култър

18.23. 145.23.  LH тест-набор Реактив 200 2.50 500.00  LH тест - набор Реактив ( кит ) - 
33510 

Бекман Култър

18.24. 145.24.  LH тест-набор Калибратор 2 103.20 206.40  LH тест - набор Калибратор ( кит ) - 
33515 

Бекман Култър

18.25. 145.25.  Течен контролен материал 3 
нива 2 325.00 650.00  Tumor Marker Plus QC- Trilevel 

MiniPak ( 3 х 2 ml) - BC-BR368x 
Бекман Култър

18.26. 145.26.  Субстрат 2 393.20 786.40  Субстрат 4 х 130 мл - 81906 Бекман Култър

18.27. 145.27.  Разтвор за контрол на 
системата 1 56.40 56.40  Разтвор за контрол на системата            

6 х 4 мл - 81910 
Бекман Култър

18.28. 145.28.  Контрад 70 1 79.40 79.40  Контрад 70, 1л - 81911 Бекман Култър

18.29. 145.29.  Цитранокс 1 130.20 130.20  Цитранокс 1 галон - 81912 Бекман Култър

18.30. 145.30.  Купички за проби- 0.5 мл 2 65.80 131.60  Купички за проби - 0,5 мл.                     
1000 бр. - 651412 

Бекман Култър

18.31. 145.31.  Купички за проби- 2 мл 1 61.80 61.80  Купички за проби - 2 мл.  1000 бр. - 
81902 

Бекман Култър



18.32. 145.32.  Отпадни торбички - 20 бр. 2 171.60 343.20  Отпадни торбички за ACCESS2 -            
20 бр. -А81904 

Бекман Култър

18.33. 145.33.  Миещ буфер за ACCESS 2 4 113.40 453.60  Миещ буфер за ACCESS2 4                                       
x 1950 мл.   А 16792 

Бекман Култър

18.34. 145.34.  Реакционни кювети 6 164.95 989.70  Реакционни кювети - 16 х 98 бр. - 
81901 

Бекман Култър

18.35. 145.35.  Разтвор А за разреждане на 
проби 1 61.75 61.75  Разтвор А за разреждане на проби             

- 1 х 4 мл - 81908 
Бекман Култър

Обща стойност без ДДС:  31055,85лв.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ДОСТАВЧИК:

„АКВАХИМ“ АД

Управител:        / п /              Прокуристи:
1. …………/ п /……………

               /д-р П. Чилингиров/  /Здравка Шолева/

2…………/ п /……………..
/ Цанка Малчева/

“КОЦ - Стара Загора” ЕООД



ДОГОВОР № 13  
 

ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ 
“ДОСТАВКА  НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ПРЕЗ 2016Г.” 

 
   

Днес, 29.12.2015 г. 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   

„ЛИВЕДА МЕД 2000” ООД, със седалище и адрес на управление гр. София 
1404, район  Триадица, „Луи Айер“ № 79, тел.: 02 8625451, факс: 02 8625462, вписано в 
ТР на АВ с ЕИК: 130153202,    ИД.№ по ЗДДС: BG 130153202, представлявано от 
Даниела Динкова Попова – 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-
2015-0006, извършено с Решение № 197/10.12.2015г. на Управителя на „КОЦ - Стара 
Загора” ЕООД  се сключи настоящия договор за обществена поръчка за доставка на 
медицински изделия в т.ч. китове (наричани общо и поотделно „продукти”) за нуждите 
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при следните условия:    

 
   І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА  
 

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

2.  Медицинските изделия, следва да отговарят на действащите 
стандартизационни документи (международни стандарти, европейски стандарти, БДС, 
ОН и др.), с остатъчен срок на годност не по-малко от 60 % от отбелязания на 
опаковката. 

Те следва да са пуснати на пазара и/или в действие съобразно изискванията на 
Закона за медицинските изделия /ЗМИ/ и да са включени в Списъка на медицинските 
изделия, заплащани по реда на Наредбата по чл. 30”а” от ЗМИ, поддържан от 
Изпълнителна агенция по лекарствата /ИАЛ/ и трябва да притежават: 
 нанесена “СЕ” маркировка  
 нанесен идентификационен номер на нотифицирания орган, когато такъв се 

изисква от действащото законодателство; 
 нанесени наименование и адрес на управление на производителя и/или 

упълномощения представител и вносител; 
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 инструкции за употреба, с изключение на изделията, за които не е 
предвидено в закона. 
 да са включени в списъка на медицинските изделия, заплащани по реда на 

Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по 
чл.30 „а“ от Закона за медицинските изделия /ЗМИ/ и за определяне на стойността, до 
която те се заплащат ( приета с ПМС №364/2011г., ДВ бр. 104/2011г. изм. и доп.). 

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 1404, район  Триадица, „Луи Айер“ № 79, на e-mail адрес: 
med2000@abv.bg, а тези по факс на тел.: 02/ 862 54 62.  

 
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. Когато бъде намалена продажната цена на продукт от  Списъка на 
медицинските изделия, заплащани по реда на Наредбата за условията и реда за 
съставяне на списък на медицинските изделия по чл.30 „а“ от Закона за медицинските 
изделия /ЗМИ/ и за определяне на стойността, до която те се заплащат ( приета с ПМС 
№364/2011г., ДВ бр. 104/2011г. изм. и доп.) и в резултат на това цената на продукта 
стане по-ниска от договорената, Възложителят го заплаща на по-ниската цена от датата 
на отразяване на по-ниската продажна цена в Списъка на медицинските изделия, 
поддържан от ИАЛ.  

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 
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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. 
 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА 
 

1.  ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да достави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заявените 
медицински изделия в срок  до 2 /два/ работни дни от заявката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
или в срок уговорен при заявката му, а за радиофармацевтици - китове – 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. 
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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 медицинско изделие 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,  

4. При неспазване на сроковете за доставка ДОСТАВЧИКЪТ дължи на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  неустойка в размер на 1% на ден върху стойността на заявените 
медицински изделия 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 104,00лв. 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 медицински изделия и в 5 дневен срок от доставката на 
радиофармацевтици - китове, 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   „ЛИВЕДА МЕД 2000” ООД 
 
Управител:              / п /           Управител:        / п / 
               /д-р П. Чилингиров/      / Даниела Попова / 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

към Договор  № 13 от  29.12.2015г.

№ по 
ред

№ по 
позиция Наименование Кол. за една 

година до
Единична цена 
в лева без ДДС

Обща стойност 
/ лева Търговско наименование Производител

1 73  Игли за биопсия на простатна жлеза  80 бр.   65.00 5 200.00         
 Speedy Ram Disposable 
Automatic Gun for soft tissue 
biopsy 

Rimos / Italy

Обща стойност без ДДС: 5200,00 лв.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ДОСТАВЧИК:

“КОЦ - Стара Загора” ЕООД „ЛИВЕДА МЕД 2000” ООД

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

МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ

" Ливеда Мед 2000 "  ООД



ДОГОВОР № 14  
 

ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ 
“ДОСТАВКА  НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ПРЕЗ 2016Г.” 

 
   

Днес, 29.12.2015 г. 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   

„КАНБЕРА ПАКАРД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, със седалище и адрес на 
управление гр. София 1680, район Витоша, бул. Тодор Каблешков № 61, вх. Б, ет. 1, ап. 
19, тел.: 02 9589480, факс: 02 9589477, вписано в ТР на АВ с ЕИК: 040206912,    ИД.№ 
по ЗДДС: BG040206912, представлявано от Евгени Апостолов Цанков - 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-
2015-0006, извършено с Решение № 197/10.12.2015г. на Управителя на „КОЦ - Стара 
Загора” ЕООД  се сключи настоящия договор за обществена поръчка за доставка на 
медицински изделия в т.ч. китове (наричани общо и поотделно „продукти”) за нуждите 
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при следните условия:    

 
   І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА  
 

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

2.  Медицинските изделия, следва да отговарят на действащите 
стандартизационни документи (международни стандарти, европейски стандарти, БДС, 
ОН и др.), с остатъчен срок на годност не по-малко от 60 % от отбелязания на 
опаковката. 

Те следва да са пуснати на пазара и/или в действие съобразно изискванията на 
Закона за медицинските изделия /ЗМИ/ и да са включени в Списъка на медицинските 
изделия, заплащани по реда на Наредбата по чл. 30”а” от ЗМИ, поддържан от 
Изпълнителна агенция по лекарствата /ИАЛ/ и трябва да притежават: 
 нанесена “СЕ” маркировка  
 нанесен идентификационен номер на нотифицирания орган, когато такъв се 

изисква от действащото законодателство; 
 нанесени наименование и адрес на управление на производителя и/или 

упълномощения представител и вносител; 
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 инструкции за употреба, с изключение на изделията, за които не е 
предвидено в закона. 
 да са включени в списъка на медицинските изделия, заплащани по реда на 

Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по 
чл.30 „а“ от Закона за медицинските изделия /ЗМИ/ и за определяне на стойността, до 
която те се заплащат ( приета с ПМС №364/2011г., ДВ бр. 104/2011г. изм. и доп.). 

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 1680, район Витоша, бул. Тодор Каблешков № 61, вх. Б, ет. 1, ап. 19, 
на e-mail адрес: office@cpbg.net, а тези по факс на тел.: 02 9589477.  

 
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. Когато бъде намалена продажната цена на продукт от  Списъка на 
медицинските изделия, заплащани по реда на Наредбата за условията и реда за 
съставяне на списък на медицинските изделия по чл.30 „а“ от Закона за медицинските 
изделия /ЗМИ/ и за определяне на стойността, до която те се заплащат ( приета с ПМС 
№364/2011г., ДВ бр. 104/2011г. изм. и доп.) и в резултат на това цената на продукта 
стане по-ниска от договорената, Възложителят го заплаща на по-ниската цена от датата 
на отразяване на по-ниската продажна цена в Списъка на медицинските изделия, 
поддържан от ИАЛ.  

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 
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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. 
 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА 
 

1.  ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да достави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заявените 
медицински изделия в срок  до 5 /пет/ работни дни от заявката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
или в срок уговорен при заявката му, а за радиофармацевтици - китове – 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 
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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 медицинско изделие 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,  

4. При неспазване на сроковете за доставка ДОСТАВЧИКЪТ дължи на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  неустойка в размер на 1% на ден върху стойността на заявените 
медицински изделия 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 105,36лв. 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 медицински изделия и в 5 дневен срок от доставката на 
радиофармацевтици - китове, 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  „КАНБЕРА ПАКАРД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД 
 
Управител:          / п /              Управител:     / п / 
               /д-р П. Чилингиров/     / Евгени Цанков/ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

към Договор № 14  от  29.12.2015 г.

№ по 
ред

№ по 
позиция Наименование Кол. за една 

година до
Единична цена 
в лева без ДДС

Обща стойност 
/ лева Търговско наименование Производител

1 82
 Маски за лъчелечение за облъчване 
на глава, глава и шия съвместими с 
подложка CIVKO 

2  Термопластична маска  за глава с 
профил за захващане 

40 бр. 37.50 1500.00  Устройства за имобилизация на 
пациента, модел R072B 

 Xinjiang Ke Lan Shuang Yi Medical 
Technology Stock Co., Ltd 

3  Термопластична маска за глава и шия 
с профил за захващане 

40 бр. 94.20 3768.00  Устройства за имобилизация на 
пациента, модел R260В 

 Xinjiang Ke Lan Shuang Yi Medical 
Technology Stock Co., Ltd 

Обща стойност без ДДС: 5268,00 лв.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ДОСТАВЧИК:

“КОЦ - Стара Загора” ЕООД „КАНБЕРА ПАКАРД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД

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

МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ

"КАНБЕРА ПАКАРД БЪЛГАРИЯ" ЕООД



ДОГОВОР № 15  
 

ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ 
“ДОСТАВКА  НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ПРЕЗ 2016Г.” 

 
   

Днес, 29.12.2015 г. 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   

“ЧАРДАКЛИЕВ” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, 
ул. Димитър Подвързачов” № 7, ет.1, ап.2, тел.: 042/633 180, факс: 042 605134, вписано 
в ТР на АВ с ЕИК: 123665818,    ИД.№ по ЗДДС: BG 123665818, представлявано от 
Наталия Стоянова Господинова - Управител, чрез Стоян Иванов Стоянов – 
Пълномощник с пълномощно рег.№535 от 24.03.2011г. на Нотариус в район Стара 
Загора с рег.№089 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-
2015-0006, извършено с Решение № 197/10.12.2015г. на Управителя на „КОЦ - Стара 
Загора” ЕООД  се сключи настоящия договор за обществена поръчка за доставка на 
медицински изделия в т.ч. китове (наричани общо и поотделно „продукти”) за нуждите 
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при следните условия:    

 
   І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА  
 

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

2.  Медицинските изделия, следва да отговарят на действащите 
стандартизационни документи (международни стандарти, европейски стандарти, БДС, 
ОН и др.), с остатъчен срок на годност не по-малко от 60 % от отбелязания на 
опаковката. 

Те следва да са пуснати на пазара и/или в действие съобразно изискванията на 
Закона за медицинските изделия /ЗМИ/ и да са включени в Списъка на медицинските 
изделия, заплащани по реда на Наредбата по чл. 30”а” от ЗМИ, поддържан от 
Изпълнителна агенция по лекарствата /ИАЛ/ и трябва да притежават: 
 нанесена “СЕ” маркировка  
 нанесен идентификационен номер на нотифицирания орган, когато такъв се 

изисква от действащото законодателство; 
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 нанесени наименование и адрес на управление на производителя и/или 
упълномощения представител и вносител; 
 инструкции за употреба, с изключение на изделията, за които не е 

предвидено в закона. 
 да са включени в списъка на медицинските изделия, заплащани по реда на 

Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по 
чл.30 „а“ от Закона за медицинските изделия /ЗМИ/ и за определяне на стойността, до 
която те се заплащат ( приета с ПМС №364/2011г., ДВ бр. 104/2011г. изм. и доп.). 

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. Стара Загора, ул. Димитър Подвързачов” № 7, ет.1, ап.2, на e-mail адрес: 
chardakliev@mail.bg, а тези по факс на тел.: 042/ 605 134.  

 
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. Когато бъде намалена продажната цена на продукт от  Списъка на 
медицинските изделия, заплащани по реда на Наредбата за условията и реда за 
съставяне на списък на медицинските изделия по чл.30 „а“ от Закона за медицинските 
изделия /ЗМИ/ и за определяне на стойността, до която те се заплащат ( приета с ПМС 
№364/2011г., ДВ бр. 104/2011г. изм. и доп.) и в резултат на това цената на продукта 
стане по-ниска от договорената, Възложителят го заплаща на по-ниската цена от датата 
на отразяване на по-ниската продажна цена в Списъка на медицинските изделия, 
поддържан от ИАЛ.  

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.   
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  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. 
 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА 
 

1.  ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да достави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заявените 
медицински изделия в срок  до 5 /пет/ работни дни от заявката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
или в срок уговорен при заявката му, а за радиофармацевтици - китове – 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 
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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 медицинско изделие 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,  

4. При неспазване на сроковете за доставка ДОСТАВЧИКЪТ дължи на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  неустойка в размер на 1% на ден върху стойността на заявените 
медицински изделия 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 745.50лв. 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 медицински изделия и в 5 дневен срок от доставката на 
радиофармацевтици - китове, 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; 
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     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 
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  “ЧАРДАКЛИЕВ” ЕООД 
 
Управител:             / п /            Управител:               / п / 
 

/д-р П. Чилингиров/   /Наталия Господинова, чрез 
Пълномощника си Стоян 
Стоянов/ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

към Договор № 15 от 29.12.2015г.

№ по 
ред

№ по 
позиция Наименование Кол. за една 

година до
Единична цена 
в лева без ДДС

Обща стойност 
/ лева Търговско наименование Производител

1 4  СИСТЕМИ Инфузионни 50000 бр.  0.26 13000.00  Комплекти за инфузия с метална 
игла  Унимакс Медикъл Продъктс 

2 6  СИСТЕМИ Трансфузионни 10000 бр.  0.36 3600.00  Комплект за кръвна трансфузия с 
пл.игла  Унимакс Медикъл Продъктс 

3 25  Лапаротомични кърпи / Компреси 
Микулич/ - 45 / 45 см., 8 дипли  1000 опаковки  0.40 400.00  Марлени тампони  Унимакс Медикъл Продъктс 

4 28
 Компреси марлени нестерилни - 
10/10см., с РКН -12 дипли - по 100бр.в 
опаковка. 

 2000 опаковки  4.30 8600.00  Марлени компреси 17 нишки  10/10  Унимакс Медикъл Продъктс 

5 29  Памук  естествен -оп.х 80гр.  6000 опаковки  0.50 3000.00  Абсорбиращ памук 80 гр.  Унимакс Медикъл Продъктс 

6 34  Санпласт противоалергичен ролка - 
/копринен пластир/ 5см / 5м - 1брой  3000 бр.  1.25 3750.00  Пластир на копринена основа с 

пл.покритие   5/5  Унимакс Медикъл Продъктс 

7 35
 Цитопласт - 100см /6см - опаковка- 1 
брой в опаковка /индивидуално 
пакетиран/ 

 2000 опаковки  0.50 1000.00  Памучен пластир за рани 100/6  Унимакс Медикъл Продъктс 

8 36  Лигнин 2500 кг.  1.45 3625.00  Лигнин  Унимакс Медикъл Продъктс 

9 46  Маска трипластова  

9.1.  Маска трипластова с връзки 6000 бр. 0.03 180.00  Хирургически маски от нетъкан 
текстил 3 пласта  Унимакс Медикъл Продъктс 

9.2.  Маска трипластова с ластик 4000 бр. 0.03 120.00  Хирургически маски от нетъкан 
текстил 3 пласта  Унимакс Медикъл Продъктс 

Обща стойност без ДДС: 37275,00 лв.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ДОСТАВЧИК:
“КОЦ - Стара Загора” ЕООД “Чардаклиев” ЕООД

Управител:           / п /                  Управител:                / п /

/д-р П. Чилингиров/  
/Наталия Господинова, чрез Пълномощника си Стоян 

Стоянов/

МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ

"ЧАРДАКЛИЕВ" ЕООД



ДОГОВОР № 16  
 

ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ 
“ДОСТАВКА  НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ПРЕЗ 2016Г.” 

 
   

Днес, 29.12.2015 г. 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   

„ЕЛПАК – ЛИЗИНГ” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Варна 
9002, ул.”Иван Богоров” №12, ет.2, тел.: 052 602360, факс: 052 699060, вписано в ТР на 
АВ с ЕИК: 103506445,    ИД.№ по ЗДДС: BG 103506445, представлявано от Пламен 
Антонов Калайджиев - 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-
2015-0006, извършено с Решение № 197/10.12.2015г. на Управителя на „КОЦ - Стара 
Загора” ЕООД  се сключи настоящия договор за обществена поръчка за доставка на 
медицински изделия в т.ч. китове (наричани общо и поотделно „продукти”) за нуждите 
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при следните условия:    

 
   І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА  
 

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

2.  Медицинските изделия, следва да отговарят на действащите 
стандартизационни документи (международни стандарти, европейски стандарти, БДС, 
ОН и др.), с остатъчен срок на годност не по-малко от 60 % от отбелязания на 
опаковката. 

Те следва да са пуснати на пазара и/или в действие съобразно изискванията на 
Закона за медицинските изделия /ЗМИ/ и да са включени в Списъка на медицинските 
изделия, заплащани по реда на Наредбата по чл. 30”а” от ЗМИ, поддържан от 
Изпълнителна агенция по лекарствата /ИАЛ/ и трябва да притежават: 
 нанесена “СЕ” маркировка  
 нанесен идентификационен номер на нотифицирания орган, когато такъв се 

изисква от действащото законодателство; 
 нанесени наименование и адрес на управление на производителя и/или 

упълномощения представител и вносител; 
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 инструкции за употреба, с изключение на изделията, за които не е 
предвидено в закона. 
 да са включени в списъка на медицинските изделия, заплащани по реда на 

Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по 
чл.30 „а“ от Закона за медицинските изделия /ЗМИ/ и за определяне на стойността, до 
която те се заплащат ( приета с ПМС №364/2011г., ДВ бр. 104/2011г. изм. и доп.). 

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. Варна 9002, ул.”Иван Богоров” №12, ет.2, на e-mail адрес: elpak@elpak.bg, а 
тези по факс на тел.: 052/ 699 060.  

 
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. Когато бъде намалена продажната цена на продукт от  Списъка на 
медицинските изделия, заплащани по реда на Наредбата за условията и реда за 
съставяне на списък на медицинските изделия по чл.30 „а“ от Закона за медицинските 
изделия /ЗМИ/ и за определяне на стойността, до която те се заплащат ( приета с ПМС 
№364/2011г., ДВ бр. 104/2011г. изм. и доп.) и в резултат на това цената на продукта 
стане по-ниска от договорената, Възложителят го заплаща на по-ниската цена от датата 
на отразяване на по-ниската продажна цена в Списъка на медицинските изделия, 
поддържан от ИАЛ.  

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 
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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. 
 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА 
 

1.  ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да достави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заявените 
медицински изделия в срок  до 5 /пет/ работни дни от заявката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
или в срок уговорен при заявката му, а за радиофармацевтици - китове – 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 
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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 медицинско изделие 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,  

4. При неспазване на сроковете за доставка ДОСТАВЧИКЪТ дължи на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  неустойка в размер на 1% на ден върху стойността на заявените 
медицински изделия 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 840,23лв. 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 медицински изделия и в 5 дневен срок от доставката на 
радиофармацевтици - китове, 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   „ЕЛПАК – ЛИЗИНГ” ЕООД 
 
Управител:            / п /             Управител:        / п / 
               /д-р П. Чилингиров/      / Пламен Калайджиев / 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

към Договор № 16 от 29.12.2015 г.

№ 
по 

ред

№ по 
позиция

Наименование Кол. за една 
година до

Единична цена 
в лева без ДДС

Обща стойност 
/ лева

Търговско наименование Производител

1 54  Дръжки за скалпели- метални  30 бр.  2.50 75.00  8.161                                                                     
Дръжка за скалпел  FAZZINI 

2 55  Ръкохватки за електронож 300 бр.  6.70 2010.00  28311300LA                                                      
Ръкохватка за ел.нож  FAZZINI 

3 74 Пънч за биопсия 20 бр.  4.90 98.00  26947                                                                          
Пънч за биопсия 1 - 8 мм GIMA

4 76  ХИРУРГИЧЕН ШЕВЕН 
МАТЕРИАЛ  

4.1.  ЛИГАТУРНИ-плетени със 
средна резорбция  -  2,5 х 70 см 500 бр. опаковки 11.00 5500.00 P32PG YAVO

4.2.
 ЛИГАТУРНИ-плетени със 
средна резорбция  -  0, 12 х 45 
см 

230 бр. опаковки 8.50 1955.00 P15PG YAVO

4.3.
 ЛИГАТУРНИ-плетени със 
средна резорбция  -  2, 12 х 45 
см 

300 бр. опаковки 9.95 2985.00 P62PG YAVO

4.4.
 МОНОФИЛАМЕНТЕН, 
РЕЗОРБИРУЕМ 3/0, 70см, 22мм,  
1/2 обла игла 

500 бр. опаковки 5.15 2575.00 RS26PD YAVO

4.5.
 МОНОФИЛАМЕНТЕН, 
РЕЗОРБИРУЕМ 6/0, 70см, 17мм,  
1/2 обла игла 

40 бр. опаковки 5.10 204.00 RS17PD YAVO

4.6.
 МОНОФИЛАМЕНТЕН, 
РЕЗОРБИРУЕМ 5/0, 70см, 17мм,  
1/2 обла игла 

40 бр. опаковки 5.00 200.00 RS17PD YAVO

МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ

"ЕЛПАК - ЛИЗИНГ" ЕООД



4.7.
 МОНОФИЛАМЕНТЕН, 
РЕЗОРБИРУЕМ 2/0, 70см, 22мм,  
1/2 обла игла 

100 бр. опаковки 4.20 420.00 RS27PD YAVO

4.8.
 МОНОФИЛАМЕНТЕН, 
РЕЗОРБИРУЕМ 4/0, 70см, 22мм,  
1/2 обла игла 

50 бр. опаковки 4.60 230.00 RS220PD YAVO

4.9.
 МОНОФИЛАМЕНТЕН, 
РЕЗОРБИРУЕМ 3/0, 70см, 19мм,  
3/8 режеща игла 

300 бр. опаковки 4.45 1335.00 DK42PD YAVO

4.10.

 НЕРЕЗОРБИРУЕМ, 
МОНОФИЛАМЕНТЕН, БЕЗ 
ПОКРИТИЕ  1, 90 см, 1 игла 37 
мм, обла 1/2,  усилена 

100 бр. опаковки 4.10 410.00 RS2118PP YAVO

4.11.

 НЕРЕЗОРБИРУЕМ, 
МОНОФИЛАМЕНТЕН, БЕЗ 
ПОКРИТИЕ  от кополиамид 6/66 
с гладка повърхност 3/0, 45см, 1 
игла -24 мм,  3/8 режеща  

100 бр. опаковки 3.50 350.00 DK22PA YAVO

4.12.
 Плетен, бързо резорбируем: 
4/0, 70см , 1 обла игла, 22 мм, 
1/2  

30 бр. опаковки 4.20 126.00 RS07PR YAVO

4.13.
 Плетен, бързо резорбируем: 
3/0, 70см , 1 обла игла, 22 мм, 
1/2 

30 бр. опаковки 4.22 126.60 RS08PR YAVO

4.14.
 Плетен, бързо резорбируем: 
2/0, 70см , 1 обла игла, 22 мм, 
1/2 

30 бр. опаковки 4.10 123.00 RS09PR YAVO

4.15.
 Плетен, бързо резорбируем: 
2/0, 70см , 1 обла игла, 26 мм, 
1/2 

30 бр. опаковки 4.20 126.00 RS12PR YAVO

4.16.
 Плетен, бързо резорбируем: 
2/0, 70см , 1 обла игла, 27 мм, 
1/2,  усилена 

30 бр. опаковки 5.10 153.00 RS15PR YAVO

4.17.
 Плетен, бързо резорбируем: 0, 
70см , 1 обла игла, 27 мм, 1/2,  
усилена 

30 бр. опаковки 5.50 165.00 RS50PR YAVO



4.18.
 Плетен, бързо резорбируем: 1, 
70см , 1 обла игла, 27 мм, 1/2,  
усилена 

30 бр. опаковки 5.50 165.00 RS17PR YAVO

4.19.
 Плетен, бързо резорбируем: 2, 
70см , 1 обла игла, 27 мм, 1/2,  
усилена 

30 бр. опаковки 5.40 162.00 RS42PL YAVO

4.20.  Хирургичен шевен материал 
нестерилен 6000 бр. опаковки 1.90 11400.00 RS0001P YAVO

5 78  Регистрираща хартия 

5.1.
 Високочувствителна хартия за 
принтер с висока плътност - 
ролка 

30 ролки 24.00 720.00
 K65HM                                                               
Високочувствителна хартия за 
принтер с висока плътност 

 LUMED 

5.2.  Хартия за ЕКГ 923 А 50 ролки 2.00 100.00 BMAS001  LUMED 

5.3.  Хартия за ЕКГ кардиовид АТ - 
101 50 ролки 1.80 90.00 CMSC012  LUMED 

5.4.  Хартия за ЕКГ - Шилер АТ1 три 
канален 20 ролки 3.20 64.00 CMSC008  LUMED 

5.5.  Хартия за ЕКГ - Кардиокар  
2000 10 ролки 4.40 44.00 BMCA018  LUMED 

5.6.  Хартия за ЕКГ - 903 А  50 ролки 1.60 80.00 BMFU004  LUMED 

5.7.  Хартия за ЕКГ - 1262   30 ролки 2.50 75.00 BMTM001  LUMED 

5.8.  Хартия за ЕКГ - 322 50 ролки 1.50 75.00 BMPR004  LUMED 



6 80 Рентгенови филми

6.1. Рентгенов филм 35/35 5000 бр. 1.01 5050.00

 5253398                                                                   
Медицински рентгенов филм - 
синьо чувствителен ( MXG )                         
35 х 35 см, 100 бр/кутия 

Carestream Health lnc, САЩ

6.2. Рентгенов филм 30/40 500 бр. 1.00 500.00

 5253380                                                                  
Медицински рентгенов филм - 
синьо чувствителен ( MXG )                         
30 х 40 см, 100 бр/кутия 

Carestream Health lnc, САЩ

6.3. Рентгенов филм 24/30 400 бр. 0.54 216.00

 5253372                                                                  
Медицински рентгенов филм - 
синьо чувствителен ( MXG )                         
24 х 30 см, 100 бр/кутия 

Carestream Health lnc, САЩ

6.4. Рентгенов филм 18/24 300 бр. 0.33 99.00

 5253356                                                                
Медицински рентгенов филм - 
синьо чувствителен ( MXG )                         
18 х 24 см, 100 бр/кутия 

Carestream Health lnc, САЩ

6.5. Рентгенов филм 13/18 200 бр. 0.18 36.00

 5253349                                                               
Медицински рентгенов филм - 
синьо чувствителен ( MXG )                         
13 х 18 см, 100 бр/кутия 

Carestream Health lnc, САЩ

6.6. Мамографски филм 18/24 4000 бр. 0.68 2720.00
 1523381                                                            
Мамографски филм Min-R S Film,                      
18 x 24 см, 100 бр/кутия 

Carestream Health lnc, САЩ

6.7. проявител 5л туби 20 туби 35.00 700.00

 5274394                                                              
Х-ОМАТ ЕХ II DEVR  RPLR, 
Проявител за 2 х 20 литра 
работен разтвор                                                          
( 2 х 5 литра концентрат ) 

Carestream Health lnc, САЩ



6.8. фиксаж   5л туби 20 туби 16.20 324.00
 FIXER & RPLR,  Фиксаж за 2 х 20 
литра работен разтвор                         
( 2 х 5 литра концентрат ) 

Carestream Health lnc, САЩ

7 142  Предметни стъкла с нематиран 
край 1500 броя  0.15 225.00

 51102                                                             
Предметни стъкла с нематиран 
край 

FL Medical S.r.I., Италия

Обща стойност без ДДС: 42011,60  лв.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ДОСТАВЧИК:

“КОЦ - Стара Загора” ЕООД „ЕЛПАК – ЛИЗИНГ” ЕООД

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



ДОГОВОР № 17  
 

ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ 
“ДОСТАВКА  НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ПРЕЗ 2016Г.” 

 
   

Днес, 29.12.2015 г. 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   

„МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ” ООД, със седалище и адрес 
на управление гр. София 1750, район Младост, ж.к. Младост 1, бл. 28Б, тел.: 02 
9712061,  факс: 02 9712410, вписано в ТР на АВ с ЕИК: 831641528, ИД.№ по 
ЗДДС:BG831641528, представлявано от инж. Йонка Христова Гетова – Христанова - 
Управител, наричано за краткост в договора ДОСТАВЧИК от друга страна, 

въз основа на класиране на ДОСТАВЧИКА  в открита процедура за възлагане на 
обществена поръчка с уникален номер в регистъра на обществените поръчки 00731-
2015-0006, извършено с Решение № 197/10.12.2015г. на Управителя на „КОЦ - Стара 
Загора” ЕООД  се сключи настоящия договор за обществена поръчка за доставка на 
медицински изделия в т.ч. китове (наричани общо и поотделно „продукти”) за нуждите 
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при следните условия:    

 
   І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА  
 

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

2.  Медицинските изделия, следва да отговарят на действащите 
стандартизационни документи (международни стандарти, европейски стандарти, БДС, 
ОН и др.), с остатъчен срок на годност не по-малко от 60 % от отбелязания на 
опаковката. 

Те следва да са пуснати на пазара и/или в действие съобразно изискванията на 
Закона за медицинските изделия /ЗМИ/ и да са включени в Списъка на медицинските 
изделия, заплащани по реда на Наредбата по чл. 30”а” от ЗМИ, поддържан от 
Изпълнителна агенция по лекарствата /ИАЛ/ и трябва да притежават: 
 нанесена “СЕ” маркировка  
 нанесен идентификационен номер на нотифицирания орган, когато такъв се 

изисква от действащото законодателство; 
 нанесени наименование и адрес на управление на производителя и/или 

упълномощения представител и вносител; 
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 инструкции за употреба, с изключение на изделията, за които не е 
предвидено в закона. 
 да са включени в списъка на медицинските изделия, заплащани по реда на 

Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по 
чл.30 „а“ от Закона за медицинските изделия /ЗМИ/ и за определяне на стойността, до 
която те се заплащат ( приета с ПМС №364/2011г., ДВ бр. 104/2011г. изм. и доп.). 

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 1750, район Младост, ж.к. Младост 1, бл. 28Б /ул. Димитър Моллов/, 
на e-mail адрес: info@mte-bg.com, plasment@mte-bg.com а тези по факс на тел.: 02/ 462 
7126 и 02/ 971 24 10.  

 
 

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. Когато бъде намалена продажната цена на продукт от  Списъка на 
медицинските изделия, заплащани по реда на Наредбата за условията и реда за 
съставяне на списък на медицинските изделия по чл.30 „а“ от Закона за медицинските 
изделия /ЗМИ/ и за определяне на стойността, до която те се заплащат ( приета с ПМС 
№364/2011г., ДВ бр. 104/2011г. изм. и доп.) и в резултат на това цената на продукта 
стане по-ниска от договорената, Възложителят го заплаща на по-ниската цена от датата 
на отразяване на по-ниската продажна цена в Списъка на медицинските изделия, 
поддържан от ИАЛ.  

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.   
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  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. 
 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА 
 

1.  ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да достави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заявените 
медицински изделия в срок  до 2 /два/ работни дни от заявката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
или в срок уговорен при заявката му, а за радиофармацевтици - китове – 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 
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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 медицинско изделие 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,  

4. При неспазване на сроковете за доставка ДОСТАВЧИКЪТ дължи на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  неустойка в размер на 1% на ден върху стойността на заявените 
медицински изделия 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 777,66лв. 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 медицински изделия и в 5 дневен срок от доставката на 
радиофармацевтици - китове, 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; 
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     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 
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  „Медицинска техника инженеринг“ ООД 
 
Управител:             / п /           Управител:              / п / 
 
               /д-р П. Чилингиров/     / Йонка Гетова – Христанова / 
 

 
 
 

 

5 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

към Договор  № 17  от 29.12.2015г.

№ по 
ред

№ по 
позиция Наименование Кол. за една 

година до
Единична цена 
в лева без ДДС

Обща стойност 
/ лева Търговско наименование Производител

1 15  Аспиратор за многодозови флакони-
"Mini Spike plus" 3000 бр.  0.75 2250.00

 Спайк стерилен KD Spike с филтър 
0.1 мкм, зелено капаче                       / 
оп. 100 бр. / 

 KDM - Германия 

2 68  Назогастрични сонди ch 10, 12, 14, 
16, 18, 20, 22 1000 бр.  1.15 1150.00  Сонда дуоденална СН 14, 16, 18  MPI - Германия 

3 69  Нисковакуумна  редон  система тип 
хармоника с  бутилка 500мл Quicky 500 бр.  6.00 3000.00  Бутилка аспирационна Quicky 500 

мл. / оп. 20 бр. /  MPI - Германия 

4 77  Хирургични игли 

5  Игли хирургически - кръг с 
пирамидално сечение 80 бр.    опаковки 11.90 952.00  Игли хирургични В  3 -16  TNI - Германия 

6  Игли хирургически - кръг с кръгло 
сечение 120 бр. опаковки 11.00 1320.00  Игли хирургични РВ  00-8  TNI - Германия 

7 119   Реактиви за BS 300  

8 119.1.  алкална фосфатаза 2400 0.05 120.00  алкална фосфатаза  BioSystems/ Испания                   11591 

9 119.2.  LDH  P-L 1600 0.13 208.00  LDH  P-L  BioSystems/ Испания                   11581 

10 119.3.  АЛАТ 4000 0.05 200.00  АЛАТ  BioSystems/ Испания                   11568 

11 119.4.  АСАТ 4000 0.05 200.00  АСАТ  BioSystems/ Испания                   11567 

12 119.5.  ГГТ 1000 0.14 140.00  ГГТ  BioSystems/ Испания                   11520 

МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ

" Медицинска Техника Инжинеринг "  ООД



13 119.6.  креатинкиназа 200 0.28 56.00  креатинкиназа  BioSystems/ Испания                   11791 

14 119.7.  амилаза 240 0.65 156.00  амилаза  BioSystems/ Испания                   11550 

15 119.8.  триглицериди 1000 0.08 80.00  триглицериди  BioSystems/ Испания                   11529 

16 119.9.  глюкоза 4000 0.03 120.00  глюкоза  BioSystems/ Испания                   11538 

17 119.10.  албумин 2500 0.02 50.00  албумин  BioSystems/ Испания                   11547 

18 119.11.  тотален билирубин 3500 0.06 210.00  тотален билирубин  BioSystems/ Испания                   11515 

19 119.12.  директен билирубин 2000 0.06 120.00  директен билирубин  BioSystems/ Испания                   11515 

20 119.13.  урея 4000 0.06 240.00  урея  BioSystems/ Испания                   11517 

21 119.14.  креатинин 6000 0.02 120.00  креатинин  BioSystems/ Испания                   11542 

22 119.15.  белтък в урина 300 0.09 27.00  белтък в урина  BioSystems/ Испания                   11501 

23 119.16.  холестерол 800 0.04 32.00  холестерол  BioSystems/ Испания                   11539 

24 119.17.  HDL-холестерол/директен/ 320 0.90 288.00  HDL-холестерол/директен/  BioSystems/ Испания                   11557 

25 119.18.  общ белтък 1600 0.02 32.00  общ белтък  BioSystems/ Испания                   11500 

26 119.19.  калций 3000 0.08 240.00  калций  BioSystems/ Испания                   12513 

27 119.20.  желязо 500 0.25 125.00  желязо ферозин  BioSystems/ Испания                   12509 



28 119.21.  IBC 400 0.24 96.00  UIBC  BioSystems/ Испания                   11554 

29 119.22.  фосфор 500 0.08 40.00  фосфор  BioSystems/ Испания                   11508 

30 119.23.  магнезий 1000 0.08 80.00  магнезий  BioSystems/ Испания                   11797 

31 119.24.  Пикочна киселина  800 0.07 56.00  Пикочна киселина   BioSystems/ Испания                   11522 

32 120  Контроли и калибратори за BS 300 

33  контролен серум-нормален 180 2.45 441.00
 Контролен серум, норма, 70 
параметъра, вкл.срецифични 
протеини 

 Randox / Великобритания /                HN 
1530 

34  контролен серум-патологичен 180 2.50 450.00
 Контролен серум, патология, 70 
параметъра, вкл.специфични 
протеини 

 Randox / Великобритания /                НЕ 
1532 

35  калибратор за клинична химия 30 2.30 69.00  Calibration Serum in 2 Ievel, 42 
параметъра 

 Randox / Великобритания /                CAL 
2350 

36 132  Микроепрув. EDTA 6000 броя  0.24 1440.00  Микроепруветка ЕДТА в комплект 
с дозираща  КАВЕЛ / Германия /                   077001 

37 135  Ланцети за периферна кръв 6000 броя  0.17 1020.00  Автоматични ланцети с 
анатомична форма  HTL Strefa / Полша /                          7143 

38 138  Накрайници "Бранд" 

39  Накрайници жълти "Бранд" 20000 броя 0.01 200.00  Жълти връхчета  Biosigma / Италия /                    
BSR066/001 

40  Накрайници сини "Бранд" 14000 броя 0.01 140.00  Сини връхчета  Biosigma / Италия /                    BSR002 



41 147
 Затворена система за вземане на 
кръв-вакуумни епруветки за вземане 
на кръв 

42
 Вакуети за биохимия/серум с гел 
сепаратор и клот активатор  5 
мл,12,5 х 75 мм 

30 000 бр. 0.23 6900.00
 Вакуети за биохимия/серум с гел 
сепаратор и клот активатор                       
5 мл,12,5 х 75 мм 

 Greiner bio - one / Австрия /               
456073 

43
 Вакуети за хематология  2 мл,12,5 х 
75 мм равномерно разпръснат по 
стената антикоагулант EDTA   

20000 бр. 0.17 3400.00
 Вакуети за хематология  2 мл,12,5 х 75 
мм равномерно разпръснат по стената 
антикоагулант EDTA   

 Greiner bio - one / Австрия /             
454047 

44

 Вакуети за  коагулация 2,5 мл, 13 x 
75 мм, с маркер за кол. Кръв 3,8 % 
Na citrate,с допълнителна протекция 
гарантираща обема на засмукване и 
моларността на цитрата  

5000 бр. 0.18 900.00

 Вакуети за  коагулация 2,5 мл, 13 x 75 
мм, с маркер за кол. кръв 3,8 % Na 
citrate,с допълнителна протекция 
гарантираща обема на засмукване и 
моларността на цитрата  

 Greiner bio - one / Австрия /               
454334 

45

 Вакуети за  СУЕ с обем до 1,3 мл -
стълена ,резулатат до 30 мин./при 
валидирана сравнимост на 
резултатите с референтен метод 

6000 бр. 0.29 1740.00

 Вакуети за  СУЕ с обем до 1,3 мл -
стълена ,резулатат до 30 мин./при 
валидирана сравнимост на резултатите 
с референтен метод 

 Greiner bio - one / Австрия /               
729073 

46  Статив за СУЕ 5 бр. 35.00 175.00  Статив за СУЕ  Greiner bio - one / Австрия /               
836077 

47
 Игли двустранни за затворена с-ма, 
с винт, / 20,21,22 G/ 35000 бр. 0.14 4900.00  Игли двустранни за затворена с-ма, с 

винт, / 20,21,22 G/ 

 Greiner bio - one / Австрия /               
450075                             450076                                       

450077 

48  Холдер за  вакутейнер 20000 бр. 0.27 5400.00  Холдер за  вакутейнер  Greiner bio - one / Австрия /               
450263 

Обща стойност без ДДС: 38 883,00 лв.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ДОСТАВЧИК:

“КОЦ - Стара Загора” ЕООД „Медицинска техника инженеринг“ ООД

Управител:         / п /             Управител:              / п /
               /д-р П. Чилингиров/  / Йонка Гетова – Христанова /



ДОГОВОР № 18  
 

ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ 
“ДОСТАВКА  НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ПРЕЗ 2016Г.” 

 
   
 

Днес, 29.12.2015 г. 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, район Искър, бул. Христофор Колумб, №64, бл. А2, офис 111, тел.: 
02/8076740, факс: 02/9743083, вписано в ТР на АВ с ЕИК: 175016820,    ИД.№ по ЗДДС:  
BG175016820, представлявано от Хорст Хайнц Щюер - Управител, немски гражданин и 
Оливер Шауман - Управител, 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-
2015-0006, извършено с Решение № 197/10.12.2015г. на Управителя на „КОЦ - Стара 
Загора” ЕООД  се сключи настоящия договор за обществена поръчка за доставка на 
медицински изделия в т.ч. китове (наричани общо и поотделно „продукти”) за нуждите 
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при следните условия:    

 
   І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА  
 

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

2.  Медицинските изделия, следва да отговарят на действащите 
стандартизационни документи (международни стандарти, европейски стандарти, БДС, 
ОН и др.), с остатъчен срок на годност не по-малко от 60 % от отбелязания на 
опаковката. 

Те следва да са пуснати на пазара и/или в действие съобразно изискванията на 
Закона за медицинските изделия /ЗМИ/ и да са включени в Списъка на медицинските 
изделия, заплащани по реда на Наредбата по чл. 30”а” от ЗМИ, поддържан от 
Изпълнителна агенция по лекарствата /ИАЛ/ и трябва да притежават: 
 нанесена “СЕ” маркировка  
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 нанесен идентификационен номер на нотифицирания орган, когато такъв се 
изисква от действащото законодателство; 
 нанесени наименование и адрес на управление на производителя и/или 

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

предвидено в закона. 
 да са включени в списъка на медицинските изделия, заплащани по реда на 

Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по 
чл.30 „а“ от Закона за медицинските изделия /ЗМИ/ и за определяне на стойността, до 
която те се заплащат ( приета с ПМС №364/2011г., ДВ бр. 104/2011г. изм. и доп.). 

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, район Искър, бул. Христофор Колумб, №64, бл. А2, офис 111, 
на e-mail адрес: veneta.petkova@bbraun.com, а тези по факс на тел.: 02/9743083.  

 
 

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. Когато бъде намалена продажната цена на продукт от  Списъка на 
медицинските изделия, заплащани по реда на Наредбата за условията и реда за 
съставяне на списък на медицинските изделия по чл.30 „а“ от Закона за медицинските 
изделия /ЗМИ/ и за определяне на стойността, до която те се заплащат ( приета с ПМС 
№364/2011г., ДВ бр. 104/2011г. изм. и доп.) и в резултат на това цената на продукта 
стане по-ниска от договорената, Възложителят го заплаща на по-ниската цена от датата 
на отразяване на по-ниската продажна цена в Списъка на медицинските изделия, 
поддържан от ИАЛ.  

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.   
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  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. 
 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА 
 

1.  ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да достави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заявените 
медицински изделия в срок  до 2 /два/ работни дни от заявката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
или в срок уговорен при заявката му, а за радиофармацевтици - китове – 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 
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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 медицинско изделие 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,  

4. При неспазване на сроковете за доставка ДОСТАВЧИКЪТ дължи на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  неустойка в размер на 1% на ден върху стойността на заявените 
медицински изделия 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 2387,10лв. 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 медицински изделия и в 5 дневен срок от доставката на 
радиофармацевтици - китове, 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; 
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     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 
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/ 
 
       2. …………………/ п /……………… 

/Оливер Шауман, чрез 
Пълномощника си Петър Асенов/ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

към Договор № 18 от 29.12.2015год.

№ 
по 

ред

№ по 
позиция

Наименование
Кол. за една 

година до
Единична цена 
в лева без ДДС

Обща стойност 
/ лева

Търговско наименование Производител

1 5  СИСТЕМИ Инфузионни с 
прецизен регулатор 20000 бр.  3.49 69 800.00 EXADROP, 150 см, with injection site  Б.Браун Мелзунген                     Германия 

2 8
 Удължител за  перфузия  - 
Фоточувствителни 
медикаменти 

5000 бр.  1.05 5 250.00  PERFUSOR tubing, PE, 150 cm, opaque  Б.Браун Мелзунген                     Германия 

3 9
 СИСТЕМИ За инфузия при 
фоточувствителни 
медикаменти 

5000 бр.  1.93 9 650.00  INTRAFIX PRIMELINE  TYP OPAFUSEUR 
UVPROT 180 cm  Б.Браун Мелзунген                     Германия 

4 10 СИСТЕМИ За инфузомат 1500 бр.  3.81 5 715.00  INFUSOMAT SPACE LINE, TYPE 
AIRSTOP  Б.Браун Мелзунген                     Германия 

5 11  СИСТЕМИ -  Инфузионнен 
сет за цитостатици 2000 бр.  9.47 18 940.00 INTRAPUR INLINE filter set, PVC-free  Б.Браун Мелзунген                     Германия 

6 14  Капачки (тапи) за абокати 
(бр.) -/ бяло, червено, синьо/ 50000 бр.  0.06 3 000.00 Combi-stopper closing cone, LL,red  Б.Браун Мелзунген                     Германия 

7 18

 Хирургически стерилни 
синтетични антиалергични 
ръкавици- чифт 
/индивидуално пакетиран/ 

2500 чифта  0.80 2 000.00 VASCO OP SENSITIVE  Б.Браун Мелзунген                     Германия 

8 19
 Хирургически  нестерилни 
нелатексови ръкавици -брой/ 
нитрил/ 

40000 бр.  0.06 2 400.00  VASCO  NITRIL   LIGHT  Б.Браун Мелзунген                     Германия 

МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ

"Б.Браун Медикал" ЕООД



9 57
  Набор за канюлиране на 
централна вена  - по 
Seldinger G 16,18  

200 бр.  13.00 2 600.00 Certofix mono 320  Б.Браун Мелзунген                     Германия 

Обща стойност без ДДС: 119355,00 лв.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ДОСТАВЧИК:

"Б. БРАУН МЕДИКАЛ" ЕООД

Управител:       / п /              Управители:         / п /

1. …………………………………

/Хорст Хайнц Щюер/

2. ………………/ п /…………………

/Оливер Шауман, чрез Пълномощника си Петър Асенов/

“КОЦ - Стара Загора” ЕООД

               /д-р П. Чилингиров/  



ДОГОВОР № 19  
 

ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ 
“ДОСТАВКА  НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ПРЕЗ 2016Г.” 

 
 
   

Днес, 29.12.2015 г. 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   

„МЕДИЛАБ“ ООД, със седалище и адрес на управление гр. София 1404, 
Община Столична, район Триадица, ул. Силиврия № 44-46, вх.Б, ап.1, тел.: 02/8598046, 
факс: 02/8598047, вписано в ТР на АВ с ЕИК: 131443308,    ИД.№ по ЗДДС: 
BG131443308,  представлявано от Иван Добрев Николов - 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-
2015-0006, извършено с Решение № 197/10.12.2015г. на Управителя на „КОЦ - Стара 
Загора” ЕООД  се сключи настоящия договор за обществена поръчка за доставка на 
медицински изделия в т.ч. китове (наричани общо и поотделно „продукти”) за нуждите 
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при следните условия:    

 
   І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА  
 

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

2.  Медицинските изделия, следва да отговарят на действащите 
стандартизационни документи (международни стандарти, европейски стандарти, БДС, 
ОН и др.), с остатъчен срок на годност не по-малко от 60 % от отбелязания на 
опаковката. 

Те следва да са пуснати на пазара и/или в действие съобразно изискванията на 
Закона за медицинските изделия /ЗМИ/ и да са включени в Списъка на медицинските 
изделия, заплащани по реда на Наредбата по чл. 30”а” от ЗМИ, поддържан от 
Изпълнителна агенция по лекарствата /ИАЛ/ и трябва да притежават: 
 нанесена “СЕ” маркировка  
 нанесен идентификационен номер на нотифицирания орган, когато такъв се 

изисква от действащото законодателство; 
 нанесени наименование и адрес на управление на производителя и/или 

упълномощения представител и вносител; 
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 инструкции за употреба, с изключение на изделията, за които не е 
предвидено в закона. 
 да са включени в списъка на медицинските изделия, заплащани по реда на 

Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по 
чл.30 „а“ от Закона за медицинските изделия /ЗМИ/ и за определяне на стойността, до 
която те се заплащат ( приета с ПМС №364/2011г., ДВ бр. 104/2011г. изм. и доп.). 

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 1404, Община Столична, район Триадица, ул. Силиврия № 44-46, 
вх.Б, ап.1, на e-mail адрес: medilab@medilab-bg.com, а тези по факс на тел.: 02/8598047.  

 
 

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. Когато бъде намалена продажната цена на продукт от  Списъка на 
медицинските изделия, заплащани по реда на Наредбата за условията и реда за 
съставяне на списък на медицинските изделия по чл.30 „а“ от Закона за медицинските 
изделия /ЗМИ/ и за определяне на стойността, до която те се заплащат ( приета с ПМС 
№364/2011г., ДВ бр. 104/2011г. изм. и доп.) и в резултат на това цената на продукта 
стане по-ниска от договорената, Възложителят го заплаща на по-ниската цена от датата 
на отразяване на по-ниската продажна цена в Списъка на медицинските изделия, 
поддържан от ИАЛ.  

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.   
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  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. 
 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА 
 

1.  ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да достави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заявените 
медицински изделия в срок  до 2 /два/ работни дни от заявката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
или в срок уговорен при заявката му, а за радиофармацевтици - китове – 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 
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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 медицинско изделие 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,  

4. При неспазване на сроковете за доставка ДОСТАВЧИКЪТ дължи на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  неустойка в размер на 1% на ден върху стойността на заявените 
медицински изделия 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 24,80лв. 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 медицински изделия и в 5 дневен срок от доставката на 
радиофармацевтици - китове, 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; 
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     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 
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   „МЕДИЛАБ“ ООД 
 
Управител:           / п /              Управител:       / п /                 
               /д-р П. Чилингиров/      / Иван Николов/ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

към Договор № 19 от 29.12.2015 год.

№ 
по 

ред

№ по 
позиция Наименование Кол. за една 

година до
Единична цена 
в лева без ДДС

Обща 
стойност / 

лева

Търговско 
наименование Производител

1 130 D-Dimer/латекс/ 400 теста   3.10 1240.00 D-dimer латекс Диалаб

Обща стойност без ДДС: 1240,00 лв.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ДОСТАВЧИК:

“КОЦ - Стара Загора” ЕООД

Управител:     / п /                 Управител:                            / п /

 /д-р П. Чилингиров/  

МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ

"МЕДИЛАБ" ЕООД

/ Иван Николов/

„МЕДИЛАБ“ ООД



ДОГОВОР № 20  
 

ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ 
“ДОСТАВКА  НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ПРЕЗ 2016Г.” 

 
   

Днес, 29.12.2015 г. 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   

„ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. 
Пловдив 4000, ул. ”Йордан Йовков” № 9, тел.: 032 644588, факс: 032 642706, вписано в 
ТР на АВ с ЕИК: 115573932,    ИД.№ по ЗДДС: BG 115573932, представлявано от 
Емилия Делчева Белева - Управител, наричано за краткост в договора ДОСТАВЧИК 
от друга страна, 

въз основа на класиране на ДОСТАВЧИКА  в открита процедура за възлагане на 
обществена поръчка с уникален номер в регистъра на обществените поръчки 00731-
2015-0006, извършено с Решение № 197/10.12.2015г. на Управителя на „КОЦ - Стара 
Загора” ЕООД  се сключи настоящия договор за обществена поръчка за доставка на 
медицински изделия в т.ч. китове (наричани общо и поотделно „продукти”) за нуждите 
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при следните условия:    

 
   І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА  
 

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

2.  Медицинските изделия, следва да отговарят на действащите 
стандартизационни документи (международни стандарти, европейски стандарти, БДС, 
ОН и др.), с остатъчен срок на годност не по-малко от 60 % от отбелязания на 
опаковката. 

Те следва да са пуснати на пазара и/или в действие съобразно изискванията на 
Закона за медицинските изделия /ЗМИ/ и да са включени в Списъка на медицинските 
изделия, заплащани по реда на Наредбата по чл. 30”а” от ЗМИ, поддържан от 
Изпълнителна агенция по лекарствата /ИАЛ/ и трябва да притежават: 
 нанесена “СЕ” маркировка  
 нанесен идентификационен номер на нотифицирания орган, когато такъв се 

изисква от действащото законодателство; 
 нанесени наименование и адрес на управление на производителя и/или 

упълномощения представител и вносител; 
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 инструкции за употреба, с изключение на изделията, за които не е 
предвидено в закона. 
 да са включени в списъка на медицинските изделия, заплащани по реда на 

Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по 
чл.30 „а“ от Закона за медицинските изделия /ЗМИ/ и за определяне на стойността, до 
която те се заплащат ( приета с ПМС №364/2011г., ДВ бр. 104/2011г. изм. и доп.). 

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, бул.“Шести Септември“№87, на e-mail адрес: 
eastlink_pv@mail.orbitel.bg, а тези по факс на тел.: 032/ 642 706.  

 
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. Когато бъде намалена продажната цена на продукт от  Списъка на 
медицинските изделия, заплащани по реда на Наредбата за условията и реда за 
съставяне на списък на медицинските изделия по чл.30 „а“ от Закона за медицинските 
изделия /ЗМИ/ и за определяне на стойността, до която те се заплащат ( приета с ПМС 
№364/2011г., ДВ бр. 104/2011г. изм. и доп.) и в резултат на това цената на продукта 
стане по-ниска от договорената, Възложителят го заплаща на по-ниската цена от датата 
на отразяване на по-ниската продажна цена в Списъка на медицинските изделия, 
поддържан от ИАЛ.  

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 
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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. 
 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА 
 

1.  ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да достави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заявените 
медицински изделия в срок  до 2 /два/ работни дни от заявката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
или в срок уговорен при заявката му, а за радиофармацевтици - китове – 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. 
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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 медицинско изделие 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,  

4. При неспазване на сроковете за доставка ДОСТАВЧИКЪТ дължи на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  неустойка в размер на 1% на ден върху стойността на заявените 
медицински изделия 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 400,34лв. 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 медицински изделия и в 5 дневен срок от доставката на 
радиофармацевтици - китове, 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   „ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ ” ЕООД 
 
Управител:              / п /           Управител:      / п / 
               /д-р П. Чилингиров/      /Емилия Белева/ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

към Договор № 20  от 29.12.2015 г.

№ по 
ред

№ по 
позиция Наименование Кол. за една 

година до
Единична цена 
в лева без ДДС

Обща стойност 
/ лева Търговско наименование Производител

1 23  Марля - топ- /размери  ширина 1м. 
дължина 200м./ 50000 кв.м.  0.25 12 500.00 

 Марля - топ - размери                          
ширина 1м.                                           
дължина 200 м. 

 Shaoxing Fuqing Heait Products Co. Ltd 

2 31  Бинт марлен 10см/10м-1брой в 
опаковка /индивидуално пакетиран/ 5000 опаковки  0.39 1 950.00 

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

 Shaoxing Fuqing Heait Products Co. Ltd 

3 39  Кислородни маски 

4  Кислородна маска за възрастни 1000 бр. 1.30 1 300.00 Кислородна маска за възрастни  Hangzhou Shanyou Medical Equipment Co., 
LTD 

5  Кислородна маска  - канюла за 
възрастни 1000 бр. 0.60 600.00  Кислородна маска - канюла за 

възрастни 
 Hangzhou Shanyou Medical Equipment Co., 

LTD 

6 40 Калцуни полиетиленови 15000 бр.  0.01 150.00  Калцуни полиетиленови  Shaoxing Fuqing Heait Products Co. Ltd 

7 47 Електроди за ЕКГ 6000 бр.  0.09 540.00 Електроди за ЕКГ  Shanghay Litu Madical Appliances 

8 51  Резци за скалпели от въглеродна 
стомана - по 100бр. в опаковка 200 опаковки  7.01 1 402.00  Резци за скалпели от въглеродна 

стомана - по 100 бр. в опаковка  Huaiyin Medical Instruments 

9 52  Ендотрахеални тръби  №6 ; 6,5; 7; 7,5; 
8; 8,5 1500 бр.  1.05 1 575.00 Ендотрахеални  тръби №                     

6; 6.5; 7; 7.5; 8; 8.5  Zhanjiang Star Enterprice 

Обща стойност без ДДС: 20017,00 лв.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ДОСТАВЧИК:

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

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

МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ

" Истлинк България " ЕООД
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