
ДОГОВОР № 1  
ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

ЗА “ДОСТАВКА  НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА СОЛИДНИ 
ЗЛОКАЧЕСТВЕНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ” 

 
 
  Днес, 15.06.2016г. в гр.Стара Загора,  между: 
  
            „КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР  - СТАРА ЗАГОРА”  ЕООД, 
със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора,  ул.”Д-р Т.Стоянович” №15, 
вписано в ТР на АВ с ЕИК: 000812197, Ид. № ЗДДС: BG 000812197 представлявано от 
д-р Петьо Вълчев Чилингиров - управител, наричано за краткост в договора  
ВЪЗЛОЖИТЕЛ  от една страна  
и   

„ФЬОНИКС ФАРМА“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София 
1700 район р-н Студентски, ул. "Околовръстен път" № 199А, тел.: 02/9658100, вписано 
в ТР на АВ с ЕИК: 203283623,    ИД.№ по ЗДДС: BG203283623, представлявано от 
управителите си ВЕСЕЛИН ВЕЛИЧКОВ КУНЕВ и ЮЛИАН АТАНАСОВ 
НЕДЕЛЧЕВ /заедно/, чрез Пълномощниците си КРАСИМИР НИКОЛАЕВ и 
ДАНИЕЛА НИКОЛОВА, с пълномощно рег. № 282 от 11.02.2016 г. на нотариус рег. № 
049 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 00731-2016-0003, 
извършено с Решение № 112/30.05.2016г. на Управителя на „КОЦ - Стара Загора ” 
ЕООД се сключи настоящия договор за обществена поръчка за доставка на лекарствени 
продукти, (наричани „продукти”) за нуждите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при следните 
условия:    

 
   І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА  
 

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

2.  Лекарствените продукти, следва да отговарят на действащите 
стандартизационни документи (международни стандарти, европейски стандарти, БДС, 
ОН и др.), с остатъчен срок на годност не по-малко от  60%, а  за специфични 
биологични лекарствени продукти  - не по-малко от 25 % от отбелязания на опаковката. 

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

3.  Количеството на доставяните продукти се определя от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
чрез заявки, които се извършват писмено или по факс. Писмените заявки се изпращат 
на адрес гр. Пловдив, ул.“ Удроу Уилсън“ №18, на e-mail адрес: 
m.ruskova@phoenixpharma.bg, а тези по факс на тел.: 032/ 655 525. В заявката 
Възложителят определя опаковките, в които следва  да се доставят лекарствените 
продукти съобразно посочените в Позитивния лекарствен списък. 
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ІІ. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 
 

1.  Договорът има срок на действие от 24.06.2016г. до 23.06.2017г.  
2.  Място на изпълнение на поръчката е гр.Стара Загора, ул. „Д-р Тодор 

Стоянович“ 15, всеки работен ден до 14.00 часа. 
 

  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 не подлежат на промяна за срока на действие на 
договора. Продуктите, включени в Позитивния лекарствен списък  не могат да бъдат с 
цени, по-високи от записаните в него референтни стойности. Когато бъде намалена 
цената на продукта по Позитивен лекарствен списък или бъде договорена отстъпка  по 
реда на Приложение № 10 към Наредба № 40/2004г.(ДВ бр.112/2004, 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 влизане в сила на конкретното  решение на 
компетентния орган за нейната промяна. 

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

 
  ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
 

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

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

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

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА 
 

1.  ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да достави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заявените 
лекарствени продукти в срок  до 5 /пет/ работни дни от заявката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
или в срок уговорен при заявката му. Доставянето се осъществява само в работен ден, 
до 14 часа на същия. 

2.  ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да поеме за своя сметка разходите за транспорт и 
застраховка на доставката до склада на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
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3.  ДОСТАВЧИКЪТ отговаря за качеството на доставените продукти за целия 
им срок на годност при условие, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ спазва условията за 
съхранение. 

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

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

 
VI. РЕД ЗА ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

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

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

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

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

 
   VІI. ОТГОВОРНОСТИ И НЕУСТОЙКИ 
 

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

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

3. В случай на доставка на лекарствен продукт с по-кратък от договорения срок 
на годност ДОСТАВЧИКЪТ дължи неустойка както следва: 

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

• при доставка на специфичен биологичен лекарствен продукт със срок на 
годност  от 24.99 %  до 15 %  - неустойка  от 20 % върху стойността на 
доставката. 

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

VІІI. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
 

1. Доставчикът осигурява в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  гаранция за добро 
изпълнение на договора в размер на 171509.07лв. 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 
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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 01.08.2017г., въз основа на 
писмено искане на Доставчика, без да дължи лихва или обезщетение за времето до това 
освобождаване.  

 
IX. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ 
 

1.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прави рекламации за явни недостатъци в 15 дневен срок 
от доставката на лекарствени продукти, 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 на срока му; 
     б) с количественото му изпълнение в пълен обем; 
     в) със стойностното му изпълнение в пълен размер; 
     г) по взаимно писмено споразумение на страните; 

              д) с развалянето му по реда на чл.87 от ЗЗД; 
     е) с временното или окончателното отнемане, обезсилване или  

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

  ж) при условията на раздел VII т.2 от този договор. 
   з) 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. 

 и) поради невъзможност  на ДОСТАВЧИКА  за изпълнението му. 
 й) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява договора с едноседмично предизвестие, 

ако бъде сключено рамково споразумение със същия предмет по реда и условията на 
ПМС № 146 от 9 юни 2015г. за създаване на централен орган за възлагане на 
обществени поръчки в сектор „Здравеопазване“ /ДВ бр.44/2015г./, чиито клаузи са по-
благоприятни от тези по настоящия договор съобразно избрания критерий за оценка. 

4.  Възникналите спорове между страните се уреждат чрез взаимни преговори 
между тях. При непостигане на споразумение, те решават спора по съдебен ред. 

5.  За всички неуредени в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на 
действащото законодателство. 
 Договорът се състави в два еднообразни екземпляра, по един за всяка страна. 
 
 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:     ДОСТАВЧИК: 
 
“КОЦ - Стара Загора” ЕООД   „ФЬОНИКС ФАРМА“ ЕООД 
 
Управител:          / п /               Кр. Николаев-пълномощник      / п / 
               /д-р П. Чилингиров/   
  Д.Николова-пълномощник          / п / 
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Приложение № 1

към Договор  № 1  от 15.06.2016г.

№ по 
ред

Обособе
на 

позиция 
№

АТС код
Международно 
непатентовано 

наименование     /INN/

Лекарствена 
форма

Реф.  
стойност за 

mg
мярка количество 

до

Предложена 
цена за 
единица 

мярка с вкл. 
ДДС

Предложена 
цена за 

оп./амп./фл.  
с вкл. ДДС

Обща 
стойност / лв.

Търговско 
наименование

Притежател на 
разрешителнот
о за употреба

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 22 L01CD01 Paclitaxel 100 mg парентерална 
форма 0.22017 mg 180 000   0.17340 17.34 31212.00 Paclitaxel fl. 

100mg Ebewe

2 27 L01CD04 Cabazitaxel парентерална 
форма 144.74400  mg 7 200  137.36000 8241.60 988992.00 Jevtana fl. 60mg Sanofi Aventis

3 32 L01DB07 Mitoxantrone парентерална 
форма 3.12550 mg 6 000  2.69700 53.94 16182.00 Mitoxantrone fl. 

20mg Ebewe

4 40 L01XC03 Trastuzumab          
600 mg /5 ml

парентерална 
форма 5.55632 mg 360 000    5.40600 3243.60 1946160.00 Herceptin fl.  

600mg Roche

5 41 L01XC06 Cetuximab парентерална 
форма 3.98740 mg 168 000   3.86775 386.78 649782.00 Erbitux fl. 5mg / 

ml  20ml Merck

6 47 LO1XC18 Pembrolizumab парентерална 
форма 84.02780 mg 19200     81.04800 4052.40 1556121.60 Keytruda fl. 50 mg MSD

7 54 L01XE09 Temsirolimus           
/5 mg;10 mg/

парентерална 
форма 55.58967 mg 3600  53.48000 1604.40 192528.00 Torisel fl. 30 mg Pfizer

" ФЬОНИКС ФАРМА " ЕООД



8 55 L01XE10 Everolimus перорална 
форма 23.45153 mg 36 000  21.08280 6324.84 758980.80 Afinittor tabl. 10 

mg x 30
Novartis 
Pharma

9 59 L01XE23 Dabrafenib перорална 
форма 1.68455 mg 864 000   1.51748 13657.32 1311102.72 Tafinlar tabl. 75 

mg x 120
Novartis 
Pharma

10 60 L01XE16 Crizotinib перорална 
форма 0.74520 mg 270000  0.72216 10832.40 194983.20 Xalkori tabl. 250 

mg x 60 Pfizer

11 61 L01XE17 Axitinib перорална 
форма 28.46607 mg 25 200  27.57000 7719.60 694764.00 Iniyta 5 mg x 56 Pfizer

12 62 L01XE11 Pazopanib перорална 
форма 0.22710 mg 4 320 000  0.20390 4893.60 880848.00 Votrient tabl.  400 

x 60
Novartis 
Pharma

13 68 L01XX41 Eribulin парентерална 
форма 850.79545 mg 396   837.20400 736.74 331532.78 Halaven amp. 0.44 

mg/ ml  2ml Pharma Swiss

14 71 L01XX44 Aflibercept парентерална 
форма 7.42640 mg 60000   6.98349 698.35                     

1396.70 419009.40

Zaltrap fl. 
25mg/ml  4ml                                           
Zaltrap fl. 
25mg/ml  8ml

Sanofi Aventis

15 78 L03AX03
Mycobacterium 
bovis BCG (Baccilus 
Calmette - Guerin)

парентерална 
форма 1.85262 mg 22 500  1.81696 20.44 40881.60 Calgevax fl. 

11,25mg BUL BIO

16 79 M05BA06 Ibandronic acid парентерална 
форма 4.66333 mg 1 800   4.20000 126.00 7560.00

Ibandronic acid 
Sandoz amp. 6mg  
6ml x 5

Sandoz



17 91 N02AA55

Oxycodone 
hydrochloride/ 
Naloxone 
hydrochloride 20 
mg/10 mg

перорална 
форма 0.13857 mg 480000  0.12420 124.20 59616.00 Targin tabl. 

20mg/10mg x 50 Mundipharma

18 92 N02AA55

Oxycodone 
hydrochloride/ 
Naloxone 
hydrochloride               
40 mg/20 mg

перорална 
форма 0.13857 mg 480000   0.12675 507.00 60840.00 Targin tabl. 

40mg/20mg x 100 Mundipharma

19 101 H01AB01 Thyrotropin alfa парентерална 
форма 681.21759 mg 64.8    677.77778 1464.00 43920.00 Thyrogen amp 0.9 

mg/ml - 1.2ml x 2 Genzyme

20 102 V03AF03 Calcium folinate                         
10 mg/ml 3 ml

парентерална 
форма 0.12320 mg 360 000   0.12280 18.42 44208.00 Calcium folinate 

10mg/ml 3ml x 5 Ebewe

21 103 V03AF03 Calcium folinate                     
10 mg/ ml 5 ml

парентерална 
форма 0.12320 mg 500 000  0.12264 30.66 61320.00 Calcium folinate 

10mg/ml 5ml x 5 Ebewe

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

Д.Николова-пълномощник         / п /

„ФЬОНИКС ФАРМА“ ЕООД

               /д-р П. Чилингиров/  Кр. Николаев-пълномощник    / п /

Обща сума с ДДС:   10 290 544.10 лв

ДОСТАВЧИК:



ДОГОВОР № 2  
 

ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 
ЗА „ДОСТАВКА  НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА СОЛИДНИ 

ЗЛОКАЧЕСТВЕНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ” 
 
  Днес, 15.06.2016г. в гр.Стара Загора,  между: 
  
            „КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР  - СТАРА ЗАГОРА”  ЕООД, 
със седалище и адрес на управление 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 ХОСПИТАЛ СЪРВИС“ АД, със седалище и адрес на управление 
гр.София 1407, район Лозенец, ул. „Черни връх“ №47, тел.: 02/8620192, факс: 
02/4084013, вписано в ТР на АВ с ЕИК: 202161036, ИД.№ по ЗДДС: BG202161036, 
представлявано от Ивайло Благовестов Батинков – Изпълнителен Директор и Цветан 
Иванов Димитров – Председател на Съвета на директорите, 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-
2016-0003, извършено с Решение № 112/30.05.2016г. на Управителя на „КОЦ - Стара 
Загора ” ЕООД  се сключи настоящия договор за обществена поръчка за доставка на 
лекарствени продукти, (наричани „продукти”) за нуждите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при 
следните условия:    

 
   І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА  
 

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

2.  Лекарствените продукти, следва да отговарят на действащите 
стандартизационни документи (международни стандарти, европейски стандарти, БДС, 
ОН и др.), с остатъчен срок на годност не по-малко от  60%, а  за специфични 
биологични лекарствени продукти  - не по-малко от 25 % от отбелязания на опаковката. 

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

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 1632, ул. „Акад. Михаил Маджаров“ №10, на e-mail 
адрес: order@thserice-bg.com, а тези по факс на тел.: 02/4084013. В заявката 
Възложителят определя опаковките, в които следва  да се доставят лекарствените 
продукти съобразно посочените в Позитивния лекарствен списък.  



ІІ. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 
 

1.  Договорът има срок на действие от 24.06.2016г. до 23.06.2017г.  
2.  Място на изпълнение на поръчката е гр.Стара Загора, ул. „Д-р Тодор 

Стоянович“ 15, всеки работен ден до 14.00 часа. 
 

  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 не подлежат на промяна за срока на действие на 
договора. Продуктите, включени в Позитивния лекарствен списък  не могат да бъдат с 
цени, по-високи от записаните в него референтни стойности. Когато бъде намалена 
цената на продукта по Позитивен лекарствен списък или бъде договорена отстъпка  по 
реда на Приложение № 10 към Наредба № 40/2004г.(ДВ бр.112/2004, 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 влизане в сила на конкретното  решение на 
компетентния орган за нейната промяна. 

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

 
  ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
 

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

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

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

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА 
 

1.  ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да достави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заявените 
лекарствени продукти в срок  до 3 /три/ работни дни от заявката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
или в срок уговорен при заявката му. Доставянето се осъществява само в работен ден, 
до 14 часа на същия.  



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 дни от сключване на настоящия договор и да предостави 
оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок. 

 
VI. РЕД ЗА ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

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

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

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

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

 
   VІI. ОТГОВОРНОСТИ И НЕУСТОЙКИ 
 

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

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

3. В случай на доставка на лекарствен продукт с по-кратък от договорения 
срок на годност ДОСТАВЧИКЪТ дължи неустойка както следва: 

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

• при доставка на специфичен биологичен лекарствен продукт със срок на 
годност  от 24.99 %  до 15 %  - неустойка  от 20 % върху стойността на 
доставката. 

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

 
 



VІІI. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
 

1. Доставчикът осигурява в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  гаранция за добро 
изпълнение на договора в размер на 1916.67 лв. 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 01.08.2017г., въз основа на 
писмено искане на Доставчика, без да дължи лихва или обезщетение за времето до това 
освобождаване.  

 
IX. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ 
 

1.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прави рекламации за явни недостатъци в 15 дневен 
срок от доставката на лекарствени продукти, 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 на срока му; 
     б) с количественото му изпълнение в пълен обем; 
     в) със стойностното му изпълнение в пълен размер; 
     г) по взаимно писмено споразумение на страните; 

                д) с развалянето му по реда на чл.87 от ЗЗД; 
     е) с временното или окончателното отнемане, обезсилване или  

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

  ж) при условията на раздел VII т.2 от този договор. 
   з) 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. 

 и) поради невъзможност  на ДОСТАВЧИКА  за изпълнението му. 
 й) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява договора с едноседмично предизвестие, 

ако бъде сключено рамково споразумение със същия предмет по реда и условията на 
ПМС № 146 от 9 юни 2015г. за създаване на централен орган за възлагане на 
обществени поръчки в сектор „Здравеопазване“ /ДВ бр.44/2015г./, чиито клаузи са по-
благоприятни от тези по настоящия договор съобразно избрания критерий за оценка. 

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 ХОСПИТАЛ СЪРВИС“ АД 
 
Управител:           / п /                                            Изпълнителен Директор:     / п / 
               /д-р П. Чилингиров/                                                        /Ивайло Батинков/     
                                                                             Председател на Съвета на директорите:/ п / 
                                                                                                        /Цветан Димитров/ 



№ 
по 

ред

Обособе
на 

позиция 
№

АТС код
Международно 
непатентовано 

наименование     / INN /

Лекарствена 
форма

Реф.  
стойност 

за mg
мярка количество 

до

Предложена 
цена за 
единица 

мярка с вкл. 
ДДС

Предложена 
цена за 

оп./амп./фл.  
с вкл. ДДС

Обща стойност 
/ лв.

Търговско 
наименование

Притежател на 
разрешителното за 

употреба

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 106 V03AF03 Calcium folinate                
10 mg/ml 100ml

парентерална 
форма 0.12320 mg 1 000 000   0.11500 115.00 115000.00

Bendafolin 
10 mg/ml 100ml 
solution for 
injection

Lyomark Pharma 
GmbH, Германия

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ДОСТАВЧИК:
„КОЦ - Стара Загора” ЕООД                                                                         „ТОП ХОСПИТАЛ СЪРВИС“ АД
Управител:      / п /                                                                                            Изпълнителен Директор:        / п /
               /д-р П. Чилингиров/                                                                                                                       /Ивайло Батинков/     

                                                                                                                                 Председател на Съвета на директорите:           / п /

                                                                                                                                                                                      /Цветан Димитров/

" ТОП ХОСПИТАЛ СЪРВИС " АД
към Договор № 2 от 15.06.2016 г.
Приложение № 1

Обща сума с ДДС:     115 000.00 лв.



ДОГОВОР № 3  
 

ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 
ЗА “ДОСТАВКА  НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА СОЛИДНИ 

ЗЛОКАЧЕСТВЕНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ” 
 
 
 
  Днес, 15.06.2016г. в гр.Стара Загора,  между: 
  
            „КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР  - СТАРА ЗАГОРА”  ЕООД, 
със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора,  ул.”Д-р Т.Стоянович” №15, 
вписано в ТР на АВ с ЕИК: 000812197, Ид. № ЗДДС: BG 000812197 представлявано от 
д-р Петьо Вълчев Чилингиров - управител, наричано за краткост в договора  
ВЪЗЛОЖИТЕЛ  от една страна  
и   

„МЕДЕКС“ ООД, със седалище и адрес на управление гр. София 1138, 
ул.“Самоковско шосе“ № 2 Л, Търговски център „БОИЛА“ 5 ет., тел.: 02 4833362, 02 
9175545, 02 9175552, факс: 02 9175538, вписано в ТР на АВ с ЕИК: 131268894,    ИД.№ 
по ЗДДС: BG 131268894, представлявано от д-р Емил Данев Александров - Управител, 
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-
2016-0003, извършено с Решение № 112/30.05.2016г. на Управителя на „КОЦ - Стара 
Загора ” ЕООД  се сключи настоящия договор за обществена поръчка за доставка на 
лекарствени продукти, (наричани „продукти”) за нуждите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при 
следните условия:    

 
   І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА  
 

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

2.  Лекарствените продукти, следва да отговарят на действащите 
стандартизационни документи (международни стандарти, европейски стандарти, БДС, 
ОН и др.), с остатъчен срок на годност не по-малко от  60%, а  за специфични 
биологични лекарствени продукти  - не по-малко от 25 % от отбелязания на опаковката. 

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

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 1138, ул.“Самоковско шосе“ № 2 Л, Търговски център „БОИЛА“ 5 
ет., на e-mail адрес: office@medex.bg, а тези по факс на тел.: 02 9175538. В заявката 
Възложителят определя опаковките, в които следва  да се доставят лекарствените 
продукти съобразно посочените в Позитивния лекарствен списък. 
 
 
 



ІІ. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 
 

1.  Договорът има срок на действие от 24.06.2016г. до 23.06.2017г.  
2.  Място на изпълнение на поръчката е гр.Стара Загора, ул. „Д-р Тодор 

Стоянович“ 15, всеки работен ден до 14.00 часа. 
 

  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 не подлежат на промяна за срока на действие на 
договора. Продуктите, включени в Позитивния лекарствен списък  не могат да бъдат с 
цени, по-високи от записаните в него референтни стойности. Когато бъде намалена 
цената на продукта по Позитивен лекарствен списък или бъде договорена отстъпка  по 
реда на Приложение № 10 към Наредба № 40/2004г.(ДВ бр.112/2004, 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 влизане в сила на конкретното  решение на 
компетентния орган за нейната промяна. 

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

 
  ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
 

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

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

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

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА 
 

1.  ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да достави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заявените 
лекарствени продукти в срок  до 5 /пет/ работни дни от заявката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
или в срок уговорен при заявката му. Доставянето се осъществява само в работен ден, 
до 14 часа на същия. 

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 дни от сключване на настоящия договор и да предостави 
оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок. 

 
VI. РЕД ЗА ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

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

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

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

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

 
   VІI. ОТГОВОРНОСТИ И НЕУСТОЙКИ 
 

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

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

3. В случай на доставка на лекарствен продукт с по-кратък от договорения срок 
на годност ДОСТАВЧИКЪТ дължи неустойка както следва: 

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

• при доставка на специфичен биологичен лекарствен продукт със срок на 
годност  от 24.99 %  до 15 %  - неустойка  от 20 % върху стойността на 
доставката. 

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

 
VІІI. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 
1. Доставчикът осигурява в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  гаранция за добро 

изпълнение на договора в размер на 30852.80лв. 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 01.08.2017г., въз основа на 
писмено искане на Доставчика, без да дължи лихва или обезщетение за времето до това 
освобождаване.  

 
IX. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ 
 

1.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прави рекламации за явни недостатъци в 15 дневен срок 
от доставката на лекарствени продукти, 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 на срока му; 
     б) с количественото му изпълнение в пълен обем; 
     в) със стойностното му изпълнение в пълен размер; 
     г) по взаимно писмено споразумение на страните; 

              д) с развалянето му по реда на чл.87 от ЗЗД; 
     е) с временното или окончателното отнемане, обезсилване или  

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

  ж) при условията на раздел VII т.2 от този договор. 
   з) 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. 

 и) поради невъзможност  на ДОСТАВЧИКА  за изпълнението му. 
 й) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява договора с едноседмично предизвестие, 

ако бъде сключено рамково споразумение със същия предмет по реда и условията на 
ПМС № 146 от 9 юни 2015г. за създаване на централен орган за възлагане на 
обществени поръчки в сектор „Здравеопазване“ /ДВ бр.44/2015г./, чиито клаузи са по-
благоприятни от тези по настоящия договор съобразно избрания критерий за оценка. 

4.  Възникналите спорове между страните се уреждат чрез взаимни преговори 
между тях. При непостигане на споразумение, те решават спора по съдебен ред. 

5.   За всички неуредени в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на 
действащото законодателство. 
 Договорът се състави в два еднообразни екземпляра, по един за всяка страна. 
 
 
 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:     ДОСТАВЧИК: 
 
“КОЦ - СТАРА ЗАГОРА” ЕООД  „МЕДЕКС“ ООД 
 
Управител:        / п /     Управител:          / п /  
                

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

 



№ 
по 

ред

Обособена 
позиция № АТС код

Международно 
непатентовано 
наименование                       

/ INN /

Лекарствена 
форма

Реф.  
стойност за 

mg
мярка количество 

до

Предложена 
цена за 
единица 

мярка с вкл. 
ДДС

Предложена 
цена за 

оп./амп./фл.  
с вкл. ДДС

Обща стойност/ 
лв. Търговско наименование

Притежател на 
разрешителното за 

употреба

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 1 B03XA01 Erythropoietin           
/10 000 IU/

парентерална 
форма 0.00879 IU 4 000 000   0.00484 48.40 19360.00

Binicrit 10000IU\1 ml 
solution for injection in 
pre-filled syringe x 1

Sandoz

2 6 L01AX03 Temosolomide перорална 
форма 0.28768 mg 400 000  0.09392 46.96 37568.00

Temozolamide Accord 
100 mg hard capsules x 
5

Accord Healthcare 
Limited   Обединено 

кралство

3 8 L01BA04 Pemetrexed парентерална 
форма 3.40496 mg 300 000   2.34588 1172.94 703764.00

Armisarte 25 mg/ ml  
concentrate for solution 
for infusion 20 ml x 1

Actavis

4 10 L01BC02 Fluorouracil 1000 
mg

парентерална 
форма 0.00502 mg 10 000 000    0.00502 5.02 50200.00

Fluorouracil Accord 50 
mg/ ml  solution for 
injection or infusion 
20ml x 1

Accord Healthcare 
Limited   Обединено 

кралство

5 12 L01BC05 Gemcitabine 
1000 mg

парентерална 
форма 0.02397 mg 3000000   0.03910 39.10 117300.00

Gemcitabine Accord 
concentrate for solution 
for infusion 100 mg/ ml  
1x 10 ml

Accord Healthcare 
Limited   Обединено 

кралство

6 15 L01BC06 Capecitabine  
500 mg

перорална 
форма 0.00145 mg 72 000 000    0.00144 86.40 103680.00

Capecitabine Accord 
500mg film-coated 
tablets x 120

Accord Healthcare 
Limited   Обединено 

кралство

7 16 L01BC53
Tegafur uracil               
/20mg/5,8 
mg/15,8 mg/

перорална 
форма 7.85214 tabl. 2016   7.82500 657.30 15775.20

Teysuno 20 mg/ 5,8 mg/ 
15,8 mg hard capsule x 
84

Nordic Group

" МЕДЕКС " ООД
към Договор  № 3 от 15.06.2016г.

Приложение № 1



8 24 L01CD02 Docetaxel             
20 mg

парентерална 
форма 0.41544 mg 10000  0.41500 8.30 4150.00

Docetaxel Accord  
concentrate for solution 
for infusion 20 mg/ 1 ml 
x 1

Accord Healthcare 
Limited   Обединено 

кралство

9 25 L01CD02 Docetaxel           
80 mg

парентерална 
форма 0.41544 mg 80000   0.41500 33.20 33200.00

Docetaxel Accord  
concentrate for solution 
for infusion 80 mg/ 4ml 
x 1

Accord Healthcare 
Limited   Обединено 

кралство

10 26 L01CD02 Docetaxel             
160 mg

парентерална 
форма 0.41544 mg 80000   0.41500 66.40 33200.00

Docetaxel Accord  
concentrate for solution 
for infusion 160 mg/ 
8ml x 1

Accord Healthcare 
Limited   Обединено 

кралство

11 33 L01DC03 Mitomycin парентерална 
форма 2.66900 mg 54 000  2.66900 53.38 144126.00

Mitomycin-C KYOWA 
powd.for  sol.for inj. 
20mg x 1

Nordic Pharma

12 34 L01XA01 Cisplatin 50 mg парентерална 
форма 0.21440 mg 175 000    0.21440 10.72 37520.00

Cisplatin Accord 
1mg/ml concentrate for 
solution for infusion 
50ml x 1

Accord Healthcare 
Limited   Обединено 

кралство

13 37 L01XA03 Oxaliplatin 50 mg парентерална 
форма 0.36640 mg 150 000    0.36640 18.32 54960.00

Oxaliplatin Accord 
5mg/ml - 10 ml powder 
for solution for infusion 
x 1

Accord Healthcare 
Limited   Обединено 

кралство

14 38 L01XA03 Oxaliplatin           
100 mg

парентерална 
форма 0.36640 mg 150 000    0.36640 36.64 54960.00

Oxaliplatin Accord 
5mg/ml - 20 ml powder 
for solution for infusion 
x 1

Accord Healthcare 
Limited   Обединено 

кралство

15 69 L01XE01 Imatinib перорална 
форма 0.04451 mg 2160000    0.04350 522.00 93960.00 Meaxin 100 mg film-

coated tablets x 120 KRKA

16 74 L03AA02

Filgrastim           
(30 MU/0.5 ml)          
colony 
stim.faktors

парентерална 
форма 60.54000 amp. 800   30.24000 30.24 24192.00

Zarzio 30MU ( 60MU/ml) 
solution for injection/ 
infusion in pre-filled 
syringe - 0.5 ml x 1

Sandoz

17 80 M05BA03 Pamidronic acid парентерална 
форма 3.37256 mg 13 500   3.34900 301.41 45211.50

Pamitor concentrate for 
sol.for infusion 
15mg/ml - 6ml x 1

Tchaikapharma



18 85 N02AA05 Oxycodone 
 перорална 

форма-/modified-
release tablets/

0.04812 mg 1 200 000  0.01698
8.49                  

16.98                             
33.96

20376.00

Oxycodone Actavis 10 
mg prolonged-release 
tablets x 50                                              
Oxycodone Actavis 20 
mg prolonged-release 
tablets x 50                      
Oxycodone Actavis 40 
mg prolonged-release 
tablets x 50

Actavis

19 86 N02AA05 Oxycodone 
 перорална 

форма /capsules, 
hard/

0.04812 mg 600 000   0.01698 8.49                          
16.98 10188.00

Oxycodone Actavis 
capsules,hard 10mg x 
50                              
Oxycodone Actavis 
capsules,hard 20mg x 
50

Actavis

20 87 N02AA05 Oxycodone 
hydrochloride

перорална 
форма  

/prolonged-release 
tablets/

0.04812 mg 1 200 000  0.01698
8.49                      

16.98                  
33.96

20376.00

Oxycodone Actavis 10 
mg prolonged-release 
tablets x 50                                                                                      
Oxycodone Actavis 20 
mg prolonged-release 
tablets x 50                      
Oxycodone Actavis 40 
mg prolonged-release 
tablets x 50

Actavis

21 88 N02AA08 Dehydrocodeine перорална 
форма 0.00832 mg 5 400 000  0.00744 33.48 40176.00

DHC Continus modified 
- release tablets 90 mg 
x 50

Mundipharma

22 89 N02AA55

Oxycodone 
hydrochloride/ 
Naloxone 
hydrochloride            
5 mg/2,5 mg

перорална 
форма 0.13857 mg 30 000   0.12240 30.60 3672.00

Targin 5mg/2,5mg 
prolonged release 
tablets x 50

Mundipharma



23 90 N02AA55

Oxycodone 
hydrochloride/ 
Naloxone 
hydrochloride           
10 mg/5 mg

перорална 
форма 0.13857 mg 480000  0.12432 62.16 59673.60

Targin 10mg/5mg 
prolonged release 
tablets x 50

Mundipharma

24 107 A04AA01  Ondansetron парентерална 
форма 0.34475 mg 160 000  0.29500 2.36 47200.00

Ondansetron Accord 
2mg/ml solution for 
injection or infusion 4 
ml ampoules

Accord Healthcare 
Limited   Обединено 

кралство

25 109 A04AA05 Palonosetron парентерална 
форма 135.60000

0,25 
mg/        

1 amp.
300   133.00000 133.00 39900.00

ALOXI solution for 
injection 0,05 mg/ml - 5 
ml x 1

Helsinn Birex 
Pharmaceuticals

26 110 N02AB03 Fentanyl
перорална 

форма                  
sublingual tablets/

0.01311 mcg 384000   0.09500 50.54 36480.00 Vellofent 133 mcg 
sublingual tablets x 4

Анджелини Фарма 
България ЕООД , 

България

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Управител:        / п / Управител:       / п / 
               

“КОЦ - Стара Загора” ЕООД

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

Обща сума с ДДС:  1 851 168.30 лв.

ДОСТАВЧИК:

„МЕДЕКС“ ООД



ДОГОВОР № 4  
ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

ЗА “ДОСТАВКА  НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА СОЛИДНИ 
ЗЛОКАЧЕСТВЕНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ” 

 
 
  Днес, 15.06.2016г. в гр.Стара Загора,  между: 
  
            „КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР  - СТАРА ЗАГОРА”  ЕООД, 
със седалище и адрес на управление 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   

„АЛТА ФАРМАСЮТИКЪЛС“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. 
София 1618, бул.“България“ №118, Бизнес център Абакус“, ет.2, тел.: 02 8549701, факс: 
02 9532622, вписано в ТР на АВ с ЕИК: 175256438,    ИД.№ по ЗДДС: BG 175256438, 
представлявано от Тодор Дочев Дочев - Управител, наричано за краткост в договора 
ДОСТАВЧИК от друга страна, 

въз основа на класиране на ДОСТАВЧИКА  в открита процедура за възлагане на 
обществена поръчка с уникален номер в регистъра на обществените поръчки 00731-
2016-0003, извършено с Решение № 112/30.05.2016г. на Управителя на „КОЦ - Стара 
Загора ” ЕООД  се сключи настоящия договор за обществена поръчка за доставка на 
лекарствени продукти, (наричани „продукти”) за нуждите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при 
следните условия:    

 
   І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА  
 

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

2.  Лекарствените продукти, следва да отговарят на действащите 
стандартизационни документи (международни стандарти, европейски стандарти, БДС, 
ОН и др.), с остатъчен срок на годност не по-малко от  60%, а  за специфични 
биологични лекарствени продукти  - не по-малко от 25 % от отбелязания на опаковката. 

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

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, бул.“България“ №118, Бизнес център Абакус, ет.2, на e-mail адрес: 
zop@altaph.eu, а тези по факс на тел.: 02/ 95 32 622. В заявката Възложителят определя 
опаковките, в които следва  да се доставят лекарствените продукти съобразно 
посочените в Позитивния лекарствен списък. 

 
ІІ. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 

 
1.  Договорът има срок на действие от 24.06.2016г. до 23.06.2017г.  

1 
 



2.  Място на изпълнение на поръчката е гр.Стара Загора, ул. „Д-р Тодор 
Стоянович“ 15, всеки работен ден до 14.00 часа. 
 

  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 не подлежат на промяна за срока на действие на 
договора. Продуктите, включени в Позитивния лекарствен списък  не могат да бъдат с 
цени, по-високи от записаните в него референтни стойности. Когато бъде намалена 
цената на продукта по Позитивен лекарствен списък или бъде договорена отстъпка  по 
реда на Приложение № 10 към Наредба № 40/2004г.(ДВ бр.112/2004, 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 влизане в сила на конкретното  решение на 
компетентния орган за нейната промяна. 

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

 
  ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
 

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

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

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

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА 
 

1.  ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да достави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заявените 
лекарствени продукти в срок  до 5 /пет/ работни дни от заявката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
или в срок уговорен при заявката му. Доставянето се осъществява само в работен ден, 
до 14 часа на същия. 

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. 
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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 дни от сключване на настоящия договор и да предостави 
оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок. 

 
VI. РЕД ЗА ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

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

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

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

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

 
   VІI. ОТГОВОРНОСТИ И НЕУСТОЙКИ 
 

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

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

3. В случай на доставка на лекарствен продукт с по-кратък от договорения срок 
на годност ДОСТАВЧИКЪТ дължи неустойка както следва: 

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

• при доставка на специфичен биологичен лекарствен продукт със срок на 
годност  от 24.99 %  до 15 %  - неустойка  от 20 % върху стойността на 
доставката. 

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

VІІI. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
 

1. Доставчикът осигурява в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  гаранция за добро 
изпълнение на договора в размер на 128223.80лв. 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. 
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3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  освобождава гаранцията след 01.08.2017г., въз основа на 
писмено искане на Доставчика, без да дължи лихва или обезщетение за времето до това 
освобождаване.  

 
IX. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ 
 

1.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прави рекламации за явни недостатъци в 15 дневен срок 
от доставката на лекарствени продукти, 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 на срока му; 
     б) с количественото му изпълнение в пълен обем; 
     в) със стойностното му изпълнение в пълен размер; 
     г) по взаимно писмено споразумение на страните; 

              д) с развалянето му по реда на чл.87 от ЗЗД; 
     е) с временното или окончателното отнемане, обезсилване или  

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

  ж) при условията на раздел VII т.2 от този договор. 
   з) 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. 

 и) поради невъзможност  на ДОСТАВЧИКА  за изпълнението му. 
 й) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява договора с едноседмично предизвестие, 

ако бъде сключено рамково споразумение със същия предмет по реда и условията на 
ПМС № 146 от 9 юни 2015г. за създаване на централен орган за възлагане на 
обществени поръчки в сектор „Здравеопазване“ /ДВ бр.44/2015г./, чиито клаузи са по-
благоприятни от тези по настоящия договор съобразно избрания критерий за оценка. 

4.  Възникналите спорове между страните се уреждат чрез взаимни преговори 
между тях. При непостигане на споразумение, те решават спора по съдебен ред. 

5.  За всички неуредени в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на 
действащото законодателство. 
 Договорът се състави в два еднообразни екземпляра, по един за всяка страна. 
 
 
 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:    ДОСТАВЧИК: 
 
“КОЦ - СТАРА ЗАГОРА” ЕООД „АЛТА ФАРМАСЮТИКЪЛС“ ЕООД 
 
Управител:        / п /    Управител:             / п / 
    
               /д-р П. Чилингиров/      / Тодор Дочев / 
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Приложение № 1

към Договор № 4 от 15.06.2016г.

№ по 
ред

Обособе
на 

позиция 
№

АТС код

Международно 
непатентовано 
наименование                       

/ INN /

Лекарствена 
форма

Реф.  
стойност за 

mg
мярка количество 

до

Предложена 
цена за 
единица 

мярка с вкл. 
ДДС

Предложена цена 
за оп./амп./фл.  с 

вкл. ДДС

Обща 
стойност / лв.

Търговско 
наименование

Притежател на 
разрешителното 

за употреба

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 7 L01AX04 Dacarbasine парентерална 
форма 0.08059 mg 480 000   0.07510 150.16 36048.00

Dacarbazin Teva 
powder for 
solution for 
injection 200mg x 
10

Тева 
Фармасютикълс 
България ЕООД

2 28 L01DB01 Doxorubicin 
hydrochlorid

 парентерална 
формаpowder,/ 
dispersion and 
concentrate for 
dispersion for 

infusion /

20.62010 mg 10000   18.05340 1805.34 180534.00

Myocet 50 mg 
powder, dispersion 
and concentrate 
for dispersion for 
infusion 50mg 1 
box x 2 sets

Teva Pharma 
B.V., Холандия

3 42 L01XC07 Bevacizumab 
100 mg

парентерална 
форма 5.48600 mg 120 000  5.21950 521.95 626340.00 Avastin 100 mg                                       

Roche 
Registration 

Limited                            
United Kingdom

4 43 L01XC07 Bevacizumab 
400 mg

парентерална 
форма 5.39142 mg 624 000  5.21950 2087.80 3256968.00 Avastin 400 mg                                       

Roche 
Registration 

Limited                            
United Kingdom

5 48 L01XC21 Ramucirumab парентерална 
форма 14.06030 mg 115200  14.05930 2811.86 1619631.36

Gyramza 10 
mg/ml - 10 ml 
concentrate for 
solution for infusion 
x 2

Eli Lilly Nederland 
B.V., 

Нидерландия

" АЛТА ФАРМАСЮТИКЪЛС " ЕООД



6 50 L01XE03 Erlotinib перорална 
форма 0.87330 mg 860 000    0.84970 2549.10 - 100 mg;         

3823.65 - 150 mg        730742.00

Tarceva 100 mg; 
150 mg film-
coated tablets х 
30                               

Roche 
Registration 

Limited                            
United Kingdom

7 70 L01XX43 Vismodegib перорална 
форма 3.47893 mg 151200  2.26830 9526.86 342966.96 Erivedge 150 mg 

capsules, hard x 28

Roche 
Registration 

Limited                            
United Kingdom

8 72 L02BB04 Enzalutamide перорална 
форма 1.45488 mg 537600 1.31079 5872.34 704680.70 Xtandi 40 mg soft 

capsules x 112

Astellas Pharma 
Europe B.V., 

Нидерландия

9 76 L03AA14 Lipegfilgrastim парентерална 
форма 279.72833 mg 720  271.55120 1629.31 195516.86

Lonquex 6 mg 
solution for 
injection in pre-
filled syringe 0.6ml 
x 1

UAB "Sicor 
Biotech", Литва

Обща сума с ДДС:   7 693 427.88 лв.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Управител:        / п / Управител:   / п /

               /д-р П. Чилингиров/  / Тодор Дочев /

ДОСТАВЧИК:

„АЛТА ФАРМАСЮТИКЪЛС“ ЕООД“КОЦ - Стара Загора” ЕООД



ДОГОВОР № 5  
 

ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 
ЗА “ДОСТАВКА  НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА СОЛИДНИ 

ЗЛОКАЧЕСТВЕНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ” 
 
 
  Днес, 15.06.2016г. в гр.Стара Загора,  между: 
  
            „КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР  - СТАРА ЗАГОРА”  ЕООД, 
със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора,  ул.”Д-р Т.Стоянович” №15, 
вписано в ТР на АВ с ЕИК: 000812197, Ид. № ЗДДС: BG 000812197 представлявано от 
д-р Петьо Вълчев Чилингиров - управител, наричано за краткост в договора  
ВЪЗЛОЖИТЕЛ  от една страна  
и   

„СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД, със седалище и адрес на управление гр. София 
1756, район Изгрев, ул.“Лъчезар Станчев“ №5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда „А“, 
ет.12, тел.: 02 8133660, факс: 02 8133666, вписано в ТР на АВ с ЕИК: 103267194,    
ИД.№ по ЗДДС: BG 103267194, представлявано от Димитър Георгиев Димитров – 
Изпълнителен директор, чрез Иван Желев Начев – Пълномощник с пълномощно 
рег.№6408 от 09.12.2015г. на Нотариус в район Р.С. София с рег.№400 на НК, наричано 
за краткост в договора ДОСТАВЧИК от друга страна, 

въз основа на класиране на ДОСТАВЧИКА  в открита процедура за възлагане на 
обществена поръчка с уникален номер в регистъра на обществените поръчки 00731-
2016-0003, извършено с Решение № 112/30.05.2016г. на Управителя на „КОЦ - Стара 
Загора ” ЕООД  се сключи настоящия договор за обществена поръчка за доставка на 
лекарствени продукти, (наричани „продукти”) за нуждите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при 
следните условия:    

 
   І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА  
 

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

2.  Лекарствените продукти, следва да отговарят на действащите 
стандартизационни документи (международни стандарти, европейски стандарти, БДС, 
ОН и др.), с остатъчен срок на годност не по-малко от  60%, а  за специфични 
биологични лекарствени продукти  - не по-малко от 25 % от отбелязания на опаковката. 

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

3.  Количеството на доставяните продукти се определя от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
чрез заявки, които се извършват писмено или по факс. Писмените заявки се изпращат 
на адрес гр. София 1756, район Изгрев, ул.“Лъчезар Станчев“ №5, Софарма Бизнес 
Тауърс, сграда „А“, ет.12, на e-mail адрес: helpdeskhs@sopharmatrading.bg, а тези по 
факс на тел.: 02/ 8133 785. В заявката Възложителят определя опаковките, в които 
следва  да се доставят лекарствените продукти съобразно посочените в Позитивния 
лекарствен списък. 
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ІІ. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 
 

1.  Договорът има срок на действие от 24.06.2016г. до 23.06.2017г.  
2.  Място на изпълнение на поръчката е гр.Стара Загора, ул. „Д-р Тодор 

Стоянович“ 15, всеки работен ден до 14.00 часа. 
 

  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 не подлежат на промяна за срока на действие на 
договора. Продуктите, включени в Позитивния лекарствен списък  не могат да бъдат с 
цени, по-високи от записаните в него референтни стойности. Когато бъде намалена 
цената на продукта по Позитивен лекарствен списък или бъде договорена отстъпка  по 
реда на Приложение № 10 към Наредба № 40/2004г.(ДВ бр.112/2004, 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 влизане в сила на конкретното  решение на 
компетентния орган за нейната промяна. 

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

 
  ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
 

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

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

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

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА 
 

1.  ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да достави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заявените 
лекарствени продукти в срок  до 4 /четири/ работни дни от заявката на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или в срок уговорен при заявката му. Доставянето се осъществява 
само в работен ден, до 14 часа на същия. 

2.  ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да поеме за своя сметка разходите за транспорт и 
застраховка на доставката до склада на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
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3.  ДОСТАВЧИКЪТ отговаря за качеството на доставените продукти за целия 
им срок на годност при условие, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ спазва условията за 
съхранение. 

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

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

 
VI. РЕД ЗА ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

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

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

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

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

 
   VІI. ОТГОВОРНОСТИ И НЕУСТОЙКИ 
 

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

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

3. В случай на доставка на лекарствен продукт с по-кратък от договорения срок 
на годност ДОСТАВЧИКЪТ дължи неустойка както следва: 

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

• при доставка на специфичен биологичен лекарствен продукт със срок на 
годност  от 24.99 %  до 15 %  - неустойка  от 20 % върху стойността на 
доставката. 

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

VІІI. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
 

1. Доставчикът осигурява в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  гаранция за добро 
изпълнение на договора в размер на 195917.50лв. 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 
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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 01.08.2017г., въз основа на 
писмено искане на Доставчика, без да дължи лихва или обезщетение за времето до това 
освобождаване.  

 
IX. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ 
 

1.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прави рекламации за явни недостатъци в 15 дневен срок 
от доставката на лекарствени продукти, 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 на срока му; 
     б) с количественото му изпълнение в пълен обем; 
     в) със стойностното му изпълнение в пълен размер; 
     г) по взаимно писмено споразумение на страните; 

              д) с развалянето му по реда на чл.87 от ЗЗД; 
     е) с временното или окончателното отнемане, обезсилване или  

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

  ж) при условията на раздел VII т.2 от този договор. 
   з) 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. 

 и) поради невъзможност  на ДОСТАВЧИКА  за изпълнението му. 
 й) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява договора с едноседмично предизвестие, 

ако бъде сключено рамково споразумение със същия предмет по реда и условията на 
ПМС № 146 от 9 юни 2015г. за създаване на централен орган за възлагане на 
обществени поръчки в сектор „Здравеопазване“ /ДВ бр.44/2015г./, чиито клаузи са по-
благоприятни от тези по настоящия договор съобразно избрания критерий за оценка. 

4.  Възникналите спорове между страните се уреждат чрез взаимни преговори 
между тях. При непостигане на споразумение, те решават спора по съдебен ред. 

5.  За всички неуредени в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на 
действащото законодателство. 
 Договорът се състави в два еднообразни екземпляра, по един за всяка страна. 
 
 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:     ДОСТАВЧИК: 
 
“КОЦ - Стара Загора” ЕООД   „Софарма Трейдинг“ АД 
 
Управител:        / п /     Изп. Директор:            / п / 

/д-р П. Чилингиров/   /Димитър Димитров, чрез 
Пълномощника си Иван Начев/ 
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Приложение № 1

към Договор № 5 от 15.06.2016г.

№ по 
ред

Обособен
а позиция 

№
АТС код

Международно 
непатентовано 

наименование  /INN/

Лекарствена 
форма

Реф.  
стойност за 

mg
мярка количество 

до

Предложена 
цена за 
единица 

мярка с вкл. 
ДДС

Предложена 
цена за 

оп./амп./фл.  
с вкл. ДДС

Обща стойност / 
лв. Търговско наименование

Притежател на 
разрешителното 

за употреба

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 2 B03XA02 Darbepoetin alfa/300 
mcg/

парентерална 
форма 2.94212 mcg 36000   2.88500 865.50 103860.00 Аранесп инж. р-р в 

спринц. 300 мкг х 1
Amgen Eu5rope 

B.V. , The 
Nitherlande

2 3 H01CB02 Octreotide парентерална 
форма 69.79133 mg 3 250    63.30000 1266.00                          

1899.00 205725.00

Сандостатин ЛАР амп. 
20мг + р-л 2.5мл                                                                   
Сандостатин ЛАР амп. 
30мг + р-л 2.5мл

Novartis Pharma 
GmbH, Germany

3 19 L01CA04 Vinorelbine парентерална 
форма 1.24780 mg 60 000   0.82000 41.00 49200.00 Винорелбин АК                            

конц. р-р  10мг/мл - 5мл
Актавис ЕАД, 

България

4 30 L01DB03 Epirubicin 50 mg парентерална 
форма 0.86660 mg 200 000   0.49200 24.60 98400.00 Еписиндан 2мг/мл                    

инф.р-р 50мг/25мл
Актавис ЕАД, 

България

5 31 L01DB03 Epirubicin 100 mg парентерална 
форма 0.86660 mg 200 000   0.49000 49.00 98000.00 Еписиндан 2мг/мл                                      

инф.р-р 100мг/50мл
Actavis Group PTC 

enf.,Iceland

6 36 L01XA02 Carboplatin парентерална 
форма 0.14760 mg 360 000   0.13400 20.10 48240.00 Карбоплатин 10мг/мл  

конц. за инф. р-р х 15 мл
Actavis Group PTC 

enf.,Iceland

7 39 L01XC03 Trastuzumab парентерална 
форма 7.54347 mg 180 000   7.26000 1089.00 1306800.00 Херцептин фл 150мг х 1

Roche Registration 
Limited United 

Kingdom

"Софарма Трейдинг " АД



8 44 L01XC08 Panitumumab парентерална 
форма 8.34850 mg 72000 8.28000 828.00 596160.00 Вектибикс концентрат за 

инж.р-р 20мг/мл  5мл х 1
Amgen Eu5rope 

B.V. , The 
Nitherlande

9 45 L01XC13 Pertuzumab парентерална 
форма 14.73652 mg 90720 14.12000 5930.40 1280966.40 Перджета фл. 420 mg / 14 

ml x 1
Roche Registration 

Limited United 
Kingdom

10 46 L01XC14 Trastuzumab 
emtansine

парентерална 
форма 36.50463 mg 30940 35.63000 3563.00                        

5700.80 1102392.20

Кадсила 100мг фл           
(прах за инфуз) х 1                                                      
Кадсила 160мг фл                
(прах за инфуз) х 1

Roche Registration 
Limiited, 6 Falcon 
Way Shire Park 
Welwyn Garden 
City AL7 1TW, 

Обединено 
кралство

11 49 L01XE02 Gefitinib перорална 
форма 0.58734 mg 720 000  0.56930 4269.75 409896.00 Иреса тб. 250мг х 30 Astra Zeneca AB, 

Sweden

12 51 L01XE04 Sunitinib перорална 
форма 6.39840 mg 180 000 6.19600

2323.50                               
4647.00                                    
9294.00

1115280.00
Сутент капс. 12.5мг х 30                                                       
Сутент капс. 25мг х 30                                                         
Сутент капс. 50мг х 30

Pfizer Limited 
United Kingdom

13 52 L01XE05 Sorafenib перорална 
форма 0.31439 mg 2 419 200 0.29440 6594.56 712212.48 Нексавар тб.  200мг х 112 Bayer Pharma AG, 

Germany

14 53 L01XE07 Lapatinib перорална 
форма 0.12207 mg 4 200 000  0.10975 3841.25 460950.00 Тайвърб филм таблетки 

250мг х 140 бр.

Novartis 
Europharm 

Limited, Frimley 
Business Park, 

Camberley GU16 
7SR, United 

Kingdom

15 56 L01XE12 Vandetanib перорална 
форма 1.09660 mg 324 000  1.07100 3213.00                                 

9639.00 347004.00 Капрелса тб 100мг х 30                          
Капрелса тб 300мг х 30

Astra Zeneca AB, 
Швеция

16 57 L01XE13 Аfatinib перорална 
форма 3.58316 mg 72800  3.42400 3834.88                            

2876.16 249267.20 Джиотриф тб 40мг х 28                        
Джиотриф тб 30мг х 28

Boehringer 
Ingelheim 

International 
GmbH, Germany



17 58 L01XE15 Vemurafenib перорална 
форма 0.26231 mg 5806080  0.25600 3440.64 1486356.48 Зелбораф филм.табл. 

240мг х 56
Roche Registration 

Limiited, United 
Kingdom

18 63 L01XX17 Topotecan перорална 
форма 61.05700 mg 600  57.44000 574.40 34464.00 Хикамтин капс 1мг х 10 

бр.

Novartis 
Europharm 

Limited, Frimley 
Business Park, 

Camberley GU16 

19 66 L01XX19 Irinotecan  100 mg парентерална 
форма 0.52610 mg 300 000  0.49400 49.40 148200.00 Иринотекан конц р-р 

20мг/мл  5мл
Актавис ЕАД, 

България

20 73 L02BX03 Abiraterone acetate перорална 
форма 0.23275 mg 3 600 000   0.23260 6978.00 837360.00 Зитига тб.250мг х 120 бр.

Janssen-Cilag 
International NV, 

Белгия

21 75 L03AA13 Pegfilgrastim парентерална 
форма 0.23275 mg 720 271.00000 1626.00 195120.00 Неуласта инж.р-р 0.6мл х 

1
Amgen Eu5rope 

B.V. , The 
Nitherlande

22 77 L03AB04 Interferon Alfa-2 a парентерална 
форма 7.98000 MIU 2 400 7.40000 22.20 17760.00

Роферон А 3IU/0.5мл + 
разтв.-напълнена 
спринцовка х 1

Рош България 
ЕООД

23 82 M05BX04 Denosumab                  
/120 mg/ 1.7 ml/

парентерална 
форма 5.59566 mg 115 200  5.55500 666.60 639936.00 Ексджива фл. 120мг х 1

Amgen Eu5rope 
B.V. , The 

Nitherlande

24 84 N02AA01 Morphine парентерална 
форма 0.07238 mg 600 000   0.07200 1.44 43200.00 Морфин амп. 20мг/мл  

1мл х 1

Софарма АД, 
ул"Илиенско 

шосе"16, 1220 
София, България

25 93 N02AX02 Tramadol перорална 
форма 0.00285 mg 4 800 000  0.00228 2.28 10944.00 Трамалгин капс.  50мг х 

20 Унифарм АД

26 94 N02AB02 Pethidine парентерална 
форма 0.01680 mg 1200000 0.01680 1.68 20160.00 Лидол амп. 50мг/мл  2мл х 

1

Софарма АД, 
ул"Илиенско 

шосе"16, 1220 
София, България



27 95 N02AB03 Fentanyl 50 mcg/h пластир 0.10730 mcg/h 150 000   0.10000 25.00 15000.00 Виктанил трансдерм. 
пластир 50 мкгр х 5

Actavis Group PTC 
enf.,Iceland

28 96 N02AB03 Fentanyl 75 mcg/h пластир 0.10730 mcg/h 150 000 0.10000 37.50 15000.00 Виктанил трансдерм. 
пластир 75 мкгр х 5

Actavis Group PTC 
enf.,Iceland

29 97 N02AB03 Fentanyl 100 mcg/h пластир 0.10730 mcg/h 200 000  0.09880 49.40 19760.00 Виктанил трансдерм. 
пластир 100 мкгр х 5

Actavis Group PTC 
enf.,Iceland

30 98 N02AE01 Buprenorphine           
35 mcg/h

пластир 0.23657 mcg/h 35000   0.22000 38.50 7700.00
Бупренорфин АК 
трансдерм. пластир 
35мкг/ч х 5

Actavis Group PTC 
enf.,Iceland

31 99 N02AE01 Buprenorphine 52,5 
mcg/h

пластир 0.23657 mcg/h 52500  0.22000 57.75 11550.00
Бупренорфин АК 
трансдерм. пластир 
52.5мкг/ч х 5

Actavis Group PTC 
enf.,Iceland

32 100 N02AE01 Buprenorphine             
70 mcg/h

пластир 0.23657 mcg/h 70000  0.21980 76.93 15386.00
Бупренорфин АК 
трансдерм. пластир 
70мкг/ч х 5

Actavis Group PTC 
enf.,Iceland

33 104 V03AF03 Calcium folinate                  
10 mg/ml 10 ml

парентерална 
форма 0.12320 mg 500 000   0.10560 10.56 52800.00 Калциев Фолинат 10мг/мл  

фл х 10мл
Actavis Group PTC 

enf.,Iceland

Обща сума с ДДС:   11 755 049.76 лв.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Управител:      / п / Изп. Директор:      / п /

/Димитър Димитров, чрез 
Пълномощника си Иван Начев//д-р П. Чилингиров/  

“КОЦ - Стара Загора” ЕООД
ДОСТАВЧИК:
„Софарма Трейдинг“ АД



ДОГОВОР № 6  
ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

ЗА “ДОСТАВКА  НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА СОЛИДНИ 
ЗЛОКАЧЕСТВЕНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ” 

 
 
  Днес, 15.06.2016г. в гр.Стара Загора,  между: 
  
            „КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР  - СТАРА ЗАГОРА”  ЕООД, 
със седалище и адрес на управление 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   

„МС ФАРМА“ АД, със седалище и адрес на управление гр. София 1618, р-н 
„Овча купел“, ул.“Земляне“ №35, тел.: 02 8189934, факс: 02 8189936, вписано в ТР на 
АВ с ЕИК: 130861077,    ИД.№ по ЗДДС: BG 130861077, представлявано от Калоян 
Асенов Арсенов – Изпълнителен Директор, 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-
2016-0003, извършено с Решение № 112/30.05.2016г. на Управителя на „КОЦ - Стара 
Загора ” ЕООД  се сключи настоящия договор за обществена поръчка за доставка на 
лекарствени продукти, (наричани „продукти”) за нуждите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при 
следните условия:    

 
   І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА  
 

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

2.  Лекарствените продукти, следва да отговарят на действащите 
стандартизационни документи (международни стандарти, европейски стандарти, БДС, 
ОН и др.), с остатъчен срок на годност не по-малко от  60%, а  за специфични 
биологични лекарствени продукти  - не по-малко от 25 % от отбелязания на опаковката. 

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

3.  Количеството на доставяните продукти се определя от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
чрез заявки, които се извършват писмено или по факс. Писмените заявки се изпращат 
на адрес гр. София, ул.“Земляне“ №35, на e-mail адрес: sales@mc-pharma.com, а тези по 
факс на тел.: 02 8189936 . В заявката Възложителят определя опаковките, в които 
следва  да се доставят лекарствените продукти съобразно посочените в Позитивния 
лекарствен списък. 

 
ІІ. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 

 
1.  Договорът има срок на действие от 24.06.2016г. до 23.06.2017г.  
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2.  Място на изпълнение на поръчката е гр.Стара Загора, ул. „Д-р Тодор 
Стоянович“ 15, всеки работен ден до 14.00 часа. 
 

  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 не подлежат на промяна за срока на действие на 
договора. Продуктите, включени в Позитивния лекарствен списък  не могат да бъдат с 
цени, по-високи от записаните в него референтни стойности. Когато бъде намалена 
цената на продукта по Позитивен лекарствен списък или бъде договорена отстъпка  по 
реда на Приложение № 10 към Наредба № 40/2004г.(ДВ бр.112/2004, 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 влизане в сила на конкретното  решение на 
компетентния орган за нейната промяна. 

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

 
  ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
 

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

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

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

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА 
 

1.  ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да достави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заявените 
лекарствени продукти в срок  до 5 /пет/ работни дни от заявката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
или в срок уговорен при заявката му. Доставянето се осъществява само в работен ден, 
до 14 часа на същия. 

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. 
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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 дни от сключване на настоящия договор и да предостави 
оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок. 

 
VI. РЕД ЗА ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

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

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

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

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

 
   VІI. ОТГОВОРНОСТИ И НЕУСТОЙКИ 
 

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

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

3. В случай на доставка на лекарствен продукт с по-кратък от договорения срок 
на годност ДОСТАВЧИКЪТ дължи неустойка както следва: 

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

• при доставка на специфичен биологичен лекарствен продукт със срок на 
годност  от 24.99 %  до 15 %  - неустойка  от 20 % върху стойността на 
доставката. 

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

VІІI. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
 

1. Доставчикът осигурява в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  гаранция за добро 
изпълнение на договора в размер на 1464.23лв. 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. 
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3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  освобождава гаранцията след 01.08.2017г., въз основа на 
писмено искане на Доставчика, без да дължи лихва или обезщетение за времето до това 
освобождаване.  

 
IX. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ 
 

1.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прави рекламации за явни недостатъци в 15 дневен срок 
от доставката на лекарствени продукти, 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 на срока му; 
     б) с количественото му изпълнение в пълен обем; 
     в) със стойностното му изпълнение в пълен размер; 
     г) по взаимно писмено споразумение на страните; 

              д) с развалянето му по реда на чл.87 от ЗЗД; 
     е) с временното или окончателното отнемане, обезсилване или  

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

  ж) при условията на раздел VII т.2 от този договор. 
   з) 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. 

 и) поради невъзможност  на ДОСТАВЧИКА  за изпълнението му. 
 й) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява договора с едноседмично предизвестие, 

ако бъде сключено рамково споразумение със същия предмет по реда и условията на 
ПМС № 146 от 9 юни 2015г. за създаване на централен орган за възлагане на 
обществени поръчки в сектор „Здравеопазване“ /ДВ бр.44/2015г./, чиито клаузи са по-
благоприятни от тези по настоящия договор съобразно избрания критерий за оценка. 

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  „МС ФАРМА“ АД 
 
Управител:            / п /    Изп. Директор:    / п / 
 
               /д-р П. Чилингиров/      / Калоян Арсенов / 
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Приложение № 1

към Договор № 6 от 15.06.2016г.

№ по 
ред

Обособен
а позиция 

№
АТС код

Международно 
непатентовано 
наименование                        

/ INN /

Лекарствена 
форма

Реф.  
стойност 

за mg
мярка количество 

до

Предложена 
цена за 
единица 

мярка с вкл. 
ДДС

Предложена 
цена за 

оп./амп./фл.  
с вкл. ДДС

Обща 
стойност / лв.

Търговско 
наименование

Притежател на 
разрешителното за 

употреба

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 17 L01CA01 Vinblastine парентерална 
форма 1.95500 mg 2 000   1.95500 19.55 3910.00

Cytoblastin solution 
for.injection 1mg/ml - 

10ml x 1
Cipla (UK) Ltd, UK

2 18 L01CA02 Vincristine парентерална 
форма 9.96000 mg 150   9.96000 9.96 1494.00

Cytocristin 1mg/ml 
solution for.injection -1ml 

x 1
Cipla (UK) Ltd, UK

3 20 L01CB01 Etoposide парентерална 
форма 0.07280 mg 400 000  0.06000 6.00 24000.00 Etosid 20mg/ml solution 

for infusion - 5ml x 1 Cipla (UK) Ltd, UK

4 67 L01XX23 Mitotane перорална 
форма 0.02440 mg 2 500 000  0.02338 1169.00 58450.00 LYSODREN 500 mg 

tabl.x 100
Laboratoire HRA 
Pharma, France

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Управител:          / п /     Изп. Директор:       / п /

               /д-р П. Чилингиров/  / Калоян Арсенов /

"МС ФАРМА " АД

Обща сума с ДДС:  87 854.00 лв.

ДОСТАВЧИК:

“КОЦ - Стара Загора” ЕООД „МС ФАРМА“ АД



ДОГОВОР № 7  
ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

ЗА “ДОСТАВКА  НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА СОЛИДНИ 
ЗЛОКАЧЕСТВЕНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ” 

 
 
  Днес, 15.06.2016г. в гр.Стара Загора,  между: 
  
            „КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР  - СТАРА ЗАГОРА”  ЕООД, 
със седалище и адрес на управление 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   

„ФАРМНЕТ“ АД, със седалище и адрес на управление гр. Варна, 9020, район 
„Младост“, ж.к. „Младост“, бул. Република, сграда на Медицински Център  „Младост 
Варна“, тел.: 052 726890, вписано в ТР на АВ с ЕИК: 202513217,    ИД.№ по ЗДДС: BG 
202513217, представлявано от Веска Спасова Марешка – Изпълнителен Директор, 
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-
2016-0003, извършено с Решение № 112/30.05.2016г. на Управителя на „КОЦ - Стара 
Загора ” ЕООД  се сключи настоящия договор за обществена поръчка за доставка на 
лекарствени продукти, (наричани „продукти”) за нуждите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при 
следните условия:    

 
   І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА  
 

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

2.  Лекарствените продукти, следва да отговарят на действащите 
стандартизационни документи (международни стандарти, европейски стандарти, БДС, 
ОН и др.), с остатъчен срок на годност не по-малко от  60%, а  за специфични 
биологични лекарствени продукти  - не по-малко от 25 % от отбелязания на опаковката. 

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

3.  Количеството на доставяните продукти се определя от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
чрез заявки, които се извършват писмено или по факс. Писмените заявки се изпращат 
на адрес гр. Пловдив, ул.“Братя Бъкстон“ №134, на e-mail адрес: 
dvelcheva@pharmnet.bg, а тези по факс на тел.: 032/ 271 826. В заявката Възложителят 
определя опаковките, в които следва  да се доставят лекарствените продукти съобразно 
посочените в Позитивния лекарствен списък. 

 
ІІ. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 

 
1.  Договорът има срок на действие от 24.06.2016г. до 23.06.2017г.  
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2.  Място на изпълнение на поръчката е гр.Стара Загора, ул. „Д-р Тодор 
Стоянович“ 15, всеки работен ден до 14.00 часа. 
 

  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 не подлежат на промяна за срока на действие на 
договора. Продуктите, включени в Позитивния лекарствен списък  не могат да бъдат с 
цени, по-високи от записаните в него референтни стойности. Когато бъде намалена 
цената на продукта по Позитивен лекарствен списък или бъде договорена отстъпка  по 
реда на Приложение № 10 към Наредба № 40/2004г.(ДВ бр.112/2004, 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 влизане в сила на конкретното  решение на 
компетентния орган за нейната промяна. 

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

 
  ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
 

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

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

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

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА 
 

1.  ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да достави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заявените 
лекарствени продукти в срок  до 2 /два/ работни дни от заявката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
или в срок уговорен при заявката му. Доставянето се осъществява само в работен ден, 
до 14 часа на същия. 

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. 
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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 дни от сключване на настоящия договор и да предостави 
оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок. 

 
VI. РЕД ЗА ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

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

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

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

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

 
   VІI. ОТГОВОРНОСТИ И НЕУСТОЙКИ 
 

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

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

3. В случай на доставка на лекарствен продукт с по-кратък от договорения срок 
на годност ДОСТАВЧИКЪТ дължи неустойка както следва: 

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

• при доставка на специфичен биологичен лекарствен продукт със срок на 
годност  от 24.99 %  до 15 %  - неустойка  от 20 % върху стойността на 
доставката. 

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

VІІI. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
 

1. Доставчикът осигурява в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  гаранция за добро 
изпълнение на договора в размер на 915.06лв. под формата на  парична сума/банкова 
гаранция, представляваща 2 % от стойността му без ДДС. 

2.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи тази гаранцията и да се разпореди 
с нея, като се удовлетвори от пълния й размер при неизпълнение на което и да е от 
задълженията на ДОСТАВЧИКА, произтичащи от договора и/или относимата към 
него нормативна уредба. Ако това е недостатъчно за възмездяването му, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предявява иск за разликата над този размер. 
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3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  освобождава гаранцията след 01.08.2017г., въз основа на 
писмено искане на Доставчика, без да дължи лихва или обезщетение за времето до това 
освобождаване.  

 
IX. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ 
 

1.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прави рекламации за явни недостатъци в 15 дневен срок 
от доставката на лекарствени продукти, 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 на срока му; 
     б) с количественото му изпълнение в пълен обем; 
     в) със стойностното му изпълнение в пълен размер; 
     г) по взаимно писмено споразумение на страните; 

              д) с развалянето му по реда на чл.87 от ЗЗД; 
     е) с временното или окончателното отнемане, обезсилване или  

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

  ж) при условията на раздел VII т.2 от този договор. 
   з) 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. 

 и) поради невъзможност  на ДОСТАВЧИКА  за изпълнението му. 
 й) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява договора с едноседмично предизвестие, 

ако бъде сключено рамково споразумение със същия предмет по реда и условията на 
ПМС № 146 от 9 юни 2015г. за създаване на централен орган за възлагане на 
обществени поръчки в сектор „Здравеопазване“ /ДВ бр.44/2015г./, чиито клаузи са по-
благоприятни от тези по настоящия договор съобразно избрания критерий за оценка. 

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   „Фармнет“ АД 
 
Управител:         / п /     Изп. Директор:    / п / 
      
               /д-р П. Чилингиров/      / Веска Марешка / 
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Приложение № 1

към Договор № 7 от 15.06.2016г.

№ 
по 

ред

Обособен
а позиция 

№
АТС код

Международно 
непатентовано 

наименование  /INN/

Лекарствена 
форма

Реф.  
стойност 

за mg
мярка количество 

до

Предложена 
цена за 
единица 

мярка с вкл. 
ДДС

Предложена 
цена за 

оп./амп./фл.  
с вкл. ДДС

Обща стойност / 
лв.

Търговско 
наименование

Притежател на 
разрешителното за 

употреба

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 23 L01CD01 Paclitaxel 300 mg парентерална 
форма 0.22017 mg 144 000  0.18940 56.82 27273.60

Paclitaxel 
Accord 6mg/ml-
50ml 

Accord Healthcare 
Limited, UK

2 81 M05BA08 Zoledronic acid парентерална 
форма 5.72750 mg 12 000 2.30250 9.21 27630.00

Zoledronic acid 
Accord 
4mg/5ml 

Accord Healthcare 
Limited,Обединено 

кралство

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Управител:          / п / Изп. Директор:   / п /  

               /д-р П. Чилингиров/  / Веска Марешка /

" ФАРМНЕТ " АД

Обща сума с ДДС:   54 903.60 лв.

ДОСТАВЧИК:

„Фармнет“ АД“КОЦ - Стара Загора” ЕООД



ДОГОВОР № 8  
ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

ЗА “ДОСТАВКА  НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА СОЛИДНИ 
ЗЛОКАЧЕСТВЕНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ” 

 
 
  Днес, 15.06.2016г. в гр.Стара Загора,  между: 
  
            „КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР  - СТАРА ЗАГОРА”  ЕООД, 
със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора,  ул.”Д-р Т. Стоянович” №15, 
вписано в ТР на АВ с ЕИК: 000812197, Ид. № ЗДДС: BG 000812197 представлявано от 
д-р Петьо Вълчев Чилингиров - управител, наричано за краткост в договора  
ВЪЗЛОЖИТЕЛ  от една страна  
и   

„ЕКОФАРМ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.София 1421, 
район Лозенец, бул. „Черни връх“ №14, бл.3, партер,тел.: 02/9631597, факс: 02/9631561, 
вписано в ТР на АВ с ЕИК: 130390055, ИД.№ по ЗДДС: BG 130390055, представлявано 
от Петър Григоров Велев - Управител, чрез пълномощник Александър Йорданов 
Терзиев, упълномощен с пълномощно рег.№3142/04.12.2015 г. на нотариус Маргарита 
Перусанова, 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-
2016-0003, извършено с Решение № 112/30.05.2016г. на Управителя на „КОЦ - Стара 
Загора ” ЕООД  се сключи настоящия договор за обществена поръчка за доставка на 
лекарствени продукти, (наричани „продукти”) за нуждите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при 
следните условия:    

 
   І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА  
 

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

2.  Лекарствените продукти, следва да отговарят на действащите 
стандартизационни документи (международни стандарти, европейски стандарти, БДС, 
ОН и др.), с остатъчен срок на годност не по-малко от  60%, а  за специфични 
биологични лекарствени продукти  - не по-малко от 25 % от отбелязания на опаковката. 

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

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 1574, бул. „Шипченски проход“ №65, на e-mail 
адрес: ecopharm@ecopharm.bg, а тези по факс на тел.: 02/9631561. В заявката 
Възложителят определя опаковките, в които следва  да се доставят лекарствените 
продукти съобразно посочените в Позитивния лекарствен списък. 

 
ІІ. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 
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1.  Договорът има срок на действие от 24.06.2016г. до 23.06.2017г.  
2.  Място на изпълнение на поръчката е гр.Стара Загора, ул. „Д-р Тодор 

Стоянович“ 15, всеки работен ден до 14.00 часа. 
 

  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 не подлежат на промяна за срока на действие на 
договора. Продуктите, включени в Позитивния лекарствен списък  не могат да бъдат с 
цени, по-високи от записаните в него референтни стойности. Когато бъде намалена 
цената на продукта по Позитивен лекарствен списък или бъде договорена отстъпка  по 
реда на Приложение № 10 към Наредба № 40/2004г.(ДВ бр.112/2004, 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 влизане в сила на конкретното  решение на 
компетентния орган за нейната промяна. 

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

 
  ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
 

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

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

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

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА 
 

1.  ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да достави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заявените 
лекарствени продукти в срок  до 1 /един/ работен ден от заявката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
или в срок уговорен при заявката му. Доставянето се осъществява само в работен ден, 
до 14 часа на същия. 

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. 
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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 дни от сключване на настоящия договор и да предостави 
оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок. 

 
VI. РЕД ЗА ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

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

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

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

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

 
   VІI. ОТГОВОРНОСТИ И НЕУСТОЙКИ 
 

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

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

3. В случай на доставка на лекарствен продукт с по-кратък от договорения срок 
на годност ДОСТАВЧИКЪТ дължи неустойка както следва: 

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

• при доставка на специфичен биологичен лекарствен продукт със срок на 
годност  от 24.99 %  до 15 %  - неустойка  от 20 % върху стойността на 
доставката. 

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

VІІI. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
 

1. Доставчикът осигурява в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  гаранция за добро 
изпълнение на договора в размер на 2263.00лв. 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. 
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3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  освобождава гаранцията след 01.08.2017г., въз основа на 
писмено искане на Доставчика, без да дължи лихва или обезщетение за времето до това 
освобождаване.  

 
IX. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ 
 

1.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прави рекламации за явни недостатъци в 15 дневен срок 
от доставката на лекарствени продукти, 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 на срока му; 
     б) с количественото му изпълнение в пълен обем; 
     в) със стойностното му изпълнение в пълен размер; 
     г) по взаимно писмено споразумение на страните; 

              д) с развалянето му по реда на чл.87 от ЗЗД; 
     е) с временното или окончателното отнемане, обезсилване или  

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

  ж) при условията на раздел VII т.2 от този договор. 
   з) 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. 

 и) поради невъзможност  на ДОСТАВЧИКА  за изпълнението му. 
 й) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява договора с едноседмично предизвестие, 

ако бъде сключено рамково споразумение със същия предмет по реда и условията на 
ПМС № 146 от 9 юни 2015г. за създаване на централен орган за възлагане на 
обществени поръчки в сектор „Здравеопазване“ /ДВ бр.44/2015г./, чиито клаузи са по-
благоприятни от тези по настоящия договор съобразно избрания критерий за оценка. 

4.  Възникналите спорове между страните се уреждат чрез взаимни преговори 
между тях. При непостигане на споразумение, те решават спора по съдебен ред. 

5.  За всички неуредени в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на 
действащото законодателство. 
 Договорът се състави в два еднообразни екземпляра, по един за всяка страна. 
 
 
 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:     ДОСТАВЧИК: 
 
“КОЦ - Стара Загора” ЕООД                         „ЕКОФАРМ“ ЕООД 
 
Управител:        / п /      Управител:               / п / 

               /д-р П. Чилингиров/                             /Петър Велев, чрез  Пълномощника    си 
Александър Йорданов Терзиев / 

 
 

4 
 



Приложение № 1

към  Договор № 8 от 15.06.2016г.

№ 
по 

ред

Обособен
а позиция 

№
АТС код

Международно 
непатентовано 

наименование  /INN/

Лекарствена 
форма

Реф.  
стойност 

за mg
мярка количество 

до

Предложена 
цена за 
единица 

мярка с вкл. 
ДДС

Предложена 
цена за 

оп./амп./фл.  
с вкл. ДДС

Обща 
стойност / лв.

Търговско 
наименование

Притежател на 
разрешителното 

за употреба

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 4 L01AA01 Cyclophosfamide парентерална 
форма 0.02587 mg 1 600 000  0.02585 5.17 41360.00

Endoxan power 
for solution for 
injection

Baxter Oncology 
GmbH, Germany

2 5 L01AA06 Ifosfamide парентерална 
форма 0.04721 mg 2 000 000  0.04721 47.21 94420.00

Holoxan power 
for solution for 
injection

Baxter Oncology 
GmbH, Germany

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

„ЕКОФАРМ“ ЕООД

Управител:         / п /          Управител:           / п /

“КОЦ - Стара Загора” ЕООД                 

            /д-р П. Чилингиров/                                                 

"ЕКОФАРМ " ЕООД

Обща сума с ДДС:    135 780.00 лв.

ДОСТАВЧИК:

   /Петър Велев, чрез  Пълномощника си 
Александър Йорданов Терзиев/
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