
 
ДОГОВОР № 1 

 
ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ 

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

 
 
  Днес, 22.06.2017год. 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   

„ФАРКОЛ“ АД, със седалище и адрес на управление гр. Бургас 8000, ул.“Сан 
Стефано“ №28, тел.: +359 56851721, факс: +359 56851722, вписано в ТР на АВ с ЕИК: 
102227154, ИД.№ по ЗДДС: BG 102227154, представлявано от Таня Минчева Минчева-
Базотева – Изпълнителен Директор и Георги Петков Базотев – Председател на СД, 
наричано за краткост в договора ДОСТАВЧИК от друга страна, 

въз основа на класиране на ДОСТАВЧИКА в открита процедура за възлагане на 
обществена поръчка с уникален номер в регистъра на обществените поръчки 00731-2017-
0001, извършено с Решение № 102/01.06.2017г. на Управителя на „КОЦ - Стара Загора ” 
ЕООД  се сключи настоящия договор за обществена поръчка за доставка на лекарствени 
продукти (наричани общо и поотделно „продукти”) за нуждите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при 
следните условия:    

 
   І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА  
 

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

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

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

3.  Количеството на доставяните продукти се определя от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез 
заявки, които се извършват писмено или по факс. Писмените заявки се изпращат на адрес 
гр. Бургас 8000, ул.“Сан Стефано“ №28, на e-mail адрес: farkol@farkol.bg, а тези по факс 
на тел.: 056 851 722. В заявката Възложителят уточнява опаковките, в които следва  да се 
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доставят лекарствените продукти съобразно посочените в Позитивния лекарствен 
списък. 
 

ІІ. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 
 

1.  Договорът има срок на действие от 24.06.2017г. до 23.06.2018г. 
2.  Място на изпълнение на поръчката е гр.Стара Загора, ул. „Д-р Тодор 

Стоянович“ 15, болнична аптека на „КОЦ-Ст.Загора“ ЕООД всеки работен ден от 07:30ч. 
до 14:00ч. 
 

  ІІІ. ЦЕНИ, РЕД И СРОКОВЕ НА РАЗПЛАЩАНЕ 
 

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

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

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

4. Всички плащания между страните по договора ще се извършват по банковата 
сметка на ДОСТАВЧИКА, посочена в издадената от него фактура. 

5. Цените са фиксирани и неподлежат на промяна за срока на действие на 
договора. Продуктите, включени в Позитивния лекарствен списък  не могат да бъдат с 
цени, по-високи от записаните в него референтни стойности. Когато бъде намалена 
цената на продукта по Позитивен лекарствен списък или бъде договорена отстъпка по 
реда на действащото законодателство с притежателя на разрешението за употреба 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. 

7. Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде 
предадена като отделен обект на ДОСТАВЧИКА или на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,  
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя. 
Плащането се осъществява въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до 
възложителя чрез доставчика, който е длъжен да го предостави на възложителя в 15-
дневен срок от получаването му. 

8. Към искането по предходната точка доставчикът представя становище, от което 
да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими. 

9. Възложителят има право да откаже плащане по т.7 когато искането за плащане е 
оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.   

  
 

  ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
 

1.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да приеме доставените от ДОСТАВЧИКА 
продукти, ако същите отговарят на посочените в този договор условия и изискванията 
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към тях предявени от действащото законодателство. Когато ДОСТАВЧИКА е сключил 
договор/договори за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ДОСТАВЧИКА и подизпълнителя.   

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

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

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА 
 

1.  ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да достави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заявените 
лекарствени продукти в срок  до 5 /пет/ работни дни от заявката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
или в срок уговорен при заявката му. Доставянето се осъществява в работни дни, от 
07:30ч. до 14:00 часа. 

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

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

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

5.   Да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му 
подизпълнители или на допълнително споразумение за тяхната замяна в срок от 3 /три/ 
дни от сключване на настоящия договор и да предостави копие от него/тях на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок от сключването им заедно с доказателство че са 
изпълнени изискванията на чл.66, ал.2 и ал.11 ЗОП. 

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

7.   Да спазва стриктно чл.115 ЗОП.  
 

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 двустранен предавателно-приемателен протокол и фактура за 
нейното извършване. 

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

 
   VІI. ОТГОВОРНОСТИ И НЕУСТОЙКИ 
 

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

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

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

      - срок на годност от 59.99 % до 50 % - 2,0 % върху стойността на доставката; 
      - срок на годност от 49.99 % до 40 % - 3,0 % върху стойността на доставката; 
      - срок на годност от 39.99 % до 30 % - 6,0 % върху стойността на доставката; 
      - срок на годност от 29.99 % до 20 % - 7,5 % върху стойността на доставката; 
      -  срок на годност  до 20 % - 9,0 %  върху стойността на доставката;  

- при доставка на специфичен биологичен лекарствен продукт със срок на годност  
от 24.99 %  до 15 %  - неустойка  от 2,0 % върху стойността на доставката. 

4. При неспазване на сроковете за доставка ДОСТАВЧИКЪТ дължи на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 1% на ден върху стойността на заявените 
лекарствени продукти/радиофармацевтици за всеки ден забава, но не повече от 30% от 
стойността им.  

 
VІІI. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 
1. Доставчикът осигурява в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за добро 

изпълнение на договора в размер на 593,56лв. в допустимата от ЗОП форма, 
представляваща 2 % от стойността му без ДДС. 

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

3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  освобождава гаранцията след 31.07.2018г., въз основа на 
писмено искане на Доставчика, без да дължи лихва или обезщетение за времето до това 
освобождаване.  

 
IX. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ 
 

1.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прави рекламации за явни недостатъци в 15 дневен срок от 
доставката на лекарствени продукти и в 5 дневен срок от доставката на 
радиофармацевтици, а за скрити недостатъци - през целия срок на годност на 
доставените продукти. В този случай ДОСТАВЧИКЪТ подменя рекламираните 
продукти с нови, качествени такива в срок, съгласно раздел V, т.1 на настоящия договор. 

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

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

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

на разрешението или удостоверението за търговия на едро на ДОСТАВЧИКА; 
  д) при условията на раздел VII т.2 от този договор; 
  е) от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с едноседмично предизвестие, ако не е в състояние да 

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

 ж) поради невъзможност  на ДОСТАВЧИКА за изпълнението му; 
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  з) от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без предизвестие при възникване на обстоятелствата 
по чл.118 ЗОП или по чл.119, ал.2 ЗОП; 

  и) от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без предизвестие, когато въз основа на неверни 
данни от ДОСТАВЧИКА е приложено изключение по чл.4 от Закона за икономическите 
и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален 
данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици и е 
сключен договор с него. В този случай не се връща гаранцията за изпълнението му, не се 
заплащат извършените дейности, а получените плащания от ДОСТАВЧИКА подлежат 
на незабавно възстановяване ведно със законната лихва. Във всички случай 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи компенсации и обезщетения; 

 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 покупки в сектор 
„Здравеопазване“ /ДВ бр.44/2015г., изм. и доп./, 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  „ФАРКОЛ“ АД 
 
Управител:  / п / съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД   Изп. Директор:  / п / съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД      
               /д-р П. Чилингиров/      / Таня Минчева – Базотева/ 
 

Председател на СД: / п / съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД   
  / Георги Базотев / 
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Приложение № 1
към  Договор № 1 от 22.06.2017г.

№ по 
ред

Обособена 
позиция № АТС код

Международно 
непатентовано 
наименование / 

INN /

лекарствена 
форма мярка количество 

до

Предложена 
цена за 

единица мярка 
с вкл. ДДС

Предложена 
цена за 

оп./амп./фл. с 
вкл. ДДС

Обща 
стойност

Търговско 
наименование

Притежател на 
разрешителното 

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

1 63 L01XX17 Topotecan парентерална 
форма mg 1 200 17.29500 69.18 20754.00 Potactasol 4mg Actavis Group PTC 

ehf., Исландия

2 90 N02AB03 Fentanyl 75 
mcg/h пластир mcg/h 150 000 0.09908 37.15 14860.00

Victanyl 75 mcg\h 
transdermal 
patches x 5

Actavis Group PTC 
ehf., Исландия

35614.00 лв.

ДОСТАВЧИК:

„Фаркол“ АД

Управител:   / п / съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД       Изп. Директор:       / п / съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД

Председател на СД:   / п / съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД 
/ Георги Базотев /

/ Таня Минчева – Базотева/

" Фаркол "  АД

Обща сума с ДДС:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

“КОЦ - Стара Загора” ЕООД

               /д-р П. Чилингиров/  



ДОГОВОР № 2 
 

ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ 
“ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА 

СОЛИДНИ ЗЛОКАЧЕСТВЕНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ” 
 
 
  Днес, 22.06.2017год. 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   

„ЕЙ ЕНД ДИ ФАРМА БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, със седалище и адрес на управление 
гр. София 1271, район Надежда, ул. Рожен №24, тел.: +35928103949, факс: +35928103993 
вписано в ТР на АВ с ЕИК: 131107072, ИД.№ по ЗДДС: BG 131107072, представлявано 
от д-р Александър Александров Маринов – 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 00731-2017-
0001, извършено с Решение № 102/01.06.2017г. на Управителя на „КОЦ - Стара Загора ” 
ЕООД  се сключи настоящия договор за обществена поръчка за доставка на лекарствени 
продукти (наричани общо и поотделно „продукти”) за нуждите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при 
следните условия:    

 
   І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА  
 

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

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

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

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, кв. Студентски град, ул. „Проф. Александър Фол“ №2, вх.Б, ет.7 , на e-mail 
адрес: irena.kunova@adpharma.com, а тези по факс на тел.: 02/8103993. В заявката 
Възложителят уточнява опаковките, в които следва  да се доставят лекарствените 
продукти съобразно посочените в Позитивния лекарствен списък. 



 
ІІ. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 

 
1.  Договорът има срок на действие от 24.06.2017г. до 23.06.2018г. 
2.  Място на изпълнение на поръчката е гр.Стара Загора, ул. „Д-р Тодор 

Стоянович“ 15, болнична аптека на „КОЦ-Ст.Загора“ ЕООД всеки работен ден от 07:30ч. 
до 14:00ч. 
 

  ІІІ. ЦЕНИ, РЕД И СРОКОВЕ НА РАЗПЛАЩАНЕ 
 

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

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

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

4. Всички плащания между страните по договора ще се извършват по банковата 
сметка на ДОСТАВЧИКА, посочена в издадената от него фактура. 

5. Цените са фиксирани и неподлежат на промяна за срока на действие на 
договора. Продуктите, включени в Позитивния лекарствен списък  не могат да бъдат с 
цени, по-високи от записаните в него референтни стойности. Когато бъде намалена 
цената на продукта по Позитивен лекарствен списък или бъде договорена отстъпка по 
реда на действащото законодателство с притежателя на разрешението за употреба 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. 

7. Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде 
предадена като отделен обект на ДОСТАВЧИКА или на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,  
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя. 
Плащането се осъществява въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до 
възложителя чрез доставчика, който е длъжен да го предостави на възложителя в 15-
дневен срок от получаването му. 

8. Към искането по предходната точка доставчикът представя становище, от което 
да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими. 

9. Възложителят има право да откаже плащане по т.7 когато искането за плащане е 
оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.   

  
 

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

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

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

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА 
 

1.  ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да достави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заявените 
лекарствени продукти в срок  до 2 /два/ работни дни от заявката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
или в срок уговорен при заявката му. Доставянето се осъществява в работни дни, от 
07:30ч. до 14:00 часа. 

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

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

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

5.   Да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му 
подизпълнители или на допълнително споразумение за тяхната замяна в срок от 3 /три/ 
дни от сключване на настоящия договор и да предостави копие от него/тях на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок от сключването им заедно с доказателство че са 
изпълнени изискванията на чл.66, ал.2 и ал.11 ЗОП. 

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

7.   Да спазва стриктно чл.115 ЗОП.  
 

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 двустранен предавателно-приемателен протокол и фактура за 
нейното извършване. 

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

 
   VІI. ОТГОВОРНОСТИ И НЕУСТОЙКИ 
 

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

2. При неизпълнение на сроковете за доставка, самоволно коригиране на цените от 
страна на ДОСТАВЧИКА, определянето им в отклонение от действащото 
законодателство или когато надвишават посочените цени в Позитивния лекарствен 
списък,  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  има право да извършва доставка на продуктите от други 
търговци/ производители, както и да прекрати едностранно договора, без да дължи 
каквито и да било обезщетения (за претърпени вреди, за неизпълнен договор, пропуснати 
ползи и други). 
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3. В случай на доставка на лекарствен продукт с по-кратък от договорения срок на 
годност ДОСТАВЧИКЪТ дължи неустойка както следва: 

      - срок на годност от 59.99 % до 50 % - 2,0 % върху стойността на доставката; 
      - срок на годност от 49.99 % до 40 % - 3,0 % върху стойността на доставката; 
      - срок на годност от 39.99 % до 30 % - 6,0 % върху стойността на доставката; 
      - срок на годност от 29.99 % до 20 % - 7,5 % върху стойността на доставката; 
      -  срок на годност  до 20 % - 9,0 %  върху стойността на доставката;  

- при доставка на специфичен биологичен лекарствен продукт със срок на годност  
от 24.99 %  до 15 %  - неустойка  от 2,0 % върху стойността на доставката. 

4. При неспазване на сроковете за доставка ДОСТАВЧИКЪТ дължи на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 1% на ден върху стойността на заявените 
лекарствени продукти/радиофармацевтици за всеки ден забава, но не повече от 30% от 
стойността им.  

 
VІІI. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 
1. Доставчикът осигурява в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за добро 

изпълнение на договора в размер на 5976,00лв. в допустимата от ЗОП форма, 
представляваща 2 % от стойността му без ДДС. 

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

3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  освобождава гаранцията след 31.07.2018г., въз основа на 
писмено искане на Доставчика, без да дължи лихва или обезщетение за времето до това 
освобождаване.  

 
IX. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ 
 

1.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прави рекламации за явни недостатъци в 15 дневен срок от 
доставката на лекарствени продукти и в 5 дневен срок от доставката на 
радиофармацевтици, а за скрити недостатъци - през целия срок на годност на 
доставените продукти. В този случай ДОСТАВЧИКЪТ подменя рекламираните 
продукти с нови, качествени такива в срок, съгласно раздел V, т.1 на настоящия договор. 

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

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

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

на разрешението или удостоверението за търговия на едро на ДОСТАВЧИКА; 
  д) при условията на раздел VII т.2 от този договор; 
  е) от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с едноседмично предизвестие, ако не е в състояние да 

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

 ж) поради невъзможност  на ДОСТАВЧИКА за изпълнението му; 
  з) от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без предизвестие при възникване на обстоятелствата 

по чл.118 ЗОП или по чл.119, ал.2 ЗОП; 
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  и) от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без предизвестие, когато въз основа на неверни 
данни от ДОСТАВЧИКА е приложено изключение по чл.4 от Закона за икономическите 
и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален 
данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици и е 
сключен договор с него. В този случай не се връща гаранцията за изпълнението му, не се 
заплащат извършените дейности, а получените плащания от ДОСТАВЧИКА подлежат 
на незабавно възстановяване ведно със законната лихва. Във всички случай 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи компенсации и обезщетения; 

 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 покупки в сектор 
„Здравеопазване“ /ДВ бр.44/2015г., изм. и доп./, 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 „ЕЙ ЕНД ДИ ФАРМА БЪЛГАРИЯ“ ЕАД 
 
 
Управител:  / п / съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД   Изпълнителен Директор: / п / съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД  
 
               /д-р П. Чилингиров/     /д-р Александър Маринов/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5 
 



Приложение № 1

към  Договор № 2 от 22.06.2017г.

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

7470.00

Yervoy 5mg\ml 
concentrate for 

solution for 
infusion, 1vial 10ml ( 

50mg )

Bristol Myers 
Squibb 

Pharma  EEIG

29880.00

Yervoy 5mg\ml 
concentrate for 

solution for 
infusion, 1vial 40ml ( 

200mg )

Bristol Myers 
Squibb 

Pharma  EEIG

358560.00 лв.

Управител:                      / п / съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД Изпълнителен Директор:/ п / съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД

ДОСТАВЧИК:

„ЕЙ ЕНД ДИ ФАРМА БЪЛГАРИЯ“ ЕАД

               /д-р П. Чилингиров/  

“КОЦ - Стара Загора” ЕООД

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

/д-р Александър Маринов/

Обща сума с ДДС:

Предложена цена 
за ед. мярка с 

ДДС до пети знак 
след 

десетичната 
запетая

Предложена 
цена за 

оп./амп./фл  с  
ДДС до втори 

знак след 
десетичната 

запетая

обща стойност 
\лв.

Търговско наименованиеколичество 
до

2400 149.40000 358560.00

№ по 
ред

"Ей енд Ди Фарма България" ЕАД

Обособена 
позиция №

ATC КОД
Международно 

непатентно 
наименование   /INN/

лек. форма
Притежател на 

разрешителното 
за употреба

мярка

1 105 LO1XC 11 Ipilimumab парентерална 
форма mg



ДОГОВОР № 3 
ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ 

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

 
 
  Днес, 22.06.2017год. 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.: +359 28133660, факс: +359 28133666, 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.№6549 от 16.12.2016г. 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 00731-2017-
0001, извършено с Решение № 102/01.06.2017г. на Управителя на „КОЦ - Стара Загора ” 
ЕООД  се сключи настоящия договор за обществена поръчка за доставка на лекарствени 
продукти (наричани общо и поотделно „продукти”) за нуждите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при 
следните условия:    

 
   І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА  
 

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

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

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

3.  Количеството на доставяните продукти се определя от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез 
заявки, които се извършват писмено или по факс. Писмените заявки се изпращат на адрес 
гр. София 1756, район Изгрев, ул.“Лъчезар Станчев“ №5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда 
„А“, ет.12, на e-mail адрес: helpdeskhs@sopharmatrading.bg, а тези по факс на тел.: 02/ 

 
 



8133 785. В заявката Възложителят уточнява опаковките, в които следва  да се доставят 
лекарствените продукти съобразно посочените в Позитивния лекарствен списък. 
 

ІІ. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 
 

1.  Договорът има срок на действие от 24.06.2017г. до 23.06.2018г. 
2.  Място на изпълнение на поръчката е гр.Стара Загора, ул. „Д-р Тодор 

Стоянович“ 15, болнична аптека на „КОЦ-Ст.Загора“ ЕООД всеки работен ден от 07:30ч. 
до 14:00ч. 
 

  ІІІ. ЦЕНИ, РЕД И СРОКОВЕ НА РАЗПЛАЩАНЕ 
 

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

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

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

4. Всички плащания между страните по договора ще се извършват по банковата 
сметка на ДОСТАВЧИКА, посочена в издадената от него фактура. 

5. Цените са фиксирани и неподлежат на промяна за срока на действие на 
договора. Продуктите, включени в Позитивния лекарствен списък  не могат да бъдат с 
цени, по-високи от записаните в него референтни стойности. Когато бъде намалена 
цената на продукта по Позитивен лекарствен списък или бъде договорена отстъпка по 
реда на действащото законодателство с притежателя на разрешението за употреба 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. 

7. Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде 
предадена като отделен обект на ДОСТАВЧИКА или на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,  
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя. 
Плащането се осъществява въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до 
възложителя чрез доставчика, който е длъжен да го предостави на възложителя в 15-
дневен срок от получаването му. 

8. Към искането по предходната точка доставчикът представя становище, от което 
да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими. 

9. Възложителят има право да откаже плащане по т.7 когато искането за плащане е 
оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.   

  
 

  ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
 

1.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да приеме доставените от ДОСТАВЧИКА 
продукти, ако същите отговарят на посочените в този договор условия и изискванията 
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към тях предявени от действащото законодателство. Когато ДОСТАВЧИКА е сключил 
договор/договори за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ДОСТАВЧИКА и подизпълнителя.   

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

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

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА 
 

1.  ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да достави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заявените 
лекарствени продукти в срок  до 3 /три/ работни дни от заявката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
или в срок уговорен при заявката му. Доставянето се осъществява в работни дни, от 
07:30ч. до 14:00 часа. 

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

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

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

5.   Да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му 
подизпълнители или на допълнително споразумение за тяхната замяна в срок от 3 /три/ 
дни от сключване на настоящия договор и да предостави копие от него/тях на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок от сключването им заедно с доказателство че са 
изпълнени изискванията на чл.66, ал.2 и ал.11 ЗОП. 

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

7.   Да спазва стриктно чл.115 ЗОП.  
 

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 двустранен предавателно-приемателен протокол и фактура за 
нейното извършване. 

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

 
   VІI. ОТГОВОРНОСТИ И НЕУСТОЙКИ 
 

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

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

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

      - срок на годност от 59.99 % до 50 % - 2,0 % върху стойността на доставката; 
      - срок на годност от 49.99 % до 40 % - 3,0 % върху стойността на доставката; 
      - срок на годност от 39.99 % до 30 % - 6,0 % върху стойността на доставката; 
      - срок на годност от 29.99 % до 20 % - 7,5 % върху стойността на доставката; 
      -  срок на годност  до 20 % - 9,0 %  върху стойността на доставката;  

- при доставка на специфичен биологичен лекарствен продукт със срок на годност  
от 24.99 %  до 15 %  - неустойка  от 2,0 % върху стойността на доставката. 

4. При неспазване на сроковете за доставка ДОСТАВЧИКЪТ дължи на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 1% на ден върху стойността на заявените 
лекарствени продукти/радиофармацевтици за всеки ден забава, но не повече от 30% от 
стойността им.  

 
VІІI. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 
1. Доставчикът осигурява в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за добро 

изпълнение на договора в размер на 107805,03лв. в допустимата от ЗОП форма, 
представляваща 2 % от стойността му без ДДС. 

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

3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  освобождава гаранцията след 31.07.2018г., въз основа на 
писмено искане на Доставчика, без да дължи лихва или обезщетение за времето до това 
освобождаване.  

 
IX. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ 
 

1.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прави рекламации за явни недостатъци в 15 дневен срок от 
доставката на лекарствени продукти и в 5 дневен срок от доставката на 
радиофармацевтици, а за скрити недостатъци - през целия срок на годност на 
доставените продукти. В този случай ДОСТАВЧИКЪТ подменя рекламираните 
продукти с нови, качествени такива в срок, съгласно раздел V, т.1 на настоящия договор. 

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

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

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

на разрешението или удостоверението за търговия на едро на ДОСТАВЧИКА; 
  д) при условията на раздел VII т.2 от този договор; 
  е) от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с едноседмично предизвестие, ако не е в състояние да 

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

 ж) поради невъзможност  на ДОСТАВЧИКА за изпълнението му; 
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  з) от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без предизвестие при възникване на обстоятелствата 
по чл.118 ЗОП или по чл.119, ал.2 ЗОП; 

  и) от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без предизвестие, когато въз основа на неверни 
данни от ДОСТАВЧИКА е приложено изключение по чл.4 от Закона за икономическите 
и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален 
данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици и е 
сключен договор с него. В този случай не се връща гаранцията за изпълнението му, не се 
заплащат извършените дейности, а получените плащания от ДОСТАВЧИКА подлежат 
на незабавно възстановяване ведно със законната лихва. Във всички случай 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи компенсации и обезщетения; 

 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 покупки в сектор 
„Здравеопазване“ /ДВ бр.44/2015г., изм. и доп./, 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 / съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД    Изп. Директор: / п / съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД  

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

към Договор № 3 от 22.06.2017.2017г.

№ по 
ред

Обособена 
позиция № АТС код

Международно 
непатентовано 

наименование / INN /

лекарствена 
форма мярка количество до

Предложена 
цена за 

единица мярка 
с вкл. ДДС

Предложена 
цена за 

оп./амп./фл. с 
вкл. ДДС

Обща стойност Търговско 
наименование

Притежател на 
разрешителното 

за употреба

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

1 2 B03XA02
Darbepoetin alfa/300 
mcg/

парентерална 
форма mcg 36000  2.88067 864.20 103704.00

Аранесп  инж.       р-
р в спринцовка 300 
мкг х 1

Amgen Europe 
B.V.

2 11 L01BC02
Fluorouracil                            
1000 mg

парентерална 
форма mg 10 000 000 0.00477 4.77 47700.00

5-Fluorouracil 
Ebewe, Concentrate 
for solution for 
injection\infusion, 50 
mg\ml -              20 
ml,mg,             
Pack: 1

Ebewe Pharma  
GES

3 13 L01BC05
Gemcitabine                            
1000 mg

парентерална 
форма mg 3000000 0.03720 37.20 111600.00 Гембин  40 мг/ 25 

мл  х 1 Actavis Group PTC

4 26 L01CD02 Docetaxel 160 mg парентерална 
форма mg 80000 0.40000 64.00 32000.00 Досетаксел  инф. 

р-р  160 мг/ 8 мл Actavis Group PTC

5 37 L01XA03 Oxaliplatin 100 mg парентерална 
форма mg 180 000 0.43000 43.00 77400.00

Оскалиплатин  5 
мг/ мл кнц инф 
фл х 20 мл

Actavis Group PTC

6 43 L01XC08 Panitumumab парентерална 
форма mg 72000  8.07600 807.60 581472.00

Вектибикс  инж. р-
р 20 мг/мл                
5 мл х 1

Amgen Europe 
B.V.

" Софарма Трейдинг" АД



7 52 L01XE07 Lapatinib перорална 
форма mg 4 200 000  0.10800 3780.00 453600.00

Тайвърб  филм 
таблети  250 мг х 
140 бр.

Novartis 
Europharm Limited

8 58 L01XE23 Dabrafenib перорална 
форма mg 864 000  1.51400 13626.00 1308096.00

Тафинлар                    
75 мг  тв. капс.   x 
120

Novartis 
Europharm Limited

9 60 L01XE17 Axitinib перорална 
форма mg 26 880  26.55000 7434.00 713664.00 Инлайта  тб.        

5 мг х 56 тб. Pfizer Limited

10 62 L01XX17 Topotecan перорална 
форма mg 600 56.34000 563.40 33804.00 Хикамтин  капс.  

1 мг х 10 бр.
Novartis 

Europharm Limited

11 66 L01XX41 Eribulin парентерална 
форма mg 396 837.50000 737.00 331650.00 Халавен  инж.          

р-р 0.44 мг /2 мл
Eisai Europe 

Limited

12 71 L02BX03 Abiraterone acetate перорална 
форма mg 5 400 000 0.22573 6771.90 1218942.00 Зитига  тв.                   

250 мг х 120
Janssen-Cilag 

International NV

13 73 L03AA13 Pegfilgrastim парентерална 
форма mg 900 264.12000 1584.72 237708.00 Неуласта  инж. р-

р  0.6 мл х 1
Amgen Europe 

B.V.

14 79 M05BX04 Denosumab/120 mg/ 
1.7 ml/

парентерална 
форма mg 115 200  4.73700 568.44 545702.40 Ексджива фл.  

120 мг х 1
Amgen Europe 

B.V.

15 81 N02AA01 Morphine парентерална 
форма mg 600 000 0.07200 1.44 43200.00

Морфин амп.  20 
мг/ мл  1мл                  
х 1 

Софарма АД

16 87 N02AX02 Tramadol перорална 
форма mg 4 800 000 0.00226 2.26 10848.00 Трамалгин капс.  

50 мг  х 20 Унифарм АД

17 88 N02AB02 Pethidine парентерална 
форма mg 1200000  0.01680 1.68 20160.00 Лидол  амп.  50 

мг/ мл  2 мл  х 1 Софарма АД



18 96 V03AF03
Calcium folinate                     
10 mg/ ml 5 ml

парентерална 
форма mg 500 000 0.11600 5.80 58000.00

Calcium folinate 
Ebewe, Concentrate 
for solution for 
infusion, 10mg/ml  
5 ml, mg, Pack:5

Sandoz

19 104 L01XX46 Olaparib перорална 
форма mg 1075200 0.50135 11230.24 539051.52 Линпарза  капс.  

50 мг  / 4 х 112 / Astra Zeneca AB

6468301.92 лв.

Управител:    / п / съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД    Изп. Директор: / п / съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД

/Димитър Димитров, чрез 
Пълномощника си Иван 

Начев/
/д-р П. Чилингиров/  

Обща сума с ДДС:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ДОСТАВЧИК:

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



ДОГОВОР № 4 
 

ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ 
“ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА 

СОЛИДНИ ЗЛОКАЧЕСТВЕНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ” 
 
 
  Днес, 22.06.2017год. 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.: +35929531180, 
факс: +35929532622, 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 00731-2017-
0001, извършено с Решение № 102/01.06.2017г. на Управителя на „КОЦ - Стара Загора ” 
ЕООД  се сключи настоящия договор за обществена поръчка за доставка на лекарствени 
продукти (наричани общо и поотделно „продукти”) за нуждите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при 
следните условия:    

 
   І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА  
 

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

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

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

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/ 953 26 22. В заявката Възложителят уточнява 
опаковките, в които следва  да се доставят лекарствените продукти съобразно посочените 
в Позитивния лекарствен списък. 

 
 



ІІ. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 
 

1.  Договорът има срок на действие от 24.06.2017г. до 23.06.2018г. 
2.  Място на изпълнение на поръчката е гр.Стара Загора, ул. „Д-р Тодор 

Стоянович“ 15, болнична аптека на „КОЦ-Ст.Загора“ ЕООД всеки работен ден от 07:30ч. 
до 14:00ч. 
 

  ІІІ. ЦЕНИ, РЕД И СРОКОВЕ НА РАЗПЛАЩАНЕ 
 

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

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

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

4. Всички плащания между страните по договора ще се извършват по банковата 
сметка на ДОСТАВЧИКА, посочена в издадената от него фактура. 

5. Цените са фиксирани и неподлежат на промяна за срока на действие на 
договора. Продуктите, включени в Позитивния лекарствен списък  не могат да бъдат с 
цени, по-високи от записаните в него референтни стойности. Когато бъде намалена 
цената на продукта по Позитивен лекарствен списък или бъде договорена отстъпка по 
реда на действащото законодателство с притежателя на разрешението за употреба 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. 

7. Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде 
предадена като отделен обект на ДОСТАВЧИКА или на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,  
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя. 
Плащането се осъществява въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до 
възложителя чрез доставчика, който е длъжен да го предостави на възложителя в 15-
дневен срок от получаването му. 

8. Към искането по предходната точка доставчикът представя становище, от което 
да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими. 

9. Възложителят има право да откаже плащане по т.7 когато искането за плащане е 
оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.   

  
 

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

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

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА 
 

1.  ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да достави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заявените 
лекарствени продукти в срок  до 5 /пет/ работни дни от заявката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
или в срок уговорен при заявката му. Доставянето се осъществява в работни дни, от 
07:30ч. до 14:00 часа. 

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

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

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

5.   Да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му 
подизпълнители или на допълнително споразумение за тяхната замяна в срок от 3 /три/ 
дни от сключване на настоящия договор и да предостави копие от него/тях на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок от сключването им заедно с доказателство че са 
изпълнени изискванията на чл.66, ал.2 и ал.11 ЗОП. 

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

7.   Да спазва стриктно чл.115 ЗОП.  
 

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 двустранен предавателно-приемателен протокол и 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: 
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      - срок на годност от 59.99 % до 50 % - 2,0 % върху стойността на доставката; 
      - срок на годност от 49.99 % до 40 % - 3,0 % върху стойността на доставката; 
      - срок на годност от 39.99 % до 30 % - 6,0 % върху стойността на доставката; 
      - срок на годност от 29.99 % до 20 % - 7,5 % върху стойността на доставката; 
      -  срок на годност  до 20 % - 9,0 %  върху стойността на доставката;  

- при доставка на специфичен биологичен лекарствен продукт със срок на годност  
от 24.99 %  до 15 %  - неустойка  от 2,0 % върху стойността на доставката. 

4. При неспазване на сроковете за доставка ДОСТАВЧИКЪТ дължи на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 1% на ден върху стойността на заявените 
лекарствени продукти/радиофармацевтици за всеки ден забава, но не повече от 30% от 
стойността им.  

 
VІІI. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 
1. Доставчикът осигурява в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за добро 

изпълнение на договора в размер на 53941,51лв. в допустимата от ЗОП форма, 
представляваща 2 % от стойността му без ДДС. 

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

3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  освобождава гаранцията след 31.07.2018г., въз основа на 
писмено искане на Доставчика, без да дължи лихва или обезщетение за времето до това 
освобождаване.  

 
IX. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ 
 

1.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прави рекламации за явни недостатъци в 15 дневен срок от 
доставката на лекарствени продукти и в 5 дневен срок от доставката на 
радиофармацевтици, а за скрити недостатъци - през целия срок на годност на 
доставените продукти. В този случай ДОСТАВЧИКЪТ подменя рекламираните 
продукти с нови, качествени такива в срок, съгласно раздел V, т.1 на настоящия договор. 

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

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

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

на разрешението или удостоверението за търговия на едро на ДОСТАВЧИКА; 
  д) при условията на раздел VII т.2 от този договор; 
  е) от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с едноседмично предизвестие, ако не е в състояние да 

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

 ж) поради невъзможност  на ДОСТАВЧИКА за изпълнението му; 
  з) от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без предизвестие при възникване на обстоятелствата 

по чл.118 ЗОП или по чл.119, ал.2 ЗОП; 
  и) от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без предизвестие, когато въз основа на неверни 

данни от ДОСТАВЧИКА е приложено изключение по чл.4 от Закона за икономическите 
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и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален 
данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици и е 
сключен договор с него. В този случай не се връща гаранцията за изпълнението му, не се 
заплащат извършените дейности, а получените плащания от ДОСТАВЧИКА подлежат 
на незабавно възстановяване ведно със законната лихва. Във всички случай 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи компенсации и обезщетения; 

 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 покупки в сектор 
„Здравеопазване“ /ДВ бр.44/2015г., изм. и доп./, 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 / съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД   Управител: / п / съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД    
    
               /д-р П. Чилингиров/      / Тодор Дочев / 
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Приложение № 1
към Договор № 4 от 22.06.2017г.

№ по 
ред

Обособена 
позиция № АТС код

Международно 
непатентовано 
наименование / 

INN /

лекарствена 
форма мярка количество до

Предложена 
цена за 

единица мярка 
с вкл. ДДС

Предложена 
цена за 

оп./амп./фл. с 
вкл. ДДС

Обща стойност Търговско 
наименование

Притежател на 
разрешителното 

за употреба

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

1 47 L01XC21 Ramucirumab парентерална 
форма mg 115200 11.55252 2310.50 1330848.00

Cyramza, 
concentrate for 
solution for 
infusion, 10mg\ml - 
10ml,                  Pack 
:2

Eli Lilly Nederland 
B.V,  Нидерландия

10mg - 6308,39

5mg - 3154,19

3 70 L02BB04 Enzalutamide перорална форма mg 806400 1.42440 6381.31 1148635.80
Xtandi, capsule, 
soft, 40mg. 
Pack:112

Astellas

3236490.60 лв.

„АЛТА ФАРМАСЮТИКЪЛС“ ЕООД

Управител:        / п / съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД Управител:   / п / съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД
   

ДОСТАВЧИК:

“КОЦ - Стара Загора” ЕООД

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

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

"Алта Фармасютикълс" ЕООД

2 54 L01XE10
Everolimus                                  
/5 mg, 10 mg/

перорална форма mg 36 000

Обща сума с ДДС:

21.02796 757006.80
Afinitor, tablets, 
5mg,10mg,                 
Pack: 30

Novartis Europharm 
Limited, Обединено 

Кралство



ДОГОВОР № 5 
 

ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ 
“ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА 

СОЛИДНИ ЗЛОКАЧЕСТВЕНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ” 
 
 
  Днес, 22.06.2017год. 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“, тел.: +359 29175545, факс: 
+359 29175538, вписано в ТР на АВ с ЕИК: 131268894, ИД.№ по ЗДДС: BG 131268894, 
представлявано от д-р Емил Александров  Данев - 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 00731-2017-
0001, извършено с Решение № 102/01.06.2017г. на Управителя на „КОЦ - Стара Загора” 
ЕООД  се сключи настоящия договор за обществена поръчка за доставка на лекарствени 
продукти (наричани общо и поотделно „продукти”) за нуждите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при 
следните условия:    

 
   І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА  
 

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

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

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

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“, ет.5, на e-
mail адрес: office@medex.bg, а тези по факс на тел.: 02 9175538. В заявката Възложителят 
уточнява опаковките, в които следва  да се доставят лекарствените продукти съобразно 
посочените в Позитивния лекарствен списък. 

 
 



ІІ. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 
 

1.  Договорът има срок на действие от 24.06.2017г. до 23.06.2018г. 
2.  Място на изпълнение на поръчката е гр.Стара Загора, ул. „Д-р Тодор 

Стоянович“ 15, болнична аптека на „КОЦ-Ст.Загора“ ЕООД всеки работен ден от 07:30ч. 
до 14:00ч. 
 

  ІІІ. ЦЕНИ, РЕД И СРОКОВЕ НА РАЗПЛАЩАНЕ 
 

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

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

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

4. Всички плащания между страните по договора ще се извършват по банковата 
сметка на ДОСТАВЧИКА, посочена в издадената от него фактура. 

5. Цените са фиксирани и неподлежат на промяна за срока на действие на 
договора. Продуктите, включени в Позитивния лекарствен списък  не могат да бъдат с 
цени, по-високи от записаните в него референтни стойности. Когато бъде намалена 
цената на продукта по Позитивен лекарствен списък или бъде договорена отстъпка по 
реда на действащото законодателство с притежателя на разрешението за употреба 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. 

7. Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде 
предадена като отделен обект на ДОСТАВЧИКА или на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,  
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя. 
Плащането се осъществява въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до 
възложителя чрез доставчика, който е длъжен да го предостави на възложителя в 15-
дневен срок от получаването му. 

8. Към искането по предходната точка доставчикът представя становище, от което 
да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими. 

9. Възложителят има право да откаже плащане по т.7 когато искането за плащане е 
оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.   

  
 

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

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

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА 
 

1.  ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да достави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заявените 
лекарствени продукти в срок  до 5 /пет/ работни дни от заявката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
или в срок уговорен при заявката му. Доставянето се осъществява в работни дни, от 
07:30ч. до 14:00 часа. 

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

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

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

5.   Да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му 
подизпълнители или на допълнително споразумение за тяхната замяна в срок от 3 /три/ 
дни от сключване на настоящия договор и да предостави копие от него/тях на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок от сключването им заедно с доказателство че са 
изпълнени изискванията на чл.66, ал.2 и ал.11 ЗОП. 

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

7.   Да спазва стриктно чл.115 ЗОП.  
 

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 двустранен предавателно-приемателен протокол и 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: 
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      - срок на годност от 59.99 % до 50 % - 2,0 % върху стойността на доставката; 
      - срок на годност от 49.99 % до 40 % - 3,0 % върху стойността на доставката; 
      - срок на годност от 39.99 % до 30 % - 6,0 % върху стойността на доставката; 
      - срок на годност от 29.99 % до 20 % - 7,5 % върху стойността на доставката; 
      -  срок на годност  до 20 % - 9,0 %  върху стойността на доставката;  

- при доставка на специфичен биологичен лекарствен продукт със срок на годност  
от 24.99 %  до 15 %  - неустойка  от 2,0 % върху стойността на доставката. 

4. При неспазване на сроковете за доставка ДОСТАВЧИКЪТ дължи на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 1% на ден върху стойността на заявените 
лекарствени продукти/радиофармацевтици за всеки ден забава, но не повече от 30% от 
стойността им.  

 
VІІI. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 
1. Доставчикът осигурява в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за добро 

изпълнение на договора в размер на 33929,52лв. в допустимата от ЗОП форма, 
представляваща 2 % от стойността му без ДДС. 

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

3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  освобождава гаранцията след 31.07.2018г., въз основа на 
писмено искане на Доставчика, без да дължи лихва или обезщетение за времето до това 
освобождаване.  

 
IX. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ 
 

1.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прави рекламации за явни недостатъци в 15 дневен срок от 
доставката на лекарствени продукти и в 5 дневен срок от доставката на 
радиофармацевтици, а за скрити недостатъци - през целия срок на годност на 
доставените продукти. В този случай ДОСТАВЧИКЪТ подменя рекламираните 
продукти с нови, качествени такива в срок, съгласно раздел V, т.1 на настоящия договор. 

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

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

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

на разрешението или удостоверението за търговия на едро на ДОСТАВЧИКА; 
  д) при условията на раздел VII т.2 от този договор; 
  е) от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с едноседмично предизвестие, ако не е в състояние да 

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

 ж) поради невъзможност  на ДОСТАВЧИКА за изпълнението му; 
  з) от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без предизвестие при възникване на обстоятелствата 

по чл.118 ЗОП или по чл.119, ал.2 ЗОП; 
  и) от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без предизвестие, когато въз основа на неверни 

данни от ДОСТАВЧИКА е приложено изключение по чл.4 от Закона за икономическите 
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и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален 
данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици и е 
сключен договор с него. В този случай не се връща гаранцията за изпълнението му, не се 
заплащат извършените дейности, а получените плащания от ДОСТАВЧИКА подлежат 
на незабавно възстановяване ведно със законната лихва. Във всички случай 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи компенсации и обезщетения; 

 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 покупки в сектор 
„Здравеопазване“ /ДВ бр.44/2015г., изм. и доп./, 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 / съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД   Управител:  / п / съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД   
                

/д-р П. Чилингиров/     /д-р Емил Данев/  
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Приложение № 1
към Договор № 5 от 22.06.2017г.

№ по 
ред

Обособена 
позиция № АТС код

Международно 
непатентовано 

наименование               / 
INN /

лекарствена 
форма мярка количество до

Предложена 
цена за 

единица мярка 
с вкл. ДДС

Предложена 
цена за 

оп./амп./фл. с 
вкл. ДДС

Обща стойност Търговско 
наименование

Притежател на 
разрешителното 

за употреба

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

1 1 B03XA01
Erythropoietin/10 
000 IU/ 1 ml

парентерална 
форма IU 4 000 000 0.00472 47.20 18880.00

Binocrit, Solution 
for injection, 10000 
IU/ iml,IU,Pack: 1 
pre-filled syringe 
(glass)

Sandoz

2 6 L01AX03 Temosolomide перорална форма mg 400 000 0.22888 114.44 91552.00

Temozolomide 
Accord, capsule, 
hard (in bottles), 
100mg , Pack:5

Accord

3 8 L01BA04 Pemetrexed                          
500 mg

парентерална 
форма mg 300 000 0.74888 374.44 224664.00

Pemetrexed 
Accord Powder for 
concentrate for 
solution for infusion, 
500mg, Pack:1

Accord

4 9 L01BA04 Pemetrexed                               
1000 mg

парентерална 
форма mg 300 000 0.89888 898.88 269664.00

Armisarte, 
concentrate for 
solution for infusion, 
25mg/ml-40ml,mg. 
Pack:1

Actavis

"Медекс" ООД



5 15 L01BC06 Capecitabine                       
500 mg

перорална форма mg 72 000 000  0.00180 108.00 129600.00

Capecitabine 
Accord, film coated 
tablet, 500mg,             
Pack: 120

Accord

6 16 L01BC53
Tegafur uracil      
/20mg/5,8 mg/                 
15,8 mg/

перорална форма tabl. 2016  7.73500 649.74 15593.76

Teysuno,               
capsule hard, 
20mg/5.8mg/15.8
mg. Pack: 84

Nordic Group

7 19 L01CA04 Vinorelbine парентерална 
форма mg 60 000  1.13720 56.86 68232.00

Vinorelbin 
Actavis, 
concentrate for 
solution for infusion, 
50mg. Pack:1

Actavis

8 30 L01DB03 Epirubicin 50 mg парентерална 
форма mg 300 000 0.75760 37.88 227280.00

Episindan, solution 
for injection, 
2mg/ml- 25ml. 
Pack:1

Actavis

9 31 L01DB03 Epirubicin 100 mg парентерална 
форма mg 200 000  0.75760 75.76 151520.00

Episindan, solution 
for injection, 
2mg/ml- 50ml. 
Pack:1

Actavis

10 33 L01DC03 Mitomycin парентерална 
форма mg 54 000  2.80900 56.18 151686.00

Mitomycin-C 
Kyowa, solution for 
injection,20mg. 
Pack:1

S.R.O.                        
Чешка Република

11 34 L01XA01 Cisplatin 50 mg парентерална 
форма mg 175 000 0.21320 10.66 37310.00

Cisplatin Accord, 
concentrate for 
solution for infusion, 
1mg/ml-50ml. 
Pack:1

Accord



12 35 L01XA02 Carboplatin парентерална 
форма mg 360 000 0.13680 20.52 49248.00

Carboplatin 
Actavis, 
concentrate for 
solution for infusion, 
10mg/ml-15ml. 
Pack:1

Actavis

13 64 L01XX19 Irinotecan  парентерална 
форма mg 300 000  0.48350 48.35 145050.00

Irinotecan Actavis, 
concentrate for 
solution for infusion, 
20mg/ml-5ml. 
Pack:1

Actavis

14 67 L01XE01 Imatinib перорална форма mg 2160000  0.02481 297.72 53589.60
Meaxin, film coated 
tablet, 100mg. 
Pack:120

KRKA

15 78 M05BA08 Zoledronic acid парентерална 
форма mg 12 000 5.47500 21.90 65700.00

Zoledronic acid 
Accord, concentrate 
for solution for 
infusion, 5mg/5ml. 
Pack:1

Accord

8.39

Oxycontin, 
Modified release 
tablet, 10mg. 
Pack:50

16.78

Oxycontin, 
Modified release 
tablet, 20mg. 
Pack:50

33.56

Oxycontin, 
Modified release 
tablet, 40mg. 
Pack:50

0.01678 40272.00 Mundipharma16 82 N02AA05 Oxycodone 
 перорална 

форма-/modified-
release tablets/

mg 2 400 000



67.12

Oxycontin, 
Modified release 
tablet, 80mg. 
Pack:50

8.39

Oxycodone 
Actavis, capsule 
hard, 10mg. 
Pack:50

16.78

Oxycodone 
Actavis, capsule 
hard, 20mg. 
Pack:50

18 85 N02AA55

Oxycodone 
hydrochloride/ 
Naloxone 
hydrochloride           
10 mg/5 mg

перорална форма mg 480000 0.13864 69.32 66547.20

Targin, prolonged 
release tablet, 
10mg/ 5mg. 
Pack:50

Mundipharma

19 86 N02AA55

Oxycodone 
hydrochloride/ 
Naloxone 
hydrochloride                               
20 mg/10 mg

перорална форма mg 400000 0.13854 138.54 55416.00

Targin, prolonged 
release tablet, 
20mg/ 10mg. 
Pack:50

Mundipharma

20 89 N02AB03 Fentanyl 50 mcg/h пластир mcg/h 150 000 0.09508 23.77 14262.00

Victanyl,transderma
l patch,            50 
mcg/h.           
Pack: 5

Actavis

21 91 N02AB03 Fentanyl 100 mcg/h пластир mcg/h 200 000  0.09754 48.77 19508.00

Victanyl,transderma
l patch,            100 
mcg/h.           
Pack: 5

Actavis

22 92 N02AE01
Buprenorphine 35 
mcg/h

пластир mcg/h 42000  0.21640 37.87 9088.80

Buprenorphin 
Actavis, 
transdermal patch,           
35 mcg/h .  
micrograms/h,  
Pack:5

Actavis

0.01678 10068.00 Actavismg 600 000

 
  

 
  

17 83 N02AA05 Oxycodone 
 перорална 

форма /capsules, 
hard/



23 93 N02AE01
Buprenorphine 52,5 
mcg/h

пластир mcg/h 63000 0.21600 56.70 13608.00

Buprenorphin 
Actavis, 
transdermal patch,           
52,5 mcg/h .  
micrograms/h,  
Pack:5

Actavis

24 94 N02AE01
Buprenorphine 70 
mcg/h

пластир mcg/h 84000  0.21540 75.39 18093.60

Buprenorphin 
Actavis, 
transdermal patch,           
70 mcg/h .  
micrograms/h,  
Pack:5

Actavis

25 97 V03AF03 Calcium folinate   10 
mg/ml 10 ml

парентерална 
форма mg 500 000 0.10590 10.59 52950.00

Calcium Folinate 
Actavis, solution for 
injection, 10mg/ml- 
10ml. Pack:1

Actavis

26 103 N02AB03 Fentanyl перорална форма                  
sublingual tablets/ mcg 383040 0.09500 50.54 36388.80

Vellofent , 
sublingual tablet, 
133 mcg. Pack:4

Анджелини Фарма 
България ЕООД,  

България

2035771.76 лв.

Управител:        / п / съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД Управител:   / п / съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД
               

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

“КОЦ - Стара Загора” ЕООД „МЕДЕКС“ ООД

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

ДОСТАВЧИК:

Обща сума с ДДС:



ДОГОВОР № 6 
 

ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ 
“ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА 

СОЛИДНИ ЗЛОКАЧЕСТВЕНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ” 
 
 
  Днес, 22.06.2017год. 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.: +35929631597, факс: +35929631561 
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.№2030/05.08.2016г. на Нотариус Маргарита 
Перусанова с рег.№236 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 00731-2017-
0001, извършено с Решение № 102/01.06.2017г. на Управителя на „КОЦ - Стара Загора ” 
ЕООД  се сключи настоящия договор за обществена поръчка за доставка на лекарствени 
продукти (наричани общо и поотделно „продукти”) за нуждите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при 
следните условия:    

 
 

   І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА  
 

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

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

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

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

 
 



гр.София 1421, район Лозенец, бул. „Черни връх“ №14, бл.3, на e-mail 
адрес: ecopharm@ecopharm.bg, а тези по факс на тел.: 02/9631561. В заявката 
Възложителят уточнява опаковките, в които следва  да се доставят лекарствените 
продукти съобразно посочените в Позитивния лекарствен списък. 
 

ІІ. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 
 

1.  Договорът има срок на действие от 24.06.2017г. до 23.06.2018г. 
2.  Място на изпълнение на поръчката е гр.Стара Загора, ул. „Д-р Тодор 

Стоянович“ 15, болнична аптека на „КОЦ-Ст.Загора“ ЕООД всеки работен ден от 07:30ч. 
до 14:00ч. 
 

  ІІІ. ЦЕНИ, РЕД И СРОКОВЕ НА РАЗПЛАЩАНЕ 
 

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

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

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

4. Всички плащания между страните по договора ще се извършват по банковата 
сметка на ДОСТАВЧИКА, посочена в издадената от него фактура. 

5. Цените са фиксирани и неподлежат на промяна за срока на действие на 
договора. Продуктите, включени в Позитивния лекарствен списък  не могат да бъдат с 
цени, по-високи от записаните в него референтни стойности. Когато бъде намалена 
цената на продукта по Позитивен лекарствен списък или бъде договорена отстъпка по 
реда на действащото законодателство с притежателя на разрешението за употреба 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. 

7. Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде 
предадена като отделен обект на ДОСТАВЧИКА или на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,  
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя. 
Плащането се осъществява въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до 
възложителя чрез доставчика, който е длъжен да го предостави на възложителя в 15-
дневен срок от получаването му. 

8. Към искането по предходната точка доставчикът представя становище, от което 
да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими. 

9. Възложителят има право да откаже плащане по т.7 когато искането за плащане е 
оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.   

  
 

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

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

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

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА 
 

1.  ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да достави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заявените 
лекарствени продукти в срок  до 1 /един/ работни дни от заявката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
или в срок уговорен при заявката му. Доставянето се осъществява в работни дни, от 
07:30ч. до 14:00 часа. 

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

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

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

5.   Да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му 
подизпълнители или на допълнително споразумение за тяхната замяна в срок от 3 /три/ 
дни от сключване на настоящия договор и да предостави копие от него/тях на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок от сключването им заедно с доказателство че са 
изпълнени изискванията на чл.66, ал.2 и ал.11 ЗОП. 

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

7.   Да спазва стриктно чл.115 ЗОП.  
 

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 двустранен предавателно-приемателен протокол и 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 
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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 % - 2,0 % върху стойността на доставката; 
      - срок на годност от 49.99 % до 40 % - 3,0 % върху стойността на доставката; 
      - срок на годност от 39.99 % до 30 % - 6,0 % върху стойността на доставката; 
      - срок на годност от 29.99 % до 20 % - 7,5 % върху стойността на доставката; 
      -  срок на годност  до 20 % - 9,0 %  върху стойността на доставката;  

- при доставка на специфичен биологичен лекарствен продукт със срок на годност  
от 24.99 %  до 15 %  - неустойка  от 2,0 % върху стойността на доставката. 

4. При неспазване на сроковете за доставка ДОСТАВЧИКЪТ дължи на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 1% на ден върху стойността на заявените 
лекарствени продукти/радиофармацевтици за всеки ден забава, но не повече от 30% от 
стойността им.  

 
VІІI. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 
1. Доставчикът осигурява в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за добро 

изпълнение на договора в размер на 2263,00лв. в допустимата от ЗОП форма, 
представляваща 2 % от стойността му без ДДС. 

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

3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  освобождава гаранцията след 31.07.2018г., въз основа на 
писмено искане на Доставчика, без да дължи лихва или обезщетение за времето до това 
освобождаване.  

 
IX. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ 
 

1.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прави рекламации за явни недостатъци в 15 дневен срок от 
доставката на лекарствени продукти и в 5 дневен срок от доставката на 
радиофармацевтици, а за скрити недостатъци - през целия срок на годност на 
доставените продукти. В този случай ДОСТАВЧИКЪТ подменя рекламираните 
продукти с нови, качествени такива в срок, съгласно раздел V, т.1 на настоящия договор. 

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

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

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

на разрешението или удостоверението за търговия на едро на ДОСТАВЧИКА; 
  д) при условията на раздел VII т.2 от този договор; 
  е) от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 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; 
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 ж) поради невъзможност  на ДОСТАВЧИКА за изпълнението му; 
  з) от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без предизвестие при възникване на обстоятелствата 

по чл.118 ЗОП или по чл.119, ал.2 ЗОП; 
  и) от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без предизвестие, когато въз основа на неверни 

данни от ДОСТАВЧИКА е приложено изключение по чл.4 от Закона за икономическите 
и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален 
данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици и е 
сключен договор с него. В този случай не се връща гаранцията за изпълнението му, не се 
заплащат извършените дейности, а получените плащания от ДОСТАВЧИКА подлежат 
на незабавно възстановяване ведно със законната лихва. Във всички случай 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи компенсации и обезщетения; 

 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 покупки в сектор 
„Здравеопазване“ /ДВ бр.44/2015г., изм. и доп./, 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 / съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД   Управител:      / п / съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД    
/д-р П. Чилингиров/                                                /Петър Велев, чрез  

Александър Терзиев - пълномощник/ 
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Приложение № 1
към Договор № 6  от 22.06.2017г.

№ по 
ред

Обособена 
позиция № АТС код

Международно 
непатентовано 

наименование / INN /

лекарствена 
форма мярка количество 

до

Предложена 
цена за 

единица мярка 
с вкл. ДДС

Предложена 
цена за 

оп./амп./фл. с 
вкл. ДДС

Обща стойност Търговско 
наименование

Притежател на 
разрешителното 

за употреба

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

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

powd.inj.  200mg
Baxter Oncology 

GmbH

2 5 L01AA06 Ifosfamide парентерална 
форма mg 2 000 000 0.04721 47.21 94420.00 Holoxan  powd. 

Inj.  1000mg
Baxter Oncology 

GmbH

135780.00 лв.

Управител: / п / съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД           Управител:        / п / съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД

   /Петър Велев, чрез Александър Терзиев - пълномощник/               /д-р П. Чилингиров/                                                 

" Екофарм" ЕООД

Обща сума с ДДС:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

“КОЦ - Стара Загора” ЕООД                         „ЕКОФАРМ“ ЕООД

ДОСТАВЧИК:



ДОГОВОР № 7 
 

ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ 
“ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА 

СОЛИДНИ ЗЛОКАЧЕСТВЕНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ” 
 
 
  Днес, 22.06.2017год. 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   

„РЕМЕДИ ТРЕЙДИНГ” ООД, със седалище и адрес на управление гр. Плевен 
5800, ул. Северна №1, тел.: +359 885734907, факс: +35924437111 вписано в ТР на АВ с 
ЕИК: 202318167, ИД.№ по ЗДДС: BG202318167, представлявано от Жеко Жеков Жеков - 
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 00731-2017-
0001, извършено с Решение № 102/01.06.2017г. на Управителя на „КОЦ - Стара Загора ” 
ЕООД  се сключи настоящия договор за обществена поръчка за доставка на лекарствени 
продукти (наричани общо и поотделно „продукти”) за нуждите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при 
следните условия:    

 
   І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА  
 

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

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

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

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.”Флора Кънева” № 67, на e-mail адрес: iskrenkirov@remedytrading.eu., а 
тези по факс на тел.: 02 443 71 11. В заявката Възложителят уточнява опаковките, в които 
следва  да се доставят лекарствените продукти съобразно посочените в Позитивния 
лекарствен списък. 
 

 
 



ІІ. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 
 

1.  Договорът има срок на действие от 24.06.2017г. до 23.06.2018г. 
2.  Място на изпълнение на поръчката е гр.Стара Загора, ул. „Д-р Тодор 

Стоянович“ 15, болнична аптека на „КОЦ-Ст.Загора“ ЕООД всеки работен ден от 07:30ч. 
до 14:00ч. 
 

  ІІІ. ЦЕНИ, РЕД И СРОКОВЕ НА РАЗПЛАЩАНЕ 
 

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

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

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

4. Всички плащания между страните по договора ще се извършват по банковата 
сметка на ДОСТАВЧИКА, посочена в издадената от него фактура. 

5. Цените са фиксирани и неподлежат на промяна за срока на действие на 
договора. Продуктите, включени в Позитивния лекарствен списък  не могат да бъдат с 
цени, по-високи от записаните в него референтни стойности. Когато бъде намалена 
цената на продукта по Позитивен лекарствен списък или бъде договорена отстъпка по 
реда на действащото законодателство с притежателя на разрешението за употреба 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. 

7. Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде 
предадена като отделен обект на ДОСТАВЧИКА или на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,  
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя. 
Плащането се осъществява въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до 
възложителя чрез доставчика, който е длъжен да го предостави на възложителя в 15-
дневен срок от получаването му. 

8. Към искането по предходната точка доставчикът представя становище, от което 
да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими. 

9. Възложителят има право да откаже плащане по т.7 когато искането за плащане е 
оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.   

  
 

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

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

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА 
 

1.  ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да достави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заявените 
лекарствени продукти в срок  до 3 /три/ работни дни от заявката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
или в срок уговорен при заявката му. Доставянето се осъществява в работни дни, от 
07:30ч. до 14:00 часа. 

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

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

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

5.   Да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му 
подизпълнители или на допълнително споразумение за тяхната замяна в срок от 3 /три/ 
дни от сключване на настоящия договор и да предостави копие от него/тях на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок от сключването им заедно с доказателство че са 
изпълнени изискванията на чл.66, ал.2 и ал.11 ЗОП. 

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

7.   Да спазва стриктно чл.115 ЗОП.  
 

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 двустранен предавателно-приемателен протокол и 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: 
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      - срок на годност от 59.99 % до 50 % - 2,0 % върху стойността на доставката; 
      - срок на годност от 49.99 % до 40 % - 3,0 % върху стойността на доставката; 
      - срок на годност от 39.99 % до 30 % - 6,0 % върху стойността на доставката; 
      - срок на годност от 29.99 % до 20 % - 7,5 % върху стойността на доставката; 
      -  срок на годност  до 20 % - 9,0 %  върху стойността на доставката;  

- при доставка на специфичен биологичен лекарствен продукт със срок на годност  
от 24.99 %  до 15 %  - неустойка  от 2,0 % върху стойността на доставката. 

4. При неспазване на сроковете за доставка ДОСТАВЧИКЪТ дължи на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 1% на ден върху стойността на заявените 
лекарствени продукти/радиофармацевтици за всеки ден забава, но не повече от 30% от 
стойността им.  

 
VІІI. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 
1. Доставчикът осигурява в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за добро 

изпълнение на договора в размер на 36384лв. в допустимата от ЗОП форма, 
представляваща 2 % от стойността му без ДДС. 

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

3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  освобождава гаранцията след 31.07.2018г., въз основа на 
писмено искане на Доставчика, без да дължи лихва или обезщетение за времето до това 
освобождаване.  

 
IX. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ 
 

1.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прави рекламации за явни недостатъци в 15 дневен срок от 
доставката на лекарствени продукти и в 5 дневен срок от доставката на 
радиофармацевтици, а за скрити недостатъци - през целия срок на годност на 
доставените продукти. В този случай ДОСТАВЧИКЪТ подменя рекламираните 
продукти с нови, качествени такива в срок, съгласно раздел V, т.1 на настоящия договор. 

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

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

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

на разрешението или удостоверението за търговия на едро на ДОСТАВЧИКА; 
  д) при условията на раздел VII т.2 от този договор; 
  е) от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с едноседмично предизвестие, ако не е в състояние да 

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

 ж) поради невъзможност  на ДОСТАВЧИКА за изпълнението му; 
  з) от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без предизвестие при възникване на обстоятелствата 

по чл.118 ЗОП или по чл.119, ал.2 ЗОП; 
  и) от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без предизвестие, когато въз основа на неверни 

данни от ДОСТАВЧИКА е приложено изключение по чл.4 от Закона за икономическите 
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и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален 
данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици и е 
сключен договор с него. В този случай не се връща гаранцията за изпълнението му, не се 
заплащат извършените дейности, а получените плащания от ДОСТАВЧИКА подлежат 
на незабавно възстановяване ведно със законната лихва. Във всички случай 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи компенсации и обезщетения; 

 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 покупки в сектор 
„Здравеопазване“ /ДВ бр.44/2015г., изм. и доп./, 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  „РЕМЕДИ ТРЕЙДИНГ” ООД 
 
Управител:   / п / съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД   Управител:  / п / съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД    
                

/д-р П. Чилингиров/      / Жеко Жеков / 
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Приложение №1
към  Договор  № 7 от 22.06.2017г.

№ по 
ред

Обособена 
позиция № АТС код

Международно 
непатентовано 
наименование          

/ INN /

лекарствена 
форма мярка количество до

Предложена 
цена за 

единица мярка 
с вкл. ДДС

Предложена 
цена за 

оп./амп./фл. с 
вкл. ДДС

Обща стойност Търговско 
наименование

Притежател на 
разрешителното за 

употреба

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

1882.50 Sandostatin Lar 
30mg x 1

1255.00 Sandostatin Lar 
20mg x 1

3 50 L01XE04 Sunitinib перорална 
форма mg 180 000  6.17000 9255.00 1110600.00 Sutent  50mg       

x  30 Pfizer Ltd. UK

4 53 L01XE09 Temsirolimus парентерална 
форма mg 3600 53.65000 1609.50 193140.00 Torisel 30mg x1              Pfizer Ltd, UK

6 59 L01XE16 Crizotinib перорална 
форма mg 900000 0.72600 10890.00 653400.00 Xalkori 250mgx60 Pfizer Ltd, UK

2183040.00 лв.

Управител: / п / съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД                     

/д-р П. Чилингиров/  / Жеко Жеков /

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ДОСТАВЧИК:

“КОЦ - Стара Загора” ЕООД „РЕМЕДИ ТРЕЙДИНГ” ООД

Управител:    / п / съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД

Обща сума с ДДС:

62.75000 225900.00 Novartis Pharma 
GmbH

"Ремеди Трейдинг" ООД

1 3 H01CB02 Octreotide парентерална 
форма mg 3 600



ДОГОВОР № 8 
 

ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ 
“ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА 

СОЛИДНИ ЗЛОКАЧЕСТВЕНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ” 
 
 
  Днес, 22.06.2017год. 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 1632, кв. „Горна Баня“, ул. „Акад. Михаил Маджаров” № 10, тел.: +359 28620192, 
факс: +359 24084013,  вписано в ТР на АВ с ЕИК: 202161036, ИД.№ по ЗДДС: BG 
202161036, 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 00731-2017-
0001, извършено с Решение № 102/01.06.2017г. на Управителя на „КОЦ - Стара Загора ” 
ЕООД  се сключи настоящия договор за обществена поръчка за доставка на лекарствени 
продукти (наричани общо и поотделно „продукти”) за нуждите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при 
следните условия:    

 
   І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА  
 

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

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

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

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, кв. „Горна Баня“, ул. „Акад. Михаил Маджаров” № 10, на e-mail 
адрес: order@thservice-bg.com, а тези по факс на тел.: 02/4084013. В заявката 

mailto:order@thservice-bg.com


Възложителят уточнява опаковките, в които следва  да се доставят лекарствените 
продукти съобразно посочените в Позитивния лекарствен списък. 
 

ІІ. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 
 

1.  Договорът има срок на действие от 24.06.2017г. до 23.06.2018г. 
2.  Място на изпълнение на поръчката е гр.Стара Загора, ул. „Д-р Тодор 

Стоянович“ 15, болнична аптека на „КОЦ-Ст.Загора“ ЕООД всеки работен ден от 07:30ч. 
до 14:00ч. 
 

  ІІІ. ЦЕНИ, РЕД И СРОКОВЕ НА РАЗПЛАЩАНЕ 
 

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

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

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

4. Всички плащания между страните по договора ще се извършват по банковата 
сметка на ДОСТАВЧИКА, посочена в издадената от него фактура. 

5. Цените са фиксирани и неподлежат на промяна за срока на действие на 
договора. Продуктите, включени в Позитивния лекарствен списък  не могат да бъдат с 
цени, по-високи от записаните в него референтни стойности. Когато бъде намалена 
цената на продукта по Позитивен лекарствен списък или бъде договорена отстъпка по 
реда на действащото законодателство с притежателя на разрешението за употреба 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. 

7. Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде 
предадена като отделен обект на ДОСТАВЧИКА или на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,  
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя. 
Плащането се осъществява въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до 
възложителя чрез доставчика, който е длъжен да го предостави на възложителя в 15-
дневен срок от получаването му. 

8. Към искането по предходната точка доставчикът представя становище, от което 
да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими. 

9. Възложителят има право да откаже плащане по т.7 когато искането за плащане е 
оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.   

  
 

  ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
 

1.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да приеме доставените от ДОСТАВЧИКА 
продукти, ако същите отговарят на посочените в този договор условия и изискванията 
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към тях предявени от действащото законодателство. Когато ДОСТАВЧИКА е сключил 
договор/договори за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ДОСТАВЧИКА и подизпълнителя.   

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

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

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА 
 

1.  ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да достави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заявените 
лекарствени продукти в срок  до 3 /три/ работни дни от заявката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
или в срок уговорен при заявката му. Доставянето се осъществява в работни дни, от 
07:30ч. до 14:00 часа. 

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

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

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

5.   Да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му 
подизпълнители или на допълнително споразумение за тяхната замяна в срок от 3 /три/ 
дни от сключване на настоящия договор и да предостави копие от него/тях на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок от сключването им заедно с доказателство че са 
изпълнени изискванията на чл.66, ал.2 и ал.11 ЗОП. 

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

7.   Да спазва стриктно чл.115 ЗОП.  
 

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 двустранен предавателно-приемателен протокол и фактура за 
нейното извършване. 

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

 
   VІI. ОТГОВОРНОСТИ И НЕУСТОЙКИ 
 

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

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

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

      - срок на годност от 59.99 % до 50 % - 2,0 % върху стойността на доставката; 
      - срок на годност от 49.99 % до 40 % - 3,0 % върху стойността на доставката; 
      - срок на годност от 39.99 % до 30 % - 6,0 % върху стойността на доставката; 
      - срок на годност от 29.99 % до 20 % - 7,5 % върху стойността на доставката; 
      -  срок на годност  до 20 % - 9,0 %  върху стойността на доставката;  

- при доставка на специфичен биологичен лекарствен продукт със срок на годност  
от 24.99 %  до 15 %  - неустойка  от 2,0 % върху стойността на доставката. 

4. При неспазване на сроковете за доставка ДОСТАВЧИКЪТ дължи на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 1% на ден върху стойността на заявените 
лекарствени продукти/радиофармацевтици за всеки ден забава, но не повече от 30% от 
стойността им.  

 
VІІI. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 
1. Доставчикът осигурява в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за добро 

изпълнение на договора в размер на 16621,33лв. в допустимата от ЗОП форма, 
представляваща 2 % от стойността му без ДДС. 

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

3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  освобождава гаранцията след 31.07.2018г., въз основа на 
писмено искане на Доставчика, без да дължи лихва или обезщетение за времето до това 
освобождаване.  

 
IX. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ 
 

1.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прави рекламации за явни недостатъци в 15 дневен срок от 
доставката на лекарствени продукти и в 5 дневен срок от доставката на 
радиофармацевтици, а за скрити недостатъци - през целия срок на годност на 
доставените продукти. В този случай ДОСТАВЧИКЪТ подменя рекламираните 
продукти с нови, качествени такива в срок, съгласно раздел V, т.1 на настоящия договор. 

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

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

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

на разрешението или удостоверението за търговия на едро на ДОСТАВЧИКА; 
  д) при условията на раздел VII т.2 от този договор; 
  е) от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с едноседмично предизвестие, ако не е в състояние да 

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

 ж) поради невъзможност  на ДОСТАВЧИКА за изпълнението му; 
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  з) от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без предизвестие при възникване на обстоятелствата 
по чл.118 ЗОП или по чл.119, ал.2 ЗОП; 

  и) от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без предизвестие, когато въз основа на неверни 
данни от ДОСТАВЧИКА е приложено изключение по чл.4 от Закона за икономическите 
и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален 
данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици и е 
сключен договор с него. В този случай не се връща гаранцията за изпълнението му, не се 
заплащат извършените дейности, а получените плащания от ДОСТАВЧИКА подлежат 
на незабавно възстановяване ведно със законната лихва. Във всички случай 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи компенсации и обезщетения; 

 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 покупки в сектор 
„Здравеопазване“ /ДВ бр.44/2015г., изм. и доп./, 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 / съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД  Изпълнителен директор: / п / съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД 
 
               /д-р П. Чилингиров/       / Ивайло Батинков / 
 
       Председател       / п / съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД     

на Съвета на директорите: 
   / Цветан Димитров / 
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Приложение № 1
към  Договор № 8 от 22.06.2017г.

№ по 
ред

Обособена 
позиция № АТС код

Международно 
непатентовано 
наименование / 

INN /

лекарствена 
форма мярка количество 

до

Предложена 
цена за 

единица мярка 
с вкл. ДДС

Предложена 
цена за 

оп./амп./фл. с 
вкл. ДДС

Обща стойност Търговско 
наименование

Притежател на 
разрешителното 

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

1 61 L01XE11 Pazopanib перорална 
форма mg 4 320 000 0.20233 4856.00 874080.00 Votrient  200mg                                                                              

400mg
Novartis 

Europharm Limited

2 99 V03AF03
Calcium 

folinate  10 
mg/ml 100ml

парентерална 
форма mg 1 000 000 0.12320 123.20 123200.00 Bendafolin Lyomark Pharma 

GmbH

997280.00 лв.

ДОСТАВЧИК:

Управител:   / п / съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД                   

/ п / съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД

Председател

/ Цветан Димитров /

Изпълнителен директор:

               /д-р П. Чилингиров/  / Ивайло Батинков /

на Съвета на директорите:

"Топ Хоспитал Сървис" АД

Обща сума с ДДС:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

“КОЦ - Стара Загора” ЕООД „ТОП ХОСПИТАЛ СЪРВИС” АД



ДОГОВОР № 9 
 

ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ 
“ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА 

СОЛИДНИ ЗЛОКАЧЕСТВЕНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ” 
 
 
  Днес, 22.06.2017год. 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.: +359 29658100, факс: 
+359 29658172 вписано в ТР на АВ с ЕИК: 203283623, ИД.№ по ЗДДС: BG 203283623, 
представлявано от Веселин Величков Кунев и Юлиан Атанасов Неделчев – Управители, 
чрез Красимир Николаев Николаев и Милена Йорданова Милчева  – Пълномощници с 
пълномощно рег.№135 от 21.01.2017г. на Нотариус в район Р.С. София с 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 00731-2017-
0001, извършено с Решение № 102/01.06.2017г. на Управителя на „КОЦ - Стара Загора ” 
ЕООД  се сключи настоящия договор за обществена поръчка за доставка на лекарствени 
продукти (наричани общо и поотделно „продукти”) за нуждите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при 
следните условия:    

 
   І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА  
 

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

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

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

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 655525. В заявката Възложителят уточнява опаковките, в които 

 
 



следва  да се доставят лекарствените продукти съобразно посочените в Позитивния 
лекарствен списък. 
 

ІІ. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 
 

1.  Договорът има срок на действие от 24.06.2017г. до 23.06.2018г. 
2.  Място на изпълнение на поръчката е гр.Стара Загора, ул. „Д-р Тодор 

Стоянович“ 15, болнична аптека на „КОЦ-Ст.Загора“ ЕООД всеки работен ден от 07:30ч. 
до 14:00ч. 
 

  ІІІ. ЦЕНИ, РЕД И СРОКОВЕ НА РАЗПЛАЩАНЕ 
 

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

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

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

4. Всички плащания между страните по договора ще се извършват по банковата 
сметка на ДОСТАВЧИКА, посочена в издадената от него фактура. 

5. Цените са фиксирани и неподлежат на промяна за срока на действие на 
договора. Продуктите, включени в Позитивния лекарствен списък  не могат да бъдат с 
цени, по-високи от записаните в него референтни стойности. Когато бъде намалена 
цената на продукта по Позитивен лекарствен списък или бъде договорена отстъпка по 
реда на действащото законодателство с притежателя на разрешението за употреба 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. 

7. Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде 
предадена като отделен обект на ДОСТАВЧИКА или на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,  
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя. 
Плащането се осъществява въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до 
възложителя чрез доставчика, който е длъжен да го предостави на възложителя в 15-
дневен срок от получаването му. 

8. Към искането по предходната точка доставчикът представя становище, от което 
да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими. 

9. Възложителят има право да откаже плащане по т.7 когато искането за плащане е 
оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.   

  
 

  ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
 

1.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да приеме доставените от ДОСТАВЧИКА 
продукти, ако същите отговарят на посочените в този договор условия и изискванията 
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към тях предявени от действащото законодателство. Когато ДОСТАВЧИКА е сключил 
договор/договори за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ДОСТАВЧИКА и подизпълнителя.   

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

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

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА 
 

1.  ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да достави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заявените 
лекарствени продукти в срок  до 5 /пет/ работни дни от заявката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
или в срок уговорен при заявката му. Доставянето се осъществява в работни дни, от 
07:30ч. до 14:00 часа. 

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

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

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

5.   Да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му 
подизпълнители или на допълнително споразумение за тяхната замяна в срок от 3 /три/ 
дни от сключване на настоящия договор и да предостави копие от него/тях на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок от сключването им заедно с доказателство че са 
изпълнени изискванията на чл.66, ал.2 и ал.11 ЗОП. 

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

7.   Да спазва стриктно чл.115 ЗОП.  
 

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 двустранен предавателно-приемателен протокол и фактура за 
нейното извършване. 

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

 
   VІI. ОТГОВОРНОСТИ И НЕУСТОЙКИ 
 

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

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

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

      - срок на годност от 59.99 % до 50 % - 2,0 % върху стойността на доставката; 
      - срок на годност от 49.99 % до 40 % - 3,0 % върху стойността на доставката; 
      - срок на годност от 39.99 % до 30 % - 6,0 % върху стойността на доставката; 
      - срок на годност от 29.99 % до 20 % - 7,5 % върху стойността на доставката; 
      -  срок на годност  до 20 % - 9,0 %  върху стойността на доставката;  

- при доставка на специфичен биологичен лекарствен продукт със срок на годност  
от 24.99 %  до 15 %  - неустойка  от 2,0 % върху стойността на доставката. 

4. При неспазване на сроковете за доставка ДОСТАВЧИКЪТ дължи на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 1% на ден върху стойността на заявените 
лекарствени продукти/радиофармацевтици за всеки ден забава, но не повече от 30% от 
стойността им.  

 
VІІI. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 
1. Доставчикът осигурява в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за добро 

изпълнение на договора в размер на 89604,98лв. в допустимата от ЗОП форма, 
представляваща 2 % от стойността му без ДДС. 

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

3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  освобождава гаранцията след 31.07.2018г., въз основа на 
писмено искане на Доставчика, без да дължи лихва или обезщетение за времето до това 
освобождаване.  

 
IX. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ 
 

1.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прави рекламации за явни недостатъци в 15 дневен срок от 
доставката на лекарствени продукти и в 5 дневен срок от доставката на 
радиофармацевтици, а за скрити недостатъци - през целия срок на годност на 
доставените продукти. В този случай ДОСТАВЧИКЪТ подменя рекламираните 
продукти с нови, качествени такива в срок, съгласно раздел V, т.1 на настоящия договор. 

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

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

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

на разрешението или удостоверението за търговия на едро на ДОСТАВЧИКА; 
  д) при условията на раздел VII т.2 от този договор; 
  е) от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с едноседмично предизвестие, ако не е в състояние да 

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

 ж) поради невъзможност  на ДОСТАВЧИКА за изпълнението му; 
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  з) от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без предизвестие при възникване на обстоятелствата 
по чл.118 ЗОП или по чл.119, ал.2 ЗОП; 

  и) от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без предизвестие, когато въз основа на неверни 
данни от ДОСТАВЧИКА е приложено изключение по чл.4 от Закона за икономическите 
и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален 
данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици и е 
сключен договор с него. В този случай не се връща гаранцията за изпълнението му, не се 
заплащат извършените дейности, а получените плащания от ДОСТАВЧИКА подлежат 
на незабавно възстановяване ведно със законната лихва. Във всички случай 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи компенсации и обезщетения; 

 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 покупки в сектор 
„Здравеопазване“ /ДВ бр.44/2015г., изм. и доп./, 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 / съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД   Управители: 
 

/ д-р П. Чилингиров /   /Веселин Кунев и Юлиан 
Неделчев, чрез  Пълномощниците:  

 
1. / п / съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД 

   / Красимир Николаев / 
 

   2. / п / съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД  
 / Милена Милчева / 
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Приложение № 1
към  Договор  № 9 от 22.06.2017г.

№ по 
ред

Обособена 
позиция № АТС код

Международно 
непатентовано 

наименование / INN /

лекарствена 
форма мярка количество до

Предложена 
цена за 

единица мярка 
с вкл. ДДС

Предложена 
цена за 

оп./амп./фл. с 
вкл. ДДС

Обща стойност Търговско 
наименование

Притежател на 
разрешителното 

за употреба

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

1 22 L01CD01 Paclitaxel 100 mg парентерална 
форма mg 180 000  0.20760 20.76 37368.00

Паклитаксел 
6мг/мл  16.7 мл                
х 1  EBEWE

Ebewe Pharma 
GmbH.N.fg.KG., 

Австрия

2 27 L01CD04 Cabazitaxel парентерална 
форма  mg 7 200 138.70000 8322.00 998640.00 Джевтана  60 мг  

амп.  х 1
Sanofi-Aventis 

Groupe,  Франция

3 28 L01DB01
Doxorubicin 
hydrochloride

 парентерална 
формаpowder,/ 
dispersion and 
concentrate for 
dispersion for 

infusion /

mg 10000 17.85600 1785.60 178560.00 Миосет  50 мг        
2 к-та в 1 кутия

Teva B.V., 
Нидерландия

4 32 L01DB07 Mitoxantrone парентерална 
форма mg 6 000 3.12000 62.40 18720.00

Митоксантрон  
2мг/мл   10мл   фл.   
x 1 Ebewe

Ebewe Pharma 
GmbH.N.fg.KG., 

Австрия

5 45 L01XC14
Trastuzumab 
emtansine

парентерална 
форма mg 45000 36.30000 3630.00      

5808.00 1633500.00

Кадцила фл. 
100mg/5мл x 1 
Кадцила фл. 
160mg/8мл x 1

Roche Reg.Ltd.UK

"Фьоникс Фарма" ЕООД



6 48 L01XE02 Gefitinib перорална 
форма mg 900 000  0.56368 4227.60 507312.00 Иреса  250 мг              

х 30 капс.
Astra Zeneca AB, 

Швеция

2909.70 Джиотриф  30 мг  х  
28 табл.

3879.60 Джиотриф  40 мг  х  
28 табл.

8 57 L01XE15 Vemurafenib перорална 
форма mg 5160960  0.25920 3483.65 1337721.60 Зелбораф 240 мг х 

56 табл.

Roche Registration 
Limited, 

Обединено 
Кралство

9 74 L03AA14 Lipegfilgrastim парентерална 
форма mg 900 269.80000 1618.80 242820.00 Лонквекс  6мг / 0.6 

мл   х  1  фл.
UAB " Sicor 

Biotech ", Литва

10 76 L03AX03

Mycobacterium 
bovis BCG 
(Baccilus Calmette - 
Guerin)

парентерална 
форма mg 22 500  3.32000 149.40 74700.00 Калгевакс               

11.25 мг  х 4 амп.
Бул Био - НЦЗПБ 
ЕООД, България

11 77 M05BA06 Ibandronic acid парентерална 
форма mg 3 600 4.20000 126.00 15120.00

Ибандроник Ацид 
Сандоз                 6 
мг/ 6 мл  х 5

Sandoz d.d., 
Словения

12 84 N02AA08 Dehydrocodeine перорална 
форма mg 5 400 000 0.00555 24.98 29976.00 ДНС Континус 90 

мг  х 50 табл.
Мundipharma 

GmbH., Австрия

 3.46393 252174.00

Boehringer 
Ingelheim 

International 
GmbH, Германия

7 56 L01XE13 Аfatinib перорална 
форма mg 72800



13 100 A04AA01  Ondansetron парентерална 
форма mg 160 000 0.23850 1.91 38200.00 Зофран амп. 8 мг/ 

4 мл  1 кутия
Novartis Pharma 

GmbH,  Германия

14 102 A04AA05 Palonosetron парентерална 
форма

0,25 mg/        
1 amp. 300  37.80000 37.80 11340.00

Алокси сол.                
0.05 мг/ мл  5 мл  х 
1  Angelini Pharma

Helsinn Birex 
Pharmaceuticals 
Ltd., Ирландия

15 106 L01BA01 Methotrexat парентерална 
форма mg 4000 0.03684 36.84 147.36

Метотрексат                 
100 мг/ мл               
10 мл  х  1

Ebewe Pharma 
GmbH.N.fg.KG., 

Австрия

5376298.96 лв.

Управител:                      / п / съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД Управители:

Обща сума с ДДС:
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ДОСТАВЧИК:

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

/Веселин Кунев и Юлиан Неделчев, чрез  
Пълномощниците: 

1.     / п / съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД

/ д-р П. Чилингиров /  

/ Красимир Николаев /

2. / п / съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД
/ Милена Милчева /



ДОГОВОР № 10 
 

ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ 
“ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА 

СОЛИДНИ ЗЛОКАЧЕСТВЕНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ” 
 
 
  Днес, 22.06.2017год. 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   

„РОШ БЪЛГАРИЯ” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София 1618, 
р-н Витоша, ж.к. Манастирски ливади – Запад, ул. „Бяло поле” № 16, тел.: +359 
28184444, факс: +359 8591199, вписано в ТР на АВ с ЕИК: 131279951, ИД.№ по ЗДДС: 
BG 131279951, представлявано от Методия Чадиковски и Евгений Николаев Николов - 
Управители, наричано за краткост в договора ДОСТАВЧИК от друга страна, 

въз основа на класиране на ДОСТАВЧИКА в открита процедура за възлагане на 
обществена поръчка с уникален номер в регистъра на обществените поръчки 00731-2017-
0001, извършено с Решение № 102/01.06.2017г. на Управителя на „КОЦ - Стара Загора ” 
ЕООД  се сключи настоящия договор за обществена поръчка за доставка на лекарствени 
продукти (наричани общо и поотделно „продукти”) за нуждите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при 
следните условия:    

 
   І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА  
 

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

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

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

3.  Количеството на доставяните продукти се определя от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез 
заявки, които се извършват писмено или по факс. Писмените заявки се изпращат на адрес 
гр. София 1618, р-н Витоша, ж.к. Манастирски ливади – Запад, ул. „Бяло поле” № 16, на 
e-mail адрес: tanya.uzunova@roche.com, а тези по факс на тел.: 02 859 1199. В заявката 
Възложителят уточнява опаковките, в които следва  да се доставят лекарствените 
продукти съобразно посочените в Позитивния лекарствен списък. 

 
 

mailto:tanya.uzunova@roche.com


ІІ. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 
 

1.  Договорът има срок на действие от 24.06.2017г. до 23.06.2018г. 
2.  Място на изпълнение на поръчката е гр.Стара Загора, ул. „Д-р Тодор 

Стоянович“ 15, болнична аптека на „КОЦ-Ст.Загора“ ЕООД всеки работен ден от 07:30ч. 
до 14:00ч. 
 

  ІІІ. ЦЕНИ, РЕД И СРОКОВЕ НА РАЗПЛАЩАНЕ 
 

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

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

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

4. Всички плащания между страните по договора ще се извършват по банковата 
сметка на ДОСТАВЧИКА, посочена в издадената от него фактура. 

5. Цените са фиксирани и неподлежат на промяна за срока на действие на 
договора. Продуктите, включени в Позитивния лекарствен списък  не могат да бъдат с 
цени, по-високи от записаните в него референтни стойности. Когато бъде намалена 
цената на продукта по Позитивен лекарствен списък или бъде договорена отстъпка по 
реда на действащото законодателство с притежателя на разрешението за употреба 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. 

7. Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде 
предадена като отделен обект на ДОСТАВЧИКА или на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,  
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя. 
Плащането се осъществява въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до 
възложителя чрез доставчика, който е длъжен да го предостави на възложителя в 15-
дневен срок от получаването му. 

8. Към искането по предходната точка доставчикът представя становище, от което 
да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими. 

9. Възложителят има право да откаже плащане по т.7 когато искането за плащане е 
оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.   

  
 

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

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

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА 
 

1.  ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да достави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заявените 
лекарствени продукти в срок  до 5 /пет/ работни дни от заявката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
или в срок уговорен при заявката му. Доставянето се осъществява в работни дни, от 
07:30ч. до 14:00 часа. 

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

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

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

5.   Да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му 
подизпълнители или на допълнително споразумение за тяхната замяна в срок от 3 /три/ 
дни от сключване на настоящия договор и да предостави копие от него/тях на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок от сключването им заедно с доказателство че са 
изпълнени изискванията на чл.66, ал.2 и ал.11 ЗОП. 

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

7.   Да спазва стриктно чл.115 ЗОП.  
 

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 двустранен предавателно-приемателен протокол и 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: 
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      - срок на годност от 59.99 % до 50 % - 2,0 % върху стойността на доставката; 
      - срок на годност от 49.99 % до 40 % - 3,0 % върху стойността на доставката; 
      - срок на годност от 39.99 % до 30 % - 6,0 % върху стойността на доставката; 
      - срок на годност от 29.99 % до 20 % - 7,5 % върху стойността на доставката; 
      -  срок на годност  до 20 % - 9,0 %  върху стойността на доставката;  

- при доставка на специфичен биологичен лекарствен продукт със срок на годност  
от 24.99 %  до 15 %  - неустойка  от 2,0 % върху стойността на доставката. 

4. При неспазване на сроковете за доставка ДОСТАВЧИКЪТ дължи на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 1% на ден върху стойността на заявените 
лекарствени продукти/радиофармацевтици за всеки ден забава, но не повече от 30% от 
стойността им.  

 
VІІI. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 
1. Доставчикът осигурява в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за добро 

изпълнение на договора в размер на 180390,08лв. в допустимата от ЗОП форма, 
представляваща 2 % от стойността му без ДДС. 

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

3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  освобождава гаранцията след 31.07.2018г., въз основа на 
писмено искане на Доставчика, без да дължи лихва или обезщетение за времето до това 
освобождаване.  

 
IX. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ 
 

1.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прави рекламации за явни недостатъци в 15 дневен срок от 
доставката на лекарствени продукти и в 5 дневен срок от доставката на 
радиофармацевтици, а за скрити недостатъци - през целия срок на годност на 
доставените продукти. В този случай ДОСТАВЧИКЪТ подменя рекламираните 
продукти с нови, качествени такива в срок, съгласно раздел V, т.1 на настоящия договор. 

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

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

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

на разрешението или удостоверението за търговия на едро на ДОСТАВЧИКА; 
  д) при условията на раздел VII т.2 от този договор; 
  е) от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с едноседмично предизвестие, ако не е в състояние да 

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

 ж) поради невъзможност  на ДОСТАВЧИКА за изпълнението му; 
  з) от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без предизвестие при възникване на обстоятелствата 

по чл.118 ЗОП или по чл.119, ал.2 ЗОП; 
  и) от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без предизвестие, когато въз основа на неверни 

данни от ДОСТАВЧИКА е приложено изключение по чл.4 от Закона за икономическите 
4 

 



и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален 
данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици и е 
сключен договор с него. В този случай не се връща гаранцията за изпълнението му, не се 
заплащат извършените дейности, а получените плащания от ДОСТАВЧИКА подлежат 
на незабавно възстановяване ведно със законната лихва. Във всички случай 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи компенсации и обезщетения; 

 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 покупки в сектор 
„Здравеопазване“ /ДВ бр.44/2015г., изм. и доп./, 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  „РОШ БЪЛГАРИЯ” ЕООД 
 
Управител:  / п / съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД   Управители: 
                                                                                                             / п / съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД  
               / д-р П. Чилингиров /      1. ………………………………. 

/ Методия Чадиковски / 
                   / п / съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД  

   2. ………………………………. 
    / Евгений Николов/ 
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Приложение № 1
към  Договор № 10 от 22.06.2017г.

№ по 
ред

Обособена 
позиция № АТС код

Международно 
непатентовано 

наименование / INN /

лекарствена 
форма мярка количество до

Предложена 
цена за 

единица мярка 
с вкл. ДДС

Предложена 
цена за 

оп./амп./фл. с 
вкл. ДДС

Обща стойност Търговско 
наименование

Притежател на 
разрешителното за 

употреба

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

1 38 L01XC03
Trastuzumab                         
150 mg

парентерална форма mg 180 000 7.46347 1119.52 1343424.00 Herceptin 
150mg  x 1 Roche Reg.Ltd.UK

2 39 L01XC03
Trastuzumab                                       
600 mg /5 ml

парентерална форма mg 360 000 5.37087 3222.52 1933813.20 Herceptin 
600mg  x 1 Roche Reg.Ltd.UK

3 41 L01XC07
Bevacizumab                      
100 mg

парентерална форма mg 168 000 5.36600 536.60 901488.00 Avastin  100mg 
x 1 Roche Reg.Ltd.UK

4 42 L01XC07 Bevacizumab                                
400 mg

парентерална форма mg 720 000 5.36143 2144.57 3860229.60 Avastin  400mg 
x 1 Roche Reg.Ltd.UK

5 44 L01XC13 Pertuzumab парентерална форма mg 113400 14.27057 5993.64 1618282.80 Perjeta 420mg     
x  1 Roche Reg.Ltd.UK

2539.47 Tarceva 100mg  
x 30

3809.20 Tarceva 150mg  
x 30

7 68 L01XX43 Vismodegib перорална форма mg 151200 2.31570 9725.95 350134.20 Erivedge 150mg    
x 28 Roche Reg.Ltd.UK

8 75 L03AB04 Interferon Alfa-2 a парентерална форма MIU 7 200 7.52667 22.58 54192.00

Roferon A 3 MIU 
solucion for injection 
0,5 ml x 1  pre-filled 

syringe +needle

Рош България ЕООД 
,България

10823404.80 лв.

Управители:

2. / п / съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД
/ Евгений Николов/

               / д-р П. Чилингиров /  1. / п / съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД
/ Методия Чадиковски /

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ДОСТАВЧИК:
„РОШ БЪЛГАРИЯ” ЕООД“КОЦ - Стара Загора” ЕООД

Управител:   / п / съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗ                    

Обща сума с ДДС:

"Рош България" ЕООД

6 49 L01XE03 Erlotinib перорална форма mg 900 000 0.84649 761841.00 Roche Reg.Ltd.UK



ДОГОВОР № 11 
 

ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ 
“ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА 

СОЛИДНИ ЗЛОКАЧЕСТВЕНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ” 
 
  Днес, 22.06.2017год. 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.: +359 52726890, факс: +359 32271826, 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 00731-2017-
0001, извършено с Решение № 102/01.06.2017г. на Управителя на „КОЦ - Стара Загора ” 
ЕООД  се сключи настоящия договор за обществена поръчка за доставка на лекарствени 
продукти (наричани общо и поотделно „продукти”) за нуждите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при 
следните условия:    

 
   І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА  
 

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

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

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

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 уточнява опаковките, в които следва  
да се доставят лекарствените продукти съобразно посочените в Позитивния лекарствен 
списък. 

 
 



 
ІІ. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 

 
1.  Договорът има срок на действие от 24.06.2017г. до 23.06.2018г. 
2.  Място на изпълнение на поръчката е гр.Стара Загора, ул. „Д-р Тодор 

Стоянович“ 15, болнична аптека на „КОЦ-Ст.Загора“ ЕООД всеки работен ден от 07:30ч. 
до 14:00ч. 
 

  ІІІ. ЦЕНИ, РЕД И СРОКОВЕ НА РАЗПЛАЩАНЕ 
 

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

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

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

4. Всички плащания между страните по договора ще се извършват по банковата 
сметка на ДОСТАВЧИКА, посочена в издадената от него фактура. 

5. Цените са фиксирани и неподлежат на промяна за срока на действие на 
договора. Продуктите, включени в Позитивния лекарствен списък  не могат да бъдат с 
цени, по-високи от записаните в него референтни стойности. Когато бъде намалена 
цената на продукта по Позитивен лекарствен списък или бъде договорена отстъпка по 
реда на действащото законодателство с притежателя на разрешението за употреба 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. 

7. Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде 
предадена като отделен обект на ДОСТАВЧИКА или на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,  
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя. 
Плащането се осъществява въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до 
възложителя чрез доставчика, който е длъжен да го предостави на възложителя в 15-
дневен срок от получаването му. 

8. Към искането по предходната точка доставчикът представя становище, от което 
да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими. 

9. Възложителят има право да откаже плащане по т.7 когато искането за плащане е 
оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.   

  
 

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

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

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

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА 
 

1.  ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да достави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заявените 
лекарствени продукти в срок  до 3 /три/ работни дни от заявката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
или в срок уговорен при заявката му. Доставянето се осъществява в работни дни, от 
07:30ч. до 14:00 часа. 

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

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

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

5.   Да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му 
подизпълнители или на допълнително споразумение за тяхната замяна в срок от 3 /три/ 
дни от сключване на настоящия договор и да предостави копие от него/тях на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок от сключването им заедно с доказателство че са 
изпълнени изискванията на чл.66, ал.2 и ал.11 ЗОП. 

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

7.   Да спазва стриктно чл.115 ЗОП.  
 

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 двустранен предавателно-приемателен протокол и фактура за 
нейното извършване. 

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

 
   VІI. ОТГОВОРНОСТИ И НЕУСТОЙКИ 
 

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

2. При неизпълнение на сроковете за доставка, самоволно коригиране на цените от 
страна на ДОСТАВЧИКА, определянето им в отклонение от действащото 
законодателство или когато надвишават посочените цени в Позитивния лекарствен 
списък,  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  има право да извършва доставка на продуктите от други 
търговци/ производители, както и да прекрати едностранно договора, без да дължи 
каквито и да било обезщетения (за претърпени вреди, за неизпълнен договор, пропуснати 
ползи и други). 
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3. В случай на доставка на лекарствен продукт с по-кратък от договорения срок на 
годност ДОСТАВЧИКЪТ дължи неустойка както следва: 

      - срок на годност от 59.99 % до 50 % - 2,0 % върху стойността на доставката; 
      - срок на годност от 49.99 % до 40 % - 3,0 % върху стойността на доставката; 
      - срок на годност от 39.99 % до 30 % - 6,0 % върху стойността на доставката; 
      - срок на годност от 29.99 % до 20 % - 7,5 % върху стойността на доставката; 
      -  срок на годност  до 20 % - 9,0 %  върху стойността на доставката;  

- при доставка на специфичен биологичен лекарствен продукт със срок на годност  
от 24.99 %  до 15 %  - неустойка  от 2,0 % върху стойността на доставката. 

4. При неспазване на сроковете за доставка ДОСТАВЧИКЪТ дължи на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 1% на ден върху стойността на заявените 
лекарствени продукти/радиофармацевтици за всеки ден забава, но не повече от 30% от 
стойността им.  

 
VІІI. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 
1. Доставчикът осигурява в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за добро 

изпълнение на договора в размер на 70588,24лв. в допустимата от ЗОП форма, 
представляваща 2 % от стойността му без ДДС. 

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

3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  освобождава гаранцията след 31.07.2018г., въз основа на 
писмено искане на Доставчика, без да дължи лихва или обезщетение за времето до това 
освобождаване.  

 
IX. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ 
 

1.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прави рекламации за явни недостатъци в 15 дневен срок от 
доставката на лекарствени продукти и в 5 дневен срок от доставката на 
радиофармацевтици, а за скрити недостатъци - през целия срок на годност на 
доставените продукти. В този случай ДОСТАВЧИКЪТ подменя рекламираните 
продукти с нови, качествени такива в срок, съгласно раздел V, т.1 на настоящия договор. 

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

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

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

на разрешението или удостоверението за търговия на едро на ДОСТАВЧИКА; 
  д) при условията на раздел VII т.2 от този договор; 
  е) от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с едноседмично предизвестие, ако не е в състояние да 

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

 ж) поради невъзможност  на ДОСТАВЧИКА за изпълнението му; 
  з) от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без предизвестие при възникване на обстоятелствата 

по чл.118 ЗОП или по чл.119, ал.2 ЗОП; 
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  и) от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без предизвестие, когато въз основа на неверни 
данни от ДОСТАВЧИКА е приложено изключение по чл.4 от Закона за икономическите 
и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален 
данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици и е 
сключен договор с него. В този случай не се връща гаранцията за изпълнението му, не се 
заплащат извършените дейности, а получените плащания от ДОСТАВЧИКА подлежат 
на незабавно възстановяване ведно със законната лихва. Във всички случай 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи компенсации и обезщетения; 

 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 покупки в сектор 
„Здравеопазване“ /ДВ бр.44/2015г., изм. и доп./, 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 / съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД    Изп. Директор:      
                                                                                                                    / п / съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД      
               /д-р П. Чилингиров/       / Веска Марешка / 
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Приложение № 1
към Договор № 11 от 22.06.2017г.

№ по 
ред

Обособена 
позиция № АТС код

Международно 
непатентовано 

наименование / INN /

лекарствена 
форма мярка количество до

Предложена 
цена за 

единица мярка 
с вкл. ДДС

Предложена 
цена за 

оп./амп./фл. с 
вкл. ДДС

Обща стойност Търговско 
наименование

Притежател на 
разрешителното за 

употреба

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

1 23 L01CD01 Paclitaxel 300 mg парентерална 
форма mg 144 000 0.19040 57.12 27417.60

Paclitaxel Accord, 
concentrate for solution 
for infusion, 6mg\ml - 
50ml.  Pack:1

Accord Healthcare 
Limited, Обединено 

2 46 LO1XC18 Pembrolizumab парентерална 
форма mg 36000 80.01760 4000.88 2880633.60

Keytruda , powder for 
concentrate for solution 
for infusion, 50mg    
Pack:1

Merck Sharp & 
Dohme Ltd., 
Обединено 
Кралство

3 51 L01XE05 Sorafenib перорална форма mg 2 688 000 0.29102 6518.86 782263.20 Nexavar, film coated 
tablet, 200mg,  Pack:112

Bayer Pharma AG, 
Германия

633.67

Zaltrap, concentrate for 
solution for infusion , 
25mg\ml - 4ml,mg  
Pack:1

Sanofi- Aventis 
Groupe, Франция

1267.34

Zaltrap, concentrate for 
solution for infusion , 
25mg\ml - 8ml,mg  
Pack:1

Sanofi- Aventis 
Groupe, Франция

5 72 L03AA02
Filgrastim                                      
(30 MIU/0.5 ml)

парентерална 
форма amp. 1 000 38.04400 190.22 38044.00

Nivestim , solution for 
injection\ infusion, 30 
MIU\ 0.5ml, mg                  
Pask: 5

Hospira UK Ltd., 
Обединено 
Кралство

4235294.40 лв.

Управител:   / п / съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД       Изп. Директор:  / п / съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД   
               /д-р П. Чилингиров/  / Веска Марешка /

ДОСТАВЧИК:ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
“КОЦ - Стара Загора” ЕООД „Фармнет“ АД

Обща сума с ДДС:

6.33670 506936.00

"Фармнет" АД

4 69 L01XX44 Aflibercept парентерална 
форма mg 80000
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