
ДОГОВОР № 1 
 

ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ 
“ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕН ПРОДУКТ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА 

СОЛИДНИ ЗЛОКАЧЕСТВЕНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ” 
 
 
  Днес, 03.10.2017 год. в гр.Стара Загора,  между: 
  
            „КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - СТАРА ЗАГОРА” ЕООД, със 
седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул.”Д-р Т.Стоянович” №15, вписано в 
ТР на АВ с ЕИК: 000812197, Ид. № ЗДДС: BG 000812197 представлявано от д-р Петьо 
Вълчев Чилингиров - управител, наричано за краткост в договора  ВЪЗЛОЖИТЕЛ  от 
една страна  
и   

„МС ФАРМА“ АД, със седалище и адрес на управление гр. София 1618, р-н 
„Овча купел“, ул.“Земляне“ №35, тел.: 02 8189934, факс: 02 8189936, вписано в ТР на АВ 
с ЕИК: 130861077, ИД.№ по ЗДДС: BG 130861077, представлявано от Калоян Асенов 
Арсенов – Изпълнителен Директор, наричано за краткост в договора ДОСТАВЧИК от 
друга страна, 

въз основа на класиране на ДОСТАВЧИКА в открита процедура за възлагане на 
обществена поръчка с уникален номер в регистъра на обществените поръчки 00731-2017-
0004, извършено с Решение № 192/13.09.2017г. на Управителя на „КОЦ - Стара Загора ” 
ЕООД  се сключи настоящия договор за обществена поръчка за доставка на лекарствен 
продукт (наричан общо и поотделно „продукт”) за нуждите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при 
следните условия:    

 
   І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА  
 

1.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ДОСТАВЧИКЪТ приема да доставя на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ продукт, по цена и количество 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.  Лекарственият продукт, следва да отговаря на действащите стандартизационни 
документи (международни стандарти, европейски стандарти, БДС, ОН и др.), с остатъчен 
срок на годност не по-малко от 60 % от отбелязания на опаковката. 

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

3.  Количеството на доставяният продукт се определя от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез 
заявки, които се извършват писмено или по факс. Писмените заявки се изпращат на 
адрес: гр. София, ул.“Земляне“ №35, на e-mail адрес: sales@mc-pharma.com, а тези по 
факс на тел.: 02 8189936. В заявката Възложителят уточнява опаковките, в които следва  
да се доставя лекарствения продукт съобразно посочените в Позитивния лекарствен 
списък. 
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ІІ. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 
 

1.  Договорът има срок на действие от датата на подписване 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.  Цената е образувана съгласно действащото законодателство в България за 
търговци на едро и включва всички начисления, данъци, такси, мита, транспорт и др. до 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  с включен ДДС. 

2.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ДОСТАВЧИКА стойността на доставения 
продукт по цена, посочена в Приложение № 1 към настоящия договор в съответствие с 
доставеното количество. 

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. Цената е фиксирани и неподлежи 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 доставеният от ДОСТАВЧИКА 
продукт, ако същият отговаря 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 заявеният 
лекарствен продукт 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 доставения продукт за целия му 
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 договорения продукт. 

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 цената от 
страна на ДОСТАВЧИКА, определянето й в отклонение от действащото 
законодателство или когато надвишава посочената цена в Позитивния лекарствен 
списък,  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  има право да извършва доставка на продукта 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;  

4. При неспазване на сроковете за доставка ДОСТАВЧИКЪТ дължи на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 1% на ден върху стойността на заявения 
лекарствен продукт 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 3243,00лв. 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 лекарствен продукт, а за скрити недостатъци - през целия срок на годност 
на доставения продукт. В този случай ДОСТАВЧИКЪТ подменя рекламирания продукт 
с нов, качествен такъв 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 рекламираният продукт 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 
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 
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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  „МС ФАРМА“ 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/      / Калоян Арсенов / 
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Page 1

Приложение № 1

към Договор  № 1 от 03.10.2017г.

Предложена 
цена за ед. 

мярка с ДДС  от 
колона 5 до 

пети знак след 
десетичната 

запетая

Предложена цена 
за оп./амп./фл  с  

ДДС до втори знак 
след десетичната 

запетая

Обща стойност / 
лв.

Търговско 
наименование

Притежател на 
разрешението  за 

употреба

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 L01CB01 Etoposide
парентерална 

форма mg 300 000 0.64860 64.86 194580.00

ETOSID 20mg/ml 
solution for infusion - 
5ml x 1

Cipla (UK) Ltd, UK

194580.00 лв.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

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

"МС ФАРМА" АД 

Обща сума с ДДС:

Предложение на участника

Обособе
на 

позиция 
№ ATC КОД

Международно непатентно 
наименование   /INN/ лек. Форма ед.мярка

количество за една 
година до

ДОСТАВЧИК:

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

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

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