
V ДОГОВОР

.......

Днес, ■$$:/... /..2020 г. в гр. Шумен между

1 .“ Комплексен онкологичен център - Ш умен” ЕООД с адрес : гр. Шумен, ул. “Васил 

Априлов” №.63, ЕИК 127521758, представлявано от д-р Свилен Стефанов Арнаудов, наричано до -  
долу за краткост “ВЪЗЛОЖИТЕЛ” от една страна 

и

2. „П р« Фармация”  ЕООД. ЕИЮШ 249698. с адрес ip. Ссфня бул. „Инж. Иван Иванов" №

70Е, ет.З . представлявано от Георги Веселинов Пасков -  Управител, от друга страна, наритана за 
краткост по -  долу “ ИЗПЪЛНИТЕЛ”

на основание чхг.112 от ЗОП в Решение № 007/08.10.2020 г. на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на КОЦ -

Ш ^ ен  -  ЕООД за класиране на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в открита процедура за възлашне на обществена 

поръчка с уникален номер в регистъра на обществените поръчки 00979-2020-0006, се сключи 

ЯШИЯ договор за обществена поръчка за доставка на лекарствени продукти (наричани общо и 
поотделно „стоки”) за нуждите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при следните условия:

L ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. ИЗПЪЛНИТЕЛ се задължава да достави на ВЪЗЛОЖИТЕЛ лекарствени продукти 
наричани но- долу “стоки" съгласно таблипа Приложение № ! неразделна ог догово'

за обектите, за конто кандидатът е класиран на първо място и обявен за изпълнител, съгласно 
Решение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. .

1Л.При необходимост от прилагане на новосъздадени лекарегаени продукти, които отговарят 

ио “ъстав на посочените в Приложение №1 обекш  по фармаколога™  трупи, страните могат с 
допълнително споразумение да договорят доставката им.

1.3. В случаите но предходната т.1.2„ депата ва ново сьздадеаият/ново регистриран 
лекарствен продукт, не може да бъде по -  висока от нормативно определената цена в Позитивен 

лекарствен списък -  Приложение №2 на НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ПО ЦЕНИ И РЕИМБУРСИРАНЕ 
НА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ.

II.ЦЕНИ

2.1. Единичната цена на стоките се определя съгласно таблица Приложение № 1.

2.2. Договорените цени са фиксирани и не подлежат на промяна през периода на изпълнение 
на договора, освен в случаите по чл. 116 от ЗОП.

2.3 .Цената на всеки лекарствен продукт е определена при условията на доставка до краен 

получател и съгласно разпоредбата на чя.261а, ал.1 от ЗЛПХМ не може да надвишава нормативно



определената цена, съгласно обявената от НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ПО ЦЕНИ И РЕИМБУРСИРАНЕ 
НА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ в:

A ) Позитивен лекарствен списък -  П риложете №2-  за лекарствата, включени в списъка;

Б) Регистър на пределни цеви на лекарствените продукти, отпускани по лекарско 
предписание;

B) Регистър на максималните продажни цени на лекарствените продукта, отпускани без
лекарско предписание;

- Актуална цена в списание „Инфофарма" за лекарстаа, невключени в списъци, регулиращи
цената на лекарството.

2.4. В случай, че след подписване иа настолния договор, референтнага стойност, пределна 
дева и максимална продажна цена на лекарствен продукт в списъците на НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ 

ПО ЦЕНИ И РЕИМБУРСИРАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ и в списание Лнфофарма” за 
лекаротва, невключени в списъци, регулиращи цената иа лекарството прегърни промяна:

- в случай на намалеше иа цената в ТШС, договорената цена по настоящия договор 
автоматично се намалява до новата референта стойност, считано от датата на промяната в ПЛС-

- в случай на увеличеше на цената в ПЛС, страните подписват анекс за новата цена ’

. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема и разглежда искане за изменеше юш прекратяване на 

договора(конкретаа обособена позиция/номенклатурна единица в обособената позиция от 
Приложеше Jfel, само ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е внесъл в деловодството;

- писменно искане

- приложени шеменни доказателетва.които обосновават необходимостта от изменение или

прекратяване на договора(кошсретаа обособена позшщя/яоменклатурна единица в обособената
позиция от Приложеше № :1)

- проект за анекс за изменение и допълнение на сключения договор.

2.6. Общата стойност на доставките по договора е 2 306,17 дв. /две хиляди сто и шест дева и
седемнадесет стотинки /, без ДДС.

2.7. Към стойността на всяка доставка по договора се начислява ДДС.

2.8. Общата стойност на договора е прогнозна и е получена на база посочените от участника 

крайни достави  цеш  на лекарствените продукти и съобразно количества, посочени в 

документацията за участае в процедурата. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва правото да зактаува 

посочените в приложението лекарствени продукти по оферираните н приета от него цени в 
количества, съобразно нуждите на лечебното заведение.

> 1 ^  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпьлнеше, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окошатедно плащане към него, след като бъдат представени 

доказателства, ,е  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е заплатил на цоднздълнителя/пошзпълнителите за
изпълнените от тях работа, които са приета по реда на договора.



2.10. Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде 

предадена като отделен обект на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 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-
му.

дневен срок от получаването

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

2.12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже плащане по т.2.10. котата искането за т,™.,™™, 
е оспорено, до момента на отстраняване ка причината за отказа.

Ш.СРОК НА ДООВОРА.УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
3.1. Договорът влиза в сила от .*?./.... 2020 г

3.2. Срокът на настоящият договор е до Мг. В случай, ,е  нрн изтичане на 

срока договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ но обективни причини не е успял да приключи процедурата по 

определяне на нов доставчик на лекарствени продукти, настоящият договор продължава да е в сила 

ло окончателното приключване на щюцедурито „  сключването на нов договор, но не повече от 6 

/шест/ месец. По отношение на условия, начин на плащане и срок на плащане за срока на действие е 
съгласно договореното в Раздел III от настоящия договор..

3.3. Плащането по настоящия договор се осъществява в български лева, чрез банков превод от 
страна наВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ю  следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ-

Банка: ’Банка:

IBAN: О
BIC:

3.4. Заплащането на стоките се извършва, съгласно техническите условия за изпълнение на 

поръчката, след представяне едновременно на следните документи: фактура - оригинал или заверено 

копие с посочен №: на Договора и приложение към него- приемно -  предавателен протокол с 
попълнени всички реквизити и подписани от отговорните лица.

3.5. ВЬЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва заплащането- отложено, в срок до 60/шестдесет/ дни след
представяне на документите по чл.3.4. . •

3.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички 
последващи промени на банковата, си сметка в срок от 3 /три/ дни, считано от момента на промяната. 
В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
са надлежно извършени.

в този срок, счита се, че плащанията



IV. СРОК НА ДОСТАВЯНЕ

4Д. Количеството на доставяните продукти се определя от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез заявки,

които се извършват писмено от магистър фармацевт на болнична Аптека. Заявките се изпращат на

а д р е с . Д ^ ^ . ^ А “  Ha e.mail адрес:Г ( 4 ^ ж ^ й ,Ш ! ^ о1̂ а ^ л'тези по факс 
тел.:..

на

4.2. Заявените стоки по чл.4.1. се доставят в срок до 3 работни дни или в срок уговорен при 

заявката му. Доставянето се осъществява в работни дни, до 15.30 часа в съответното структурно 

звено на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочено в заявката му и се предават с приемно-предавателен протокол 

Приложение №2 към договора с попълнени всички реквизити и подписани от отговорните лица

4.3. Всяка отделна доставка следва напълно да съответства на количествата, точно определени
в заявката. .

4.4. За количества доставени извън заявката, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма задължение за 
получаване, респективно за плащане.

4.5. В случай, че не може да изпълни пълно и точно задължението си за извършване на 

доставка на стоките, описани в заявката, в срока по чл. 4.2., ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ в срок не по- дълъг 

от 24 часа след получаване на заявката, уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с писмо за отказ от доставка, 

като посочва причината, поради която не може да изпълни конкретната заявка, респективно 

съответна позиция от заявката, и представя документи, удостоверяващи сочените обстоятелства,

4.6. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да изпълни задължението си за извършван! 

доставка на стоките, описани в заявката, със забава, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ посочва в писмото за отка! 
датата, на която ще достави заявените продукти.

4.7. В случаите по чл.4.5. и 4.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, когато не приема посочените причини * . 

неизпълнение на конкретната заявка за основателни, чрез Фармадавт-магисгьр, ръководител ш 
аптека, писмено уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за това.

У.М ЯСТО НА ДОСТАВЯНЕ

5.1. Място на доставяне на стоките по този договор до краен получател -  болнична Аптека на

“КОЦ-Шумен”ЕООД-гр.Шумен,ул.’Ъ. Априлов” 63 ;

5.2. Рискът от случайно погиване или повреждане на стоките преминава върху;

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от момента на приемането им в мястото на доставяне и подписване на приемно-; 
предавателният протокол. . !

У1.ДАТА НА ДОСТАВЯНЕ НА СТОКИТЕ !

6.1.3а дата на доставяне се счита датата, на която стоките са пристигнали при крайните; 
получатели, съгласно приемно-нредавателния протокол. i



VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
7.1. Права на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

> да получи възнаграждение в размера, сроковете и при условията по договора;

>  да иска и да получава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие:

и данни, пряко

в

! за изпълнение ца
задълженията по този Договор, както и всички необходими документи, информация 
свързани или необходими за изпълнение на Договора;

7Л. Задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

>  о длъжен да достави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заявените стоки в срок до 3 работни дни qr 

заявката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или в срок уговорен при заявката му. Доставянето ос осъществява 

работни дни, до 15.30 часа в съответното структурно звено на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочено в

заявката му, като приемно-предавателен протокоя се подписва от магистър фармацевт, което Е 
отговорно лице по изпълнение на договора. .

>  да поеме за своя сметка разходите за транспорт и застраховка на доставката до склада
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. '

>  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за качеството на доставените продукти за целия им сро! 
на годност при условие, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ спазва условията за съхранение.

»  Да достави стоките в договорения срок н да ги предаде придружени с докумен' 
показващ остатъчният срок на годност.

»  Да предаде стоките в съответния ввд, количество, качество и опаковка в мястото щ 
доставяне с приемно-предавателният протокол с попълнени всички реквизити.

>  След доставяне на стоките до крайния получател да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

фактура с  посочен номер на Договора н приложение към него - приемно-предавателният протокол

»  Да сключи дотовор/договори за подизпьлненис с посочените в офертата, му 

подизпълнители или на допълнително споразумение за тяхната замяна в срок от 3 /три/ дни от 

юпочване на настоящия договор и да предостави копие от него/тях на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен 

срок от сключването им заедно с доказателство ,е  са изпълнени изискванията на чл.66, ал.2 и ал.14
зоп.

> Да ПреД0С1ам Ч »  поискване информация за плащанията си но договорите за
подизпълнение. .

^  Да спазва стриктно чп.115 ЗОП.

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

УШ .ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
8.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ има право:



, >  да изисква и да получава доставки в уговорените срокове, количество и качество;

>  да контролира изпълнението на поетите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ задължения, в п  k  

иска и да получава информация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ през целия Срок на Договора, или да извърпг ,а

проверки, при необходимост и на мястото на изпълнение на Договора, но без с това да преш, на
изпълнението т

>  Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори L
подизпълнение с посолените в офертата му подизпълнители.

8.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се задължава:

>  Да приеме доставените в срок и яа място стоки, съответстващи ш  вид, количество 
качество на описаното в настоящия договор и подпише приемно-дредавателаият протокол „  

придружено копие от заявката, в която е вписано имената, датата и доказателство за изпълнението н а
подаването 

> Да заплати доставените стоки в уговорените срокове.

IX.ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА СТОКИТЕ

9.1. Отговорно лице за изпълнение на договора и приемане™ ва стоките, упълномощен 
представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е магистър фармацевт, Управител на Аптека,

приемно-поелГ™11” 0 ^  СТ<Ж1тг “  УДОСТ°Верява с “ И ™ “»  от лицата по предходната точка 
n Z T r T  ~ Н '  “ “  У— ряващ, че стоките са

и з и с к у ^ Г Г  ПРЮ“ °-ПРВДа™  -  Ф -УРИ , - « о  са с  непопълнени всгщки
изискуеми реквизити, ще се считат за неизпълнени.

9.3. В случай,че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е доетавщ, стоката след срока по чл 4 2 това

Обстоятелство се вписва в приемо-предавателният п оток ов  като се отбелязва точната дата и «  “а 
приемане на стоката. Д часна

9.4.3, Котето ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е _  договор/договори за подизпълнение, работата „а

дизпълиителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и
подизпълнителя. и

X. КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИИ И СРОК НА ГОДНОСТ. НЕУСТОЙКИ

стандарти на производителя или еквивалентно.

Ю.2. Видове гаранции, размер и форма на гаранциите

(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира изпълнението на произтичащите от настоящия Договор 
свои задължения с гаранция за изпълнение в размер на 3% /4 »  па сто/ (от стойноетте на Договора 
чл.2 по алинея 1 без ДДС -  63,19 лв. /шестдесет и три лева и деветнадесет стотинки/



ш

' (2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя документа за внесена гаранция за изпълнение на Договора
към датата на сключването му,

(3) Форма на гарантттт».

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ избира формата на гаранцията измежду една от следните:
• парична сума внесена по банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
• банкова гаранция; или

• змраховка, която обещава изпълнението чрез покритие па отговорността Ja 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

10.3. Изисквания по отношение на гаранциите

смете (1> Г ™  ГаРа“ ПИТа Се ПРеДСГаМ *“  ВВД аа " * ™  Сума' “  “  *—  »  седнаха Samcoi сметка на Възложителя:
Банкова сметка Интернешънъл Асет Банк 
Б.см. :BG19IABG74771000632100 
Б.код BIC - IABGBGSF

аНК°ВИ разходи’ свързани с преводите на сумата са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ-

я  е ~  Г—  »  ~  оригиналът й, ^
113 ”  Нетришьрляема “ “  ™  ЮО %  (сто процента) от с т о й н о ст  „  

а за изпълнението му със срок на валидност, срока на действие на Договора, плюс 180 дни

превод РВВДИ' ^  К 0№ Н Н В  а * 9 ™  — свързани о обслужването
превода на гаранцията са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

и з я ь ™ ~  ШЖ> И3“ — ' 4163 ™  “  отговорността на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е със срок на валидност; срока на действие на договора, шпос .80 дни

възложителят следва да бъде посочен като трето ползващо се лице но тазн за стр а х о Г

страховкага следва да покрива отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при пълно ш я  частщшо

Г “  “  ДГ Л  И "  —  -  обезпечение на неговата о т т о в о р н П
^  договор. Разходите по — него на застрахователния договор н поддържането н .

о Г Г е Г  За° " а И W  “ »  «  »  —  — е на застрахователно
ш Т „ л Г  “  В“ ' ПРИ —  "  —  -  -  “  за сметка на

10.4. Задържане и освобождаване на гаранциите

(1) . Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение на Договора в срок от 30 /тридесет/
ДНН, слвд приключване на настоящия Договор. ЧШДесет/

(2) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е внесъл гаранцията за изпълнение на Договора но банков път; 
ъзложителят освобождава съответната част от нея в срока и при условията на алинея ( 1).

(3) Възложителят не дължи лихви върху сумите по предоетавешпе гаранции, независимо от
формата, под която са предоставени.



(4) Гаранциите не се освобождават от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса на изпълнение 

Договора е възникнал спор между Страните относно неизпълнение на задълженията 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза 
Възложителя той може да пристъпи към усвояване на гаранциите.

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи тази гаранция и да се разпореди с нея, като 

удовлетвори от пълния й размер при неизпълнение на което и да е от задълженията на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, произтичащи от договора и/или относимата към него нормативна уредба. Ai
това е недостатъчно за възмездяването му, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предявява иск за разликата над 
размер.

(6) Представената гаранция за изпълнение се задържа във всички случаи на виновно 

неизпълнение на договор за поръчка от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в размер равен на действително 

претърпените щети .В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е направил разходи за осъществяване на 

дейността си в по-голям размер от размера на гаранцията за изпълнение същият има правото да тьрс и 
обезщетение от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до размера на действително причинените щеш.

(7) Възложителят има право да задържа от сумите по гаранцията за изпълнение суми равни на 

размера на начислените неустойки и обезщетения до настоящия Договор, поради неизпълнение на

т

на

на

;е

:о 

този

задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(8) В случай на задържане от Възложителя на суми от гаранциите, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ : 

даьжен в срок до 10 /десет/ дни да допълни съответната гаранция до размера 4, уговорен в 10.2, като 

внесе задържаната от Възложителя сума по ом ета на Възложителя, или учреди банкова гаранция 3.1 
сума в размер на задържаната или да застрахова отговорността си до размера в 10.2.

10.5. Към датата на доставката, остатъчният срок на годност на лекарствените продукти за 

лечение на онкологични заболяващи, заплащани извън цената на КП и АПр, следва да е не но малък

от 60 % от посочения от производителя, а за биологични лекарствени продукти остатъчен срок нт 
годност да е, не по малък от 25% .

10.6. При доставка на лекарствени продукти с остатъчен срок на годност под срока i 
предходната разпоредба, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща неустойка в размер на:

За лекарствени продукти за лечение на онкологични заболявалия:

-0.06% от цената на заявката при остатъчен срок на годност от 35%  до 60% ,

-0,6%  от цената на заявката дри остатъчен срок на годност от 25%  до 34,99% ,

-1 /о от цената на заявката при остатъчен срок на годност от 10%  до 24,99%

. -5 % от цената на заявката нри остатъчен срок на годност под 9,99 %  .
За биологични лекарствени продукти:

-1%  от цената на заявката при остатъчен срок на годност 15%  до 25% ,

-1,5 %  от цената на заявката при остатъчен срок на годност 10% до 14,99% 

-5%  от цената на заявката нри остатъчен срок на годност под 9,99 % .



10.7. При неизвършване на доставка по подадена заявка /т.е. отказ/ сумата на неустойката, ще
е равна на стойността на действително причинените щети.

Х 1.0Т Г 0В 0Р Н 0С Т  ЗА НЕТОЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ.РЕКЛАМАДИИ.

11.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да предявява рекламации пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за:

а/количество и не комплектност на стоките или техническата документация /явш  
недостатъци/ .

б/качество /скрити недостатъци/

при доставяне на стоки не от договореният вид, посочен в т .1.1. 

при констатиране на дефекти при експлоатация на стоките

11.2. Рекламации за явни недостатъци на стоките се правят в 15 (петнадесет) дневен срок I
датата на доставяне. ^

11.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за установени!! 
дефекти в 15 (петнадесет) дневен срок от констатирането им.

И.4.В рекламациите се посочват номерът на договора, точном  качество на иолучените c r o i  
и техния фабричен номер, основанието за рекламация и конкретното искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ) 

Към рекламации те се прилага копие от придружаващата доставката документи.

11.5.В 5 (пет) дневен срок от получаване на рекламацията ИЗПЪЛНИТЕЛЯ следва Д1 
отговори на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ писмено и конкретно дали приема рекламацията или я отхвърля.

.6Лри рекламация за явни недостатъци ИЗПЪЛНИТЕЛИ- е длъжен в едномесечен cp d
от получаване на реклашцията за ево, сметка и риск да достави на мястото на доставяне на
договорените стоки.

П.7.ПРИ рекламации за скрити недостатъци ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в едномесечен срок

от получаване на рекламацията да замени стоките без необходимото качество, с договорените, за

своя сметка и риск или да върне съответната част от заплатената цена, ведно е лихвите от деня иа 
получаването.

11.8.Изборът на посочените но-горе възможности да се върне съответната част от платеното

или да се доставят нови стоки принадлежи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, като разходите и рисковите ио 
новото доставяне са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

11.10. В случаите иа отказ при завършена процедура, кап о и в случаите иа изричен писмен 

отказ от изпълнение иа договора по обществена поръчка от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ

има право да замени ИЗПЪЛНИТЕЛЯ като сключи доювор с  нов ИЗПЪЛНИТЕЛ при същите
условия по смисъла на чл. 116, ал.1, т.4 от ЗОП.

11.11. Във всички случаи на виновно неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва правото да търси обезвреди до пълния размер иа действително’
причинените щети.
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. XII. ПРЕКРАТЯВАНЕ и РАЗВАЛЯНЕ ПА ДОГОВОРА

12.1. Договорът се прекратява с изтичане на срока, уговорен между страните.

12.2. Договорът може да бъде прекратен и преди изтичане на уговорения срок, при наличие Ца 
следните обстоятелства:

а) По взаимно съгласие на страните изразено в писмено споразумение.

б) С аргументирано писмено предизвестие, отправено от едната страна до другата, което ре 

може да бъде по-малко от тридесет календарни дни. Действието на договора продължава и в срока ра 
предизвестието.

12.3. Договорът се прекратява след обявяване на една от страните в несъстоятелност, 

Страната, за която е открита тази процедура, е длъжна да уведоми писмено другата страна в 

десетдневен срок от датата на решението на съда за откриване на процедурата. Страните уговарят 
датата, след която договорът ще се счита за прекратен.

12.4. В случай, че по отношение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ настъпят обстоятелствата по чл.54 

Закона за обществените поръчки, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно 

настоящия договор с уведомление, без писмено предизвестие и без да дължи неустойки.

12.5. В случай, че по отношение на лекарствен продукт, предмет на договора, възникнех 

обстоятелства, в резултат на които настъпи несъответствие с оферирания продукт или се предостави 

друг продукт, не съответстващ на оферирания, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрачи 

едностранно настоящия договор с уведомление, без писмено предизвестие и без да дължи неустойю

12.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали договора с едностранно уведомление и б£з 

предизвестие, в случай на предявени повече от три рекламации от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, дори и 
неизпълнението да е отстранено в дадения срок за точно изпълнение.

12.7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали с едностранно уведомление и бф  

предизвестие настоящия договор при повече от три нежелани странични реакции при пациенти сле i 
употреба на който и да е лекарствен продукт, представляващ «стока» по настоящия договор.

12.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно договора, акЬ 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ направи неоснователен отказ от доставяне на продукти, предмет на настоящи! 

договор. За неоснователен отказ ще се счита този отказ по чл.4.5, към който ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не 5 
представил документи, удостоверяващи сочените обстоятелства, или сочените обстоятелства не ск 
форсмажорни но смисъла на р-л ХЩ  от настоящия договор. Прекратяването на договора на това 

основание е в сила от датата, на която уведомяването достише до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Договора се счита за прекратен само относно конкретния лекарствен продукт.

12.9. За неоснователен отказ по чл.12.8. ще се счита недоставянето на стока в срока по чл. 4.2. 

без ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да е уведомил ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по реда на чл.4.5 от договора зг. 
невъзможността си да изпълни заявката, респективно част от нея.

12.10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ съставя протокол, в който отразява данните по чл.12.9. и изпращг 
копие от протокола на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, което му дава право едностранно да развали договора.



' ; 12'И ’ ВЪЗЛ 0Ж И ТЕЛ ЯТ има пРаво да развали договора с едностранно уведомление, в
случаи че е приел забавено изпълнение по реда на т.4.6 и т.4.7. и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни 
заявката в срока, посочен от него в писмото за отказ.

12.12. При неизпълнение на сроковете за доставка, самоволно коригиране на цените от п р а  и  

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, определянето им в отклонение от действащото законодателство или когню 
надвишават посочените цени в Позитивния лекарствен списък, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да 

извършва доставка на продуктите от други тьрговци/производители, какго и да прекрати 

едностранно договора, без да дължи каквнто и да било обезщетения (за претърпени вреди, . .  
неизпълнен договор, пропуснати ползи и други).

, 12.13. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява договора с  едноседмично предизвестие, ако баде 

сключено рамково споразумение със същия предмет по реда и условията на ПМС № 146 от 9 «ли

М СЪЗДЖШе “  °Р ™  за покупка в сектор „Здравеопазване“ (ДВ бр44/2015г .
чннго клаузи са по-благопрштш от тези по настоящия договор, съобразно избрания критерий 
оценка. *

12.14. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява договора без предизвестие, котето въз основа н ! 
неверни данни от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е приложено нзклюнеппе по чл.4 от Закопа за икономическите J 

Финансовите о _ я  с у с т н а т а ,  репатрирани в юрнешпщии с преференциален данъче! 

Р м, контролираните от тях лица п техните действителни собственици и е сключен договор с него
В този случай н= се връща гаранцията за изпълнението му, не ее заплащат извършените дейности 

подучените плащания от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ подлежат на незабавно възстановяване ведно, ст 

законната лихва. Във всички случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи компенсации и обезщетения.

XIII.ФОРСМАЖ ОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Ш .С траш те но настоящия договор не дължат обезщетение за понесени вреди и загуби 
последните са причинени в резултат на непреодолима сила. ’

, граната е следвало да изпълни свое задължение по договора е била в забава 
може да се позовава на непреодолима сила.

12.3. ”Непреодолима сяла» но смисъла на този договор е непредвидено и /иж  непредотвратимо 
събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на договора.

13.4. Странаги, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме вси к н  действия е 

грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените врели н загуби, кагего и да уведоми 
писмено другата страна в двуседмичен срок от настъпването на непреодолимата сила.

13.5. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задьнжеюшщ н свързаните с тях 
насрещни задължения се спира,

13.6. Налице е непреодолима сила във всички случай на:

- спиране от производство на лекарстаен продукт включен в Приложение №1 на настоящият 
договр;

ако

тя не



• ;  прекратяване на разрешително за употреба на територията на страната;

~забрана за внос и пРодажба на населението от компетентни органи.
13.7Ле представлява “непреодолима сила» събитие, причинено по небрежност 

умишлено действие.
или чрзз

XIV. СПОРОВЕ

14.1.Възникналите през времетраене на договора спорове н разногласия между страните |е 
решават ярез преговори мевщу тях. Постиптатите договорености се оформят в писмена форма и L
превръщат в неразделна част от договора.

и х в  случай на неносттшще па договореност по предходния член, всшши епорове. породен!, 
от този договор ияи отнасящи се до него. включително споровете, породени от ш  отнасящи се д , 

неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване ще бъдат разреш ава} 
според българските материални и процесуални закони от компетентния орган

XV .СЪОБЩЕНИЯ

15.1,Всички съобщения между оживите, свързани е изпълнението на този договор еа валидни

т 0п Г ™ Г Т Г Ш  ”  ШСМИа Ф0РМа1 ттШСШт 01 Упълномощените представители щ 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ.

15.2.3а дата на съобщението се смята:

- датата на предаването -  при ръчно предаване на съобщението 

-датата на пощенското клеймо на обратната разписка-при изпращане ло пощата 
-датата на приемането -  при изпращане по телефакс 

-дата и час на приемане - датата и часа на

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ/ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

15.3.3а валидни адреси за приемане на съобщения, свързани е настоящия договор ее смятат:

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

електронното съобщение изпратено от

„П ро Фармация”  ЕООД

тел: 02/9718005

e-mail: propharmacia@abv.bg

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ :

„Комплексен онкологичен център - 
Ш умен”  ЕООД 

Факс: 054/810 004 

e-mail: office@oncocenter.org 
Банкова сметка 

И н терн етъ т, л Асет Банк 

Б.сметка BG19IABG74771000632100 
Б.код BIC - IABGBGSF

15.4.При промяна на обстоятелствата - адрес,телефон,факс или електронен адрес, съответната 
страна е длъжна незабавно да уведоми другата за промяната.

mailto:propharmacia@abv.bg
mailto:office@oncocenter.org


XVI .ДРУГИ УСЛОВИЯ

16.1НИТО една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи Ь 
този договор.

16.2.3а неуредените въпроси в настоящия договор се прилага действащото българей 
законодателство.

ХУП.ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

17.1. Настоящият договор може да бъде изменен при условията на чл.116 от ЗОП, в случай че 

се породи необходимост от закупуване на Стока/и, посочени в Приложение №:1 към настоящия

договор, което ще доведе до надхвърляне на първоначално определеното прогнозно количество ;а  
съответната Стока.

17.2. След постигане на писмено споразумение, което няма да доведе до промяна в предмета 

на договора, както и няма да надхвърли стойността, посочена в договора, страните могат да направят 

замяна за сметка на прогнозните количества и стойността от друга Стока от Приложение №:1.

Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра на български език -  един з*
и з п ъ л н и т е ;  Из л о ж и т е л я .

ЛЕЧЕБНО

/д-р Свилеи

Съгласува

Гл. Счетово. 

Ръководите.

С ъставил:......

Експерт общес'

ОЖИТЕЛ:_^ \ у
0Q ГО ИВо
Е о .О &>
О П  I
о
W ,0) -SСЗ ‘ •
[S Р Николова/

ГП ^  j.../Ж. Донева/

Заличено с*пов=.нне на 
._  дАо я л З  ОТ 3 U U

/Д. Чакъров/



ПРИЛОЖЕНИЕ №2 към Договор

ПРИЕМНО -ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ

^  ...................................... изпълнение на договор № за доставка на
' l l ' .............................................. фирма « .......................................
представител...... .........*'••**..,♦,1,,, , , , ,^ ^  ,,   .......... нз.
длъжност........................................ склад................  тел

SSSTo” ■■ •коц-ш~  *»» • wstssk. ..* ч~
у » р ™ ™ а д « „ .........................

ПРИЕЛ:...............
ПРЕДАЛ:



Приложение 1 - Доставка на лекарствени продукти-00979-2020-0006

Обо
собе
на

пози
ция
№1
Ном
енк
лату
ра

АТС
код

Мезвду
народи

0
непате
нтно

наимен
ование-

INN

Активно
лекарствено
вещество,

лекарствена
форма

Еди
ница
мяр
ка

Ориен 
тировъ 

чно 
количе 
ство за 
единиц 

а
мярка

за
срока

на
догово 
ра -12 
месеца

Търговск
0

наименов
ание-

еденица
мярка
бр.в

опаковка
та/таблет

ка,
ампула, 

флакон и
др/

Лек
ape
тве
на

фор
ма

t

Участни
K

Предлаг 
ана цена 

за
опаковк 
ас ДДС

Предлага 
на ценас 
ДДС за 
еденица 
мярка 
бр.в

опаковка
та/таблет

ка,
ампула, 

флакон и 
др./

Национален съвет по 
цени и реинбурсиране 

на лекарствени 
продукти

Стойно
ст

заплащ 
ана от 
НЗОК 

за
опаков 

ка в
ЛВ.С

ДДС
актуал

на
към.....

г.

Стойност 
взета 

предвид в 
класиран 

ето Кл
ас

ир
ан

е

Стойност
на
договор в 
лв. без 
ДДС

ГИ 3 % 
лвбез 
ДДС

102
В05ВА

10
Amino
acids

Glucose 
monohydrate 
97g/l, Potassium 
chloride l,7g/l, 
Glycine 2,3 g/1, 
Alanine 4,7g/l, 
Arginine 3,3 g/1, 
Aspartic 
acid0,99g/l, 
Calcium Chloride. 
2 H20 0,22g/l, 
Glutamic 
acidl,6g/l, 
Histidine 2g/l, 
Isoleucine l,6g/l, 
Leucine2,3g/1, 
Lysine 2,6g/l, 
Magnesium su сак 20

Kabiven
Peripheral

Emulsion
for
infusion, 
1440, ml, 
Pack: 1

Em
ulsi
on
for
infu
sion

"Про
Фармац
ия"
ЕООД 44,38 44,3800 44,52 44,3800 1 739,67 22,19



244
J01FF0

1
Clinda
mycin

Clindamycin 150 
mg./ml. 4 ml., 
sol.inj.

фла
кон
и 300

Clindamy 
cin Kabi, 
Solution 
for
injection,
150
mg/ml - 4 
ml, mg, 
Pack: 5

Sol
utio
n
for
inje
ctio
n

"Про
Фармац
ия"
ЕООД 11,64 2,3280 20,17 2,3280 1 582,00 17,46

260
J01XX0

8
Linezol
id

Linezolid 2 
mg./ml. 300 ml., 
sol. inf.

фла
кон
и 50

Linezolid
Kabi,
Solution
for
infusion, 
2 mg/ml- 
300 ml, -, 
Pack: 10 
Kabipack 
бутилка

Sol
utio
n
for
infu
sion

"Про
Фармац
ия"
ЕООД 188,28 18,8280 389,87 18,8280 1 784,50

91ПЙ 17

23,535
19


