
ДОГОВОР

№: ЛЙЙ../ . .rf- ?£?.

Днес, 2020 г. в гр. Шумен между

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

Априлов” №.63, ЕИК 127521758, представлявано от д-р Свилен Стефанов Арнаудов, наричано 

по -  долу за краткост “ВЪЗЛОЖИТЕЛ” от една страна

и

2. „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД, ЕИК: 130477290, с адрес гр. София, ул. „Цар Симеон” 

бл. 20, вх.1, ет. 1, ап. 3, представлявано от Валентин Христов Кръстев- Управител, от друга 

страна, наричана за краткост по -  долу “ИЗПЪЛНИТЕЛ”

на основание чл.112 от ЗОП и Решение № 008/12.10.2020г., Решение № 010/19.10.2020 г., 

Решение № 012/20.10.2020 г., Решение № 013/20.10.2020 г., Решение № 014/21.10.2020 г. на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на „КОЦ - Шумен ” ЕООД за класиране на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в открита 

процедура за възлагане на обществена поръчка с уникален номер в регистъра на обществените 

поръчки 00979-2020-0005. се сключи настоящия договор за обществена поръчка за доставка на 

медицински изделия, консумативи и реактиви (наричани общо и поотделно „стоки”) за нуждите 

на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при следните условия:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да доставя на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ стоки, 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 не задължават ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да 

ги заяви, получи и заплати, тъй като те зависят от осигуреното финансиране, броя на 

пациентите, медицинската терапия и др.

1.2. При необходимост от прилагане на новосъздадени медицински изделия, консумативи 

и реактиви, които отговарят по състав на посочените в Приложение №1 обособени 

позиции/номенклатури, страните могат с допълнително споразумение да договорят доставката 

им.

1.3. Стоките, следва да отговарят на действащите стандартизационни документи 

(международни стандарти, европейски стандарти, БДС, ОН и др.), с остатъчен срок на годност 

не по-малко от 60 % от отбелязания на опаковката.



Медицинските изделия следва да са пуснати на пазара и/или в действие съобразно 

изискванията на Закона за медицинските изделия /ЗМИ/, да са включени в списъка на 

медицинските изделия, заплащани по реда на Наредбата за условията и реда за съставяне на 

списък на медицинските изделия по чл.ЗО „а“ от Закона за медицинските изделия /ЗМИ/ и за 

определяне на стойността, до която те се заплащат (ДВ бр. 104/2011 г. изм. и доп.), поддържан от 

Изпълнителна агенция по лекарствата /ИАЛ/ и трябва да притежават: 

нанесена “СЕ” маркировка;

нанесен партиден/ сериен номер върху опаковките, когато е приложимо;

нанесен идентификационен номер на нотифицирания орган, когато такъв се изисква от 

действащото законодателство;

нанесени наименование и адрес на управление на производителя и/или упълномощения 

представител и вносител;

инструкции за употреба, с изключение на изделията, за които не е предвидено в закона; 

декларация за съответствие на български език.

И.ЦЕНИ

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

2.2. Цената е определена при условията на доставка до краен получател.

2.3. Цените са фиксирани и не подлежат на промяна за срока на действие на договора. 

Когато бъде намалена продажната цена на продукт от Списъка на медицинските изделия, 

заплащани по реда на Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на медицинските 

изделия по чл.ЗО „а“ от Закона за медицинските изделия /ЗМИ/ и за определяне на стойността, 

до която те се заплащат (ДВ бр. 104/2011 г. изм. и доп.) и в резултат на това цената на продукта 

стане по-ниска от договорената, Възложителят го заплаща на по-ниската цена от датата на 

отразяване на по-ниската цена в списъка, освен в случаите по чл.116 от ЗОП.

2.4. Въз ложите лят приема и разглежда искане за изменение или прекратяване на договора 

(конкретна обособена позиция и/или номенклатура от Приложение 1) само ако Изпълнителят е 

внесъл в деловодството:

писмено искане

приложени писмени доказателства, които обосновават необходимостта от изменение или 

прекратяване на договора (конкретна обособена позиция и/или номенклатура от Приложение 1) 

проект за анекс за изменение и допълнение на сключения договор.



2.5. Общата стойност на доставките по договора е 8 190,10 лв. /осем хиляди сто и 

деветдесет лева и десет стотинки/, без ДДС.

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

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

участника крайни доставни цени на медицинските изделия, консумативи и реактиви и съобразно 

количества, посочени в документацията за участие в процедурата. Възложителят си запазва 

правото да закупува посочените в приложението медицинските изделия, консумативи и реактиви 

по оферираните и приети от него цени в количества, съобразно нуждите на лечебното заведение.

2.8. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като бъдат представени 

доказателства, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е заплатил на подизпълнителя/подизпълнителите за 

изпълнените от тях работи, които са приети по реда на договора.

2.9. 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-дневен срок от получаването му.

2.10. Към искането по предходната точка доставчикът представя становище, от което да е 

видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.

2.11. Възложителят има право да откаже плащане по т.2.9. когато искането за плащане е 

оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

Ш .УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

3.1.Плащането по настоящия договор се осъществява в български лева, чрез банков 

превод от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

ТБ: .V>... В O' Е. (2;. ft i  /V..........;

................................’

3.2.3аплащането 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.



3.3. Възложителят заплаща на Изпълнителя в срок до 60 (шестдесет) дни след 

предоставяне на необходимите документи по т.3.2 .

3.4. 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 в този срок, счита се, че 

плащанията са надлежно извършени.

IV. CPOK НА ДОСТАВЯНЕ

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

които се извършват писмено от магистър фармацевт за болнична аптека и от

.........................................  и/или Началник отделение за общо болничен консуматив. Заявките се
I h & L  bq

изпращат на адрес............................., на e-mail адрес: :............................. ,0  а тези по факс на

тел Ж / J I M A Z Z ...................

4.2. Заявените стоки по чл.4.1. се доставят в срок до 5 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.

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.

V. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА.

5.1. Място на изпълнение на поръчката е болнична аптека и/или отделение на “КОЦ- 

Шумен” ЕООД-гр.Шумен,ул.”В. 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-предавателния протокол.

VI. ДАТА НА ДОСТАВЯНЕ НА СТОКИТЕ.

6.1.3а дата на доставяне се счита датата, на която стоките са пристигнали при крайните 

получатели, съгласно приемно-предавателния протокол.



УП.ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

7.1.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да достави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заявените продукти в 

срок до 5 работни дни от заявката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 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, като приемно-предавателен протокол се подписва от 

магистър фармацевт или старша медицинска сестра на отделението.

7.1.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да поеме за своя сметка разходите за транспорт и 

застраховка на доставката до склада на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

7.1.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за качеството на доставените продукти за целия им 

срок на годност при условие, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ спазва условията за съхранение.

7.1.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 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.

7.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

7.2.1. Да достави стоките в договорения срок и да ги предаде придружени с документ 

показващ остатъчният срок на годност.

7.2.2. Да предаде стоките в съответния вид, количество, качество и опаковка в мястото на 

доставяне с приемно-предавателният протокол.

7.2.3. След доставяне на стоките до крайния получател да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

фактура с посочен номер на Договора и приложение към него - приемно-предавателния протокол

7.2.4. 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.14 ЗОП.

7.2.5. Да предоставя при поискване информация за плащанията си по договорите за 

подизпълнение.

7.2.6. Да спазва стриктно чл. 115 ЗОП.

VIII.ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

8.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се задължава:



8.1.1. Да приеме доставените в срок и на място стоки, съответстващи по вид, количество и 

качество на описаното в настоящия договор и подпише приемно-предавателният протокол с 

придружено копие от заявката, в която е вписано имената, датата и доказателство за 

изпълнението на подаването.

8.1.2. Да заплати доставените стоки в уговорените срокове.

8.1.3. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за 

подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители.

IX. ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА СТОКИТЕ

9.1. Приемането на стоките се осъществява в присъствието на упълномощен представител 

на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ -  маг. Фармацевт, Управител Аптека и/или старша медицинска сестра и на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

9.2. Приемането на доставката се удостоверява с подписване от лицата по предходната 

точка на двустранен предавателно-приемателен протокол и приложена заявка.

9.3. В случай,че Изпълнителят е доставил стоката след срока по чл.4.1.,4.2 и 4.3.,това 

обстоятелство се вписва в приемо-предавателният протокол като се отбелязва точната дата и час 

на приемане на стоката.

9.4. 3. Когато Изпълнителя е сключил договор/договори за подизпълнение, работата на 

подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на Изпълнителя и 

подизпълнителя

X. КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИИ И СРОК НА ГОДНОСТ. НЕУСТОЙКИ

10.1. Качеството на стоките, предмет на настоящия договор, следва да отговаря на 

българските стандарти на производителя или еквивалентно.

10.2. Гаранция за изпълнение, в една от формите, определени в чл.111 от ЗОП, която се 

освобождава до 30 дни след приключване изпълнението на договора. Гаранцията е в размер на 3 

% от стойността на договора без ДДС -  245,70 /двеста четиридесет и пет лева и седемдесет 

стотинки/

10.3. Разходите по превода на парична сума, учредяване на банкова гаранция или 

сключване на застраховка, която обезпечава изпълнението, чрез покритие на отговорността на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Ю.4.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 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 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.

10.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията до 30 дни след приключване 

изпълнението на договора, въз основа на писмено искане на ИЗПЪЛНИТЯЛЯ, без да дължи 

лихва или обезщетение за времето до това освобождаване.

Ю.б.Към датата на доставката, остатъчният срок на годност на стоките, предмет на 

настоящия договор, следва да бъде не по-малък от 60%.

10.7. В случай на доставка на медицинско изделие с по-кратък от договорения срок на 

годност ДОСТАВЧИКЪТ дължи неустойка както следва:

- срок на годност от 59.99 % до 50 % - 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.

ХЕОТГОВОРНОСТ ЗА НЕТОЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ.РЕКЛАМАЦИИ.

11.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да предявява рекламации пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за:

а/количество и не комплектност на стоките или техническата документация /явни

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 14 ( четиринадесет ) дневен 

срок от датата на доставяне .

11.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за 

установените дефекти в 14 ( четиринадесет) дневен срок от констатирането им.

11.4. В рекламациите се посочват номерът на договора, точното качество на получените 

стоки 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 да 

отговори на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ писмено и конкретно дали приема рекламацията или я 

отхвърля.



И.б.При рекламация за явни недостатъци ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в едномесечен 

срок от получаване на рекламацията за своя сметка и риск да достави на мястото на доставяне на 

договорените стоки .

11.7. 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 с 

лихвите от деня на получаването.

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

платеното или да се доставят нови стоки принадлежи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, като разходите и 

рисковите по новото доставяне са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Когато при наличие на рекламации, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни задълженията си по 

настоящия договор в срок, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 2 /два/ % от 

цената на стоките, за които са направени рекламациите.

11.9. 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 

търси обезщетение от Изпълнителя до размера на действително причинените щети.

11.10. Неизпълнението на заявка, в сроковете по 4.2 от настоящия договор, се счита за 

отказ от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и е основание водещо до директно прекратяване на договора 

за това по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по смисъла на чл. 116, ал.1, т.4 от ЗОП и са налице условия 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ да замени ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с нов.

Договора се счита за прекратен само относно конкретно медицинско изделие, консуматив 

и реактив, считано от изтичане на последният час от срока за изпълнение на заявката .

11.11. В случаите на отказ при завършена процедура, както и в случаите на изричен 

писмен отказ от изпълнение на договора по обществена поръчка от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ , 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да замени ИЗПЪЛНИТЕЛЯ като сключи договор с нов 

ИЗПЪЛНИТЕЛ при същите условия по смисъла на чл. 116, ал.1, т.4 от ЗОП.

11.12. Във всички случаи на виновно неизпълнение от страна на 

Изпълнителя,Възложителят си запазва правото да търси обезвреда до пълния размер на 

действително причинените щети.

11.13. Гаранциите за изпълнение се освобождават в 30 (тридесет) дневен срок от изтичане 

срока на договора изцяло или частично , по банкова сметка посочена от Изпълнителя.



11.14. При доставка на медицински изделия, консумативи и реактиви неотговарящ на 

характеристиките посочени в Приложение №1, които се считат неразделна част от договора се 

съставя констативен протокол с описание на констатираните отклонения в доставката. Копие от 

констативният протокол се връчва на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора.

XII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА 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 на следните обстоятелства:

12.2.1. По взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма;

12.2.2. Когато са настъпили съществени промени във възможността за финансирането на 

обществената поръчка -  предмет на Договора, извън правомощията на Възложителя, които той 

не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати -  с писмено уведомление от 

Възложителя, веднага след настъпване на обстоятелствата;

12.2.3. С аргументирано писмено предизвестие, отправено от едната страна до другата, 

което не може да бъде по-малко от тридесет календарни дни.

12.3. Въз ложите лят може да прекрати Договора без предизвестие, с уведомление, 

изпратено до Изпълнителя, когато използва подизпълнител, без да е декларирал това в 

документите за участие, или използва подизпълнител, който е различен от този, който е посочен, 

освен в случаите, в които замяната, съответно включването на подизпълнител е извършено със 

съгласието на Възложителя и в съответствие със ЗОП и настоящия Договор;

ХШ .ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

13.1. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за понесени вреди и загуби, 

ако последните са причинени в резултат на непреодолима сила.

13.2. Ако, страната е следвало да изпълни свое задължение по договора е била в забава, тя 

не може да се позовава на непреодолима сила.

13.3. ”Непреодолима сила” по смисъла на този договор е непредвидено и/или 

непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на договора.

13.4. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия 

с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да 

уведоми писмено другата страна в двуседмичен срок от настъпването на непреодолимата сила.



13.5. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях 

насрещни задължения се спира.

13.6. Налице е непреодолима сила във всички случай на:

спиране от производство на медицински изделия, консумативи и реактив включен в Приложение 

№1 на настоящият договор ;

прекратяване на разрешително за употреба на територията на страната; 

забрана за внос и продажба на населението от компетентни органи.

13.7. Не представлява “непреодолима сила” събитие, причинено по небрежност или чрез 

умишлено действие.

XIV. СПОРОВЕ

14.1. Възникналите през времетраене на договора спорове и разногласия между страните 

се решават чрез преговори между тях. Постигнатите договорености се оформят в писмена форма 

и се превръщат в неразделна част от договора.

14.2. В случай на непостигане на договореност по предходния член, всички спорове, 

породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени от или 

отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване ще бъдат 

разрешавани според българските материални и процесуални закони от компетентния орган.

XV. СЪОБЩ ЕНИЯ

15.1.Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този договор са 

валидни, ако са направени в писмена форма, подписани от упълномощените представители на 

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 по пощата; 

датата на приемането -  при изпращане по телефакс ;

дата и час на приемане - датата и часа на електронното съобщение изпратено от 

Въз ложите ля/Изпълнителя.

15.3.3а валидни адреси за приемане на съобщения, свързани с настоящия договор се

смятат:



ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
“Хелмед България” ООД 
Факс:
e-mail: helmedsf@yahoo.com

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ :
„Комплексен онкологичен център 
- Шумен” ЕООД 
Факс: 054/810 004
e-mail: office@oncocenter.org 
Банкова сметка 
Интернешънъл 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.

16.1Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, 

произтичащи от този договор.

16.2.3а неуредените въпроси в настоящия договор се прилага действащото българско 

законодателство.

на влизане в сила на договора). В случай, че при изтичане на срока договора Възложителят по 

обективни причини не е успял да приключи процедурата по определяне на нов доставчик на 

медицински изделия, консумативи и реактиви, настоящият договор продължава да е в сила до 

окончателното приключване на процедурите и сключването на нов договор, но не повече от 6 

/шест/ месеца. По отношение на „условия, начин на плащане и срок на плащане” срокът на 

действие е съгласно договореното в Раздел III от настоящия договор.

17.3. 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 за съответната Стока. След постигане на писмено споразумение, което няма да 

доведе до промяна в предмета на договора, както и няма да надхвърли стойността, посочена в

ХУ1.ДРУГИ УСЛОВИЯ

ХУП.ЗАКЛЮ ЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

17.1. До говорът влиза в сила от . / о , ......................

17.2 Срокът на настоящият договор е до. месеца от датата

mailto:helmedsf@yahoo.com
mailto:office@oncocenter.org


договора, страните могат да направят замяна за сметка на прогнозните количества и стойността 
от друга Стока от Приложение №: 1.

17.4.Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра на български език -  
един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и един за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

f  >■ сз/>  а
ЛЕЧЕБНО ЗМ

г ?  # £?* о/д-р Свилен Ар
\  # С*>

*4*:

О-
Съгласувано с:

; <1) * 
Гл. Счетоводйт ^  ^

Ръководител з/ <§ 2  
" £

Николова/ 

./Ж. Донева/

/
{ .........
1ки /Д. Чакъров/

Заличено основание на 
чл.Зба, ал.З от ЗОП

Заличено основание на 
чл.Зба, ал.З от ЗОП

Съставил: .

Експерт обн



Приложение №:2 към Договора

ПРИЕМО - ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ №

!с................... г., в изпълнение на договор № .......................... за доставка на......................................................... фирма " ........................... " ...........
дставител............................. , на длъжност..........................склад, тел...................................... , и краен получател аптека на" КОЦ-Ш УМЕН" ЕООД или отделение

................. с адрес: гр.Шумен ул.В.Априлов 63, представлявано от......................................... , МОЛ/упълномощено лице/ на длъжност Управител аптека или старша
ра,тел...........  медицинска

извършиха предаването и приемането на следното:

.№ Продукт Партиден №

Количество

Годен до дата/Месец/Година

Остатъчен срок Единична цена по дог ор

Заявено Получено в месеци в % в лв. с ВКЛ.ДДС

ИЕЛ,

/• У
ПРЕДАЛ,

/.... У



УЧАСТНИЦИ КЛАСИРАНИ Н АПЪРВО МЯСТО В ПРОЦЕДУРАТА

Номе
нкла
тура

Наименов
ание

Характери
стика

Единиц 
а мярка

Ориент
ировъч

но
количес 
тво за 

18
месеца
/едини

ца
мярка

Производ
ител

Участник

Предла
гана

опаков
ка

Код на 
изделието 
в списъка 
на ИАЛ по 
чл.30"ан3 

МИ

Катало 
жен №

Цена за 
ед.мярка 
без ДДС 
/брой, 
метър, 

флакон, 
тест и 
ДР-/

Цена за 
ед.мярка 

с ДДС 
/брой, 
метър, 

флакон, 
тест и 
ДР-/

Обща
стойност

за
опаковка 
без ДДС

Обща
стойност

за
опаковк 
ас ДДС

Стойнос 
т взета в 
предвид 
при
класира
нето

К
ла

си
ра

не Стойност на 
договора 
без ДДС

Гаранция

1.3

лигнин 
5000гр.бал 
а Марка В Марка В грам 250000 Унимакс

Хелмед
България
ЕООД 5000

10IJ000003
6314

L-5000

0,0016 0,0019 8 9,60 0,0016 1 400,00 12



Самозалеп 
ваща филм- 
лента на 
ролка 
10см/10м

Самозалеп 
ваща филм- 
лента на 
ролка за 
прикрепян 
е и
фиксиране
на
превръзки
от
водонепро
ницаем
прозрачен
ПЕ филм с
хипоалерг
ичен
адхезив
без
колофон и 
носеща 
хартия с 
вълнообра 
зно рязане 
с отлепяне 
в две 
стъпки; 
размер: 
Юсм х 10м

брой

Хелмед
Анджи България 10ID00000

10 Спенк ЕООД 1 50952



мвоз

2,75 3,3000 2,75 3,30 2,75 1 27,50 0,825



1.5

пластир
5/5

пластир за 
фиксиране 
на
превръзки
и
медицинск
и
инструмен 
ти към 
повърхнос 
тта на 
кожата брой 2500

Анджи
Спенк

Хелмед
България
ЕООД 6

10ID00000
38823

МВОЗ

0,9000 1,0800 5,4 6,48 0,9000 1 2250,00 67,5

1.6

пластир
5/10

пластир за 
фиксиране 
на
превръзки
и
медицинск
и
инструмен 
ти към 
повърхнос 
тта на 
кожата брой 1000

Анджи
Спенк

Хелмед
България
ЕООД 1

10ID00000
39049

МВОЗ

1,5000 1,8000 1,5 1,80 1,5000 1 1500,00 45



от меки 
нетъкани 
полиестер 
ни нишки 
за

Хипоалерг
ична

прикрепян 
е и
фиксиране
на

самозалепв 
аща лента 
15см/10м

превръзки, 
несъ държа 
ща
латекс,елас 
тична по 
ширина,с 
висока

1.11

въздухо
ивлагопро
поскливост брой 10 Зарие

Хелмед
България
ЕООД 1

10IV34830
85126





1.24

хипоалерг
ичен
пластир за 
фиксиране 
на
интравеноз 
на канюла 
с
незалепва

Стерилна
хипоалерг
ична
лепенка за 
абокат 8 х 
6 см

Щ

абсорбцио
нен
компрес,
да
предотврат
ява
залепване
на
компреса
върху
мястото на
убождане.
Пластирът
съдържа
хипоалерг
ично
акрилно
лепило,
дишащ
вълнест
материал, брой 3000

Анджи
Спенк

Хелмед
България
ЕООД 50

lOIIaDOOO
0048779





1.26

Стерилна
водоустой
чива
хипоалерг
ична
превръзка 
за абокат 8 
х 6 см

хипоалерг
ичен
пластир за 
фиксиране 
на
интравеноз 
на канюла 
с
незалепва
Щ
абсорбцио
нен
компрес,
да
предотврат
ява
залепване
на
компреса
върху
мястото на
убождане.
Пластирът
съдържа
хипоалерг
ично
акрилно
лепило,
дишащ
вълнест
материал, брой 2000

Анджи
Спенк

Хелмед
България
ЕООД 50

lOIIaDOOO
0048779

МС04

0,0780 0,0936 3,9 4,68 0,0780 1 156,00 4,68

1.30

Сонда за 
хранене

за
недоносен 
и №6- 
№10

брой 1000 Зарие
Хелмед
България
ЕООД 100

lOIIaV 142 
2110729

СК-06-
40;

СК-10-
40

0,2750

0,3300 27,5 33,00

0,2750 1

275,00 8,25



1.39

Трипътно
кранче

Трипътно 
кранче с 
налягане 
до 4 bar, 
въртене на 
360°,
радиално и
аксиално
подвижно
фиксиране,
прозрачен
корпус, без
удължител,
различни
цветове,
устойчиво
на
емулсии,ц
итостатици
и
агресивни
медикамен
ти

брой 400

Харсория

Хелмед
България
ЕООД 50

ЮМаСОООО
070419 HR-3WS 0,1800 0,2160 9 10,80 0,1800 1 72,00 2,16

1.40

Защитни
маски

Защитни 
респирато 
рни маски 
тип
EN149/FFP 
3 плик с 
клапа

брой 100 Суорд

Хелмед
България
ЕООД 1

10IV00000
57941

TY0839
V

10,0000 12,0000 10 12,00 10,0000 1 1000,00 30

1.57

Катетри
пецер

№
18,20,22,24
,26,28,30

брой 10 Зарие

Хелмед
България
ЕООД 1

ЮПаУООО
0050560

СР-18-
40;СР-

20-
40;СР-

22-
40;СР-

24-
40ГР- 4,0000 4,8000 4 4,80 4,0000 1 40,00 1,2



1.61

Фолиев(дв 
упътен) 
катетър 
силиконов 
с балон

от № 10 до 
№ 22
100% 
силиконов 
дължина 
40 см. Да 
не
съдържа 
латекс и 
ПВЦ.Стер 
илен и 
ренгенопоз

брой 50

Зарие

Хелмед
България
ЕООД 1

10IIaG349
1718780

CFNL- 
2D-OT 

№10 до 
№22 -50

4,0000 4,8000 4 4,80 4,0000 1 200,00 6

1.97

Аспиратор
за
многодозо
ви
флакони

с
интегрира
на
възвратна 
клапа, 
снабден с 
въздушен 
компенсат 
ор с 
0.45 pm 
бактериале 
н филтър и 
5 pm
филтър за 
частици; 
капаче за 
покриване 
на
аспирацио 
нния порт.

брой 1000

Зарие

Хелмед
България
ЕООД 100

10IV42727
78735

CPHZ

0,7500 0,9000 75 90,00 0,7500 1 750,00 22,5



1.100

Интравено
зна
система

зна
система за
подаване
на
инфузионн 
и разтвори. 
Универсал 
на
гравитацио
нна
интравеноз 
на система 
с
пластмасо 
ва игла, за 
твърди и 
деформиру 
еми
контейнер 
и, с
регулатор 
градуиран 
за точно 
дозиране 
на мл/ч, 
клапан за 
подаване 
на въздух, 
снабден с 
бактериале 
н филтър и брой 5000 АТМ

Хелмед
България
ЕООД 500

ЮПаСОООО
061236

TK-IV-
05

0,1800 0,2160 90 108,00 0,1800 1 900,00 27

1.119

Подлоги брой 10 Момина
крепост

Хелмед
България
ЕООД 1

10IV14403
30027

МК-П

5,0000 6,0000 5 6,00 5,0000 1 50,00 1,5

1.120

Уринатори брой 10 Суорд Хелмед
България
ЕООД 1

10IV14403
30027

ХСМ54
3

2,0000 2,4000 2 2,40 2,0000 1 20,00 0,6

1.123

Електроди 
за ЕКГ за 
възрастни

за
възрастни брой 100 ШШМ

Хелмед
България
ЕООД 50

10IV00000
64048 SSM-E 0,0780 0,0936 3,9 4,68 0,0780 1 7,80 0,234



1.124

Еднократн
и
залепващи
електроди
за
възрастни

за
възрастни брой 100 ШШМ

Хелмед
България
ЕООД 50

10IV00000
64048 SSM-E 0,0780 0,0936 3,9 4,68 0,0780 1 7,80 0,234

1.145

еднократн 
и стерилни 
скалпели

с
пластмасо 
ва дръжка брой 100 Ромед

Хелмед
България
ЕООД 1

lOIIaVOOO
0059179 SCALP 0,2800 0,3360 0,28 0,34 0,2800 1 28,00 0,84

1.150

ЕКГ
хартия

Contec
ECG
1200G-
210x30 брой 8

АВ
Медика

Хелмед
България
ЕООД 1

10IC99999
94671 300352 4,0000 4,8000 4 4,80 4,0000 1 32,00 0,96

5.98
Автоматич 
ни ланцети 21G,24 mm брой 1000

Yancheng 
Huida 
Medical 
Instruments 
Co.,Ltd

Хелмед
България
ЕООД 100

lOIIaVOOO
0025001 HM-L 0,2000 0,2400 20 24,00 0,2000 1 200,00 6

8190,10 245,70


