СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
ПО ДЕТС КИ БОЛЕС ТИ „проф. Иван Митев" ЕАД
София 1606, бул. "Акад. Иван Гешов " № 1 1

тел.: 81-54-210; факс: 952 16 50

ДОГОВОР
№

/А

L $ : £ $ . . 2019 год.

Днес,
2019 г., в гр. София, на основание Чл.112 от ЗОП, в резултат на
проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка № 00870-2019-0001, открита с
Решение № 10 / 23.01.2019г. на Изпълнителния директор и във връзка с Решения № 40 / 20.03.2019 г.
и № 43 / 08.04.2019г за избор на Изпълнител, се сключи настоящият договор с предмет: Доставка на
лекарствени продукти за нуждите на СБАЛДБ "проф. Иван Митев" ЕАД, между страните:
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: СБАЛДБ „ПРОФ. ИВ АН МИТЕВ " ЕАД
с адрес: гр. София - 1606, бул. "Акад. Иван Гешов" № 1 1 , тел.: 81-54-210, факс: 952 16 50
БУЛСТАТ 000 662 790, представлявана от д-р Мария Божидарова Екимова-Пенева - Изпълнителен
директор и Геновева Бачорска - Главен счетоводител
и
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ТЪРГОВ СКА ЛИГА-НАЦИОНАЛЕН АПТЕЧЕН ЦЕНТЪР" АД
ЕИК: 030276307, със седалище и адрес на управление: гр. София 1172, район ,.Изгрев", бул. „Г.М.
Димитров" № 1 и адрес за кореспонденция: гр. София 1172, район „Изгрев", бул. „Г.М. Димитров" №
1, тел.: 02 / 960 37 80, факс: 02 / 962 41 27, e-mail: с1@сот1еацие.еот, d.zaloznava.hq@comle ague .com,
представлявано от Таквор Бохос Бохосян, в качеството на изпълнителен директор на юридическото
лице

I . ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1.1 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави и продаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ разрешени за
употреба и продажба лекарствени продукти, наричани за краткост стоки, по вид, цени и в
срок, съгласно двустранно подписана Спецификация, неразделна част от договора,
сключен в резултат на проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка
за доставка на лекарствени продукти.
1.2 Място на изпълнение - гр. София-1606, бул. ..Акад. Иван Гешов" №11 - склад болнична
Аптека
^
#п
1.3 Срок на договора - 1 година, считано от
2019г.

I I . ЦЕНИ, ОБЩА СТОЙНОСТ НА ДОГОВОРА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
2.1 Цените на лекарствените продукти по настоящия договор са определени и фиксирани към
момента на подаване на офертата. В случай на промяна на цена на лекарствен продукт,
включен в Позитивния лекарствен списък /ПЛС/, цената се корегира, като се фиксира на
пределната по ПЛС, корегирана с % отстъпка, определен в офертата на участника и
спесификацията на договора.

Механизмът на ценообразуване се прилага след като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представи на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ копие от ПЛС, с настъпилата промяна.
2.2 Цените на лекарствените продукти по този договор са определени в резултат на проведена
открита процедура за възлагане на обществена поръчка и са част от офертата на Изпълнителя,
с която е избран като такъв.
2.3 В Спецификацията към договора са фиксирани цените на лекарствените продукти към
момента на подписване на договора и остават непроменени за срока на неговото действие,
освен в случаите:
- На Чл.116, ал.1 от ЗОП;
При възникване на обстоятелства по чл.2.1;
В случай, че през времето на действие на договора стойността по чл.50 от Наредбата за
регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти, условията, правилата и
критериите за включване, промени и/или изключване на лекарствени продукти от Позитивния
лекарствен списък и условията и реда на работа на Националния съвет по цени и
реимбурсиране стане по-ниска от договорената, Възложителят безусловно заплаща
лекарствените продукти на по-ниската цена, от датата на влизане в сила на конкретното
решение на Националния съвет по цени и реимбурсиране.
2.4 Общата стойност на доставките по Договора възлиза на 2 281.63 лв. без ДДС (2 737.96
лева с ДДС).
2.5 Плащанията се извършват в лева, по банков път по сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отложено
до 60 дни след доставка и представяне на необходимите документи;
Данни за Изпълнителя:
Банка: „УниКредит Булбанк"" АД
B I C : UNCRBGSF
IBAN: BG23 UNCR 7630 1001 CLNP НС
2.6 В изпълнение Чл.З, ал.1 от Закона за счетоводството, Изпълнителят е длъжен да
фактурира доставките на български език. В случай на запис на латиница по фактурата.
Възложителят не приема документа и го връща на Изпълнителя за корекция.
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да фактурира доставките, като във фактурата
съответния лекарствен
продукт е записан на кирилица
с Търговското
наименование, под което е посочен в договора Изпълнителят е длъжен да изписва
във всяка фактура № и дата на сключване на договора.
2.7 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички последващи
промени по точка 2.5 в срок до 24 часа, считано от момента на промяната. В случай че
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, счита се, че плащанията са
надлежно извършени.
2.8 (1) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор / договори за подизпълнение,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него след представяне на:
- протокол, подписан от упълномощени представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и на
ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ/ИТЕ, удостоверяващ приемането от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на извършените
доставки и предоставените услуги от ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ/ИТЕ с договорените изисквания, с
приложени доказателства от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, че същият е заплатил на подизпълнителя/ите всички
извършени от него дейности по сключения между тях договор за подизпълнение.
или
- доказателства от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, че договорът за подизпълнение е прекратен, или работата или
част от нея не е извършена от подизпълнителя
(2) Когато Изпълнителят е сключил договор/договори за подизпълнение и частта от поръчката,
която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на изпълнителя
или на възложителя, възложителят заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя, въз
2

основа на искане, отправено от подизпълнителя до възложителя чрез изпълнителя, който е длъжен да
го предостави на възложителя в 15-дневен срок от получаването му.
- Към искането по ал. 2, Изпълнителят предоставя на Възложителя становище, от което да е
видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.
- Възложителят има право да откаже плащане по ал. 2, когато искането за плащане е оспорено,
до момента на отстраняване на причината за отказа.
- За дата на плащането, се счита датата на извършване на нареждането за плащане от страна на
Възложителя.

I I I . ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
3.1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заявява вида и количеството на необходимите лекарствени продукти,
фигуриращи в Спецификацията, неразделна част от Договора.
3.2 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати доставените лекарствени продукти в срока,
определен в Раздел I I , т.2.5 от Договора.
3.3 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да приеме заявените количества лекарствени продукти.
3.4 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да прегледа доставките и да направи възражение за
несъответствие в тяхното количество, вид, срок на годност в момента на доставката.
3.5 При установяване на недостатъци и дефекти по доставените лекарствени продукти, както и
несъответствия в тяхното количество, вид и годност със заявеното, които не са могли да
бъдат открити при обикновен начин на приемане по т.3.4, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право
да уведоми незабавно ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да поиска тяхното възстановяване или замяна в
подходящ вид и срок.
3.6 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не се задължава да заяви и закупи цялото количество по договора за
срока на неговото действие.
3.7 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва правото, при необходимост, да заменя едни количества с
други в рамките на спесификацията и общата стойност по договора.
3.8 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му
представи договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
4.1 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ Изпълнителят е длъжен, съгласно Чл.67, ал.6 от ЗОП, преди подписване на
договора да представи актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за
отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор.
4.2 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да достави до Аптеката на СБАЛДБ "проф. Иван Митев" ЕАД
заявените лекарствени продукти в срок до 24 часа от получаване на заявка от страна на
Възложителя.
4.3 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да продаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ лекарствените продукти предмет
на Договора, по цени, съгласно чл.2.1 от настоящия договор.
4.4 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да достави лекарствени продукти, регистрирани и разрешени за
внос и търговия в страната.
4.5 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да доставя лекарствените продукти с
минимален срок на
годност не по-малко от 60 % от остатъчния срок на годност към датата на доставката. Всяка
доставка се съпровожда с документ, доказващ остатъчния срок на годност на
лекарствените продукти
4.6 В случай на доставка на лекарствени продукти с по-кратък от договорирания срок на годност,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да заплати неустойка:
• от 59.99% до 50% - 5% върху стойността на доставката
• от 49.99% до 40% - 10% върху стойността на доставката
• от 39.99% до 30% - 30% върху стойността на доставката
• от 29.99% до 20% - 60% върху стойността на доставката
• под 20% - 90% върху стойността на доставката

4.7 Доставка на лекарствени продукти е остатъчен срок на годност по-малък от 40 на сто от
обявения от производителя, се извършва само с мотивирано решение на изпълнителния
директор за конкретно количество, определено от него. Без изричното писмено съгласие на
изпълнителния директор, стоките не се заплащат.
4.8 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава лекарствените продукти на упълномощено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
длъжностно лице. Първичните счетоводни документи се оформят при спазване на Чл.З, ал.1 от
Закона за счетоводството.
4.9 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен при поискване да възстанови количеството или замени
некачествените и негодни лекарствени продукти при условията на настоящия Договор.
4.10ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да откаже задълженията по Раздел I V , т.9, ако се докаже, че
лекарствени продукти, предмет на договора са повредени по вина на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
4.11 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен преди подписване на договора да представи на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документ, удостоверяващ изпълнението на изискванията на Чл.112, ал.1, т.З от
ЗОП. За обезпечаване на изпълнението на задълженията по договора в установените срокове и с
качество, съгласно норми и изисквания, Възложителят определя гаранция за изпълнение в размер на
5 % от стойността на договора без ДДС, възлизаща на 114.08 ЛВ. като в случай на банкова
гаранция или застраховка, срокът на действието й следва да надвишава срока на действие на
договора с 30 (тридесет) дни. В случай на предоставяне на застраховка за гаранция за изпълнение на
договора, отговорността по застраховката следва да е приравнена на стойността на гаранцията за
изпълнение на договора.
(2) Гаранцията за изпълнение служи за обезпечаване на вземанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срещу
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за обезщетяване на вреди и загуби, причинени от неизпълнение или неточно
/лошо/ изпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои изцяло или част от гаранцията за изпълнение на договора
при неизпълнение на клаузите на настоящия договор или при изпълнение разминаващо се с
предложението за изпълнение на поръчката и ценовото предложение дадени от страна на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора.
(4) При едностранно прекратяване на договора от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, поради виновно неизпълнение на
задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора, сумата от гаранцията за изпълнение на договора се
усвоява изцяло като обезщетение за прекратяване на Договора;
(5) Гаранцията за изпълнение се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 30 дни след изтичане
срока на настоящия договор. В случай на банкова гаранция или застраховка, Изпълнителят или
негов упълномощен представител следва да се яви при Възложителя за получаване на оригинала
на документа.
(6) Възложителят не дължи лихви върху внесената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гаранция за изпълнение
4.12 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да сключи договор / договори за подизпълнение с посочените
в офертата му подизпълнители в срок от 3 дни от сключване на настоящия договор и да
предостави оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок

V. ОБЩИ УСЛОВИЯ
5.1 При забавяне на доставката, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в
размер на 0,01 % на ден от стойността на забавената доставка, но не повече от 5 % от
стойността на неизпълнението.
5.2 При просрочено плащане над срока, определен в т.2.5 от договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,01% на ден, но не по-вече от 5 % от
дължимата сума.
5.3 Изменение на договора за обществена поръчка се допуска по изключение в случаите
регламентирани в чл. 116 от ЗОП.
5.4 Договорът се прекратява:
съгласно условията на Чл. 1.3.
когато е необходимо съществено изменение на поръчката, което не позволява договорът да бъде
изменен на основание Чл. 116, ал. 1 от ЗОП

когато се установи, че по време на провеждане на процедурата за възлагане на поръчката, за
изпълнителя са били налице обстоятелства по чл.54, ал.1, т.1 от ЗОП въз основа на които е следвало
да бъде отстранен от процедурата.
поръчката не е следвало да бъде възложена на изпълнителя, поради наличие на нарушение,
постановено от Съда на Европейския съюз в процедура по чл. 258 ДФЕС.
5.5 Договорът може да бъде прекратен и в следните случаи:
по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;
при виновно неизпълнение на задълженията на една от страните - с 10 дневно писмено
предизвестие от изправната до неизправната страна
при констатирани нередности и/или конфликт на интереси - едностранно с изпращане на
писмено предизвестие от Възложителя до Изпълнителя
едностранно отстрана на Възложителя, в случай, че Изпълнителят ползва подизпълнител, без
да е декларирал това в офертата си или ползва подизпълнител различен от декларирания.
в резултат на настъпили съществени промени в обстоятелствата за изпълнение на договора по
причини, за които страните не отговарят;
в случай на неизпълнение на клаузите на настоящия договор или изпълнение, разминаващо
се с Предложението за изпълнение на поръчката и Ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати изпълнението на настоящия договор с едномесечно
писмено предизвестие, като задържи внесената гаранция за изпълнение.
5.6 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора, ако в резултат на обстоятелства,
възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения.
5.7 При прекратяване на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ само
стойността на извършените към датата на прекратяването доставка и дейности.
5.8 Страните се задължават да уредят всички финансови задължения възникнали преди
прекратяване на договора.
5.9 Неуредените в този Договор въпроси се уреждат от ЗЗД и действащото законодателство. При
нерешим чрез преговори спор между страните, същия се отнася за решаване пред компетентен
съд.
V I . ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ - не се предвижда
6.1 Предвиденият подизпълнител в офертата
(наименование и
правноорганизационна форма и индивидуализираща информация) извършва:
(посочват се видовете работи от предмета на поръчката,
които ще се предложат на конкретния подизпълнител);
% (посочва се съответстващият на тези работи дял в
проценти от стойността на обществената поръчка).
6.2 Сключваният договор за подизпълнение не освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ от
отговорността му за изпълнение на предмета на настоящия договор.
6.3 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да:
6.3.1 Сключва договор за подизпълнение с лице, за което са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 от
ЗОП;
6.3.2 Възлага изпълнението на една или повече от дейностите, включени в предмета на обществената
поръчка, на лица, които не са подизпълнители;
6.3.3.Заменя посочен в офертата подизпълнител или включва нов такъв по време на изпълнение на
договора, освен по изключение, когато възникне необходимост, ако са изпълнени едновременно
следните условия:
а) за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване от процедурата;
б) новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял предишният
подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява,
коригирани съобразно изпълнението до момента дейности.
6.4 (1) В срок до три дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително
споразумение към него, или на договор, с който се заменя посочен в настоящия договор
подизпълнител или включва нов подизпълнител, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпрати

оригинален екземпляр от договора или допълнителното споразумение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заедно
с всички документи, доказващи изпълнението на условията по Чл.66, алЛ 1 от ЗОП.
(2) Сключването на договор с подизпълнител, който не отговаря на условията на чл. 66, ал. 11
от ЗОП или за него не са представени всички документи, които доказват изпълнението на
условията по чл. 66, ал. 11 от ЗОП е основание за едностранно прекратяване на договора от страна
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
6.5 Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са
включени в предмета на договора за подизпълнение.
6.6 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да прекрати договор за подизпълнение, ако по време на
изпълнението му възникне обстоятелство по чл. 54, ал. 1 от ЗОП. В тези случаи ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
сключва нов договор за подизпълнение при спазване на условията и изискванията, посочени в
предходните членове на настоящия договор. В срок до 3 дни от сключване на договора,
Изпълнителят изпраща копие от договора на Възложителя.
6.7 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема изпълнението на дейност по договора за обществена поръчка, за която
изпълнителят е сключил договор за подизпълнение, в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и на
ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Договорът е съставен на основание Чл. 112 от ЗОП и във връзка с Чл.69 от ППЗОП и подписан
в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

Приложение - съгласно текста

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
/д-р Мария Екимова - Пенева
- Изп. Директор/

/Г. Бачорска
- Гл. счетоводител/

/В. Йорданов

Г
- адвокат/

С09ВА02

272

Ванкомицин

J01XA01

Годишно

количество

активно

вещество

Количество

единица

Лекарствена

Търговско наименование

Фирма производител

табл

100

Co-Enalapril Tchaikapharma tablet 20
mg/12,5 mg x 30

фл

1г

300

Vancocin C P powder for
solution for infusion 1g x 10

Чайкафарма
Висококачествените
лекарства АД, България
Чайкафарма
Висококачествените
лекарства АД, България
Чайкафарма
Висококачествените
лекарства АД, България

277

Цефотаксим

J01DA10

фл

1г

600

322

Лидокаин

С01ВВ01;
N01BB01

амп

1 % - 10
мл

300

Lidocaine-Tchaikapharma
Solution for injection 10
mg/ml-10 ml x 100

372

Парацетамол

N02BE01

таб

500 мг

2000

ParaCeta tablet 500 mg x
10

Салбутамол

G02CA00;
R03AC02;
R03CC02

аерозол
оп

100 мкг200г

5

Buto-Asma Pressurised
inhalation, suspension 0,1
mg/dose - 200 doses x 1

Чайкафарма
Висококачествените
лекарства АД, България
Чайкафарма
Висококачествените
лекарства АД, България

Чайкафарма
Висококачествените
лекарства АД, България
)БЩА СТОЙНОСТ:

/д-р Мария Екимова - Пенева
- Изп. Директор/

IV. Бачорска /
- Гл. счетоводител/

/В. Йорданов
- адвокат/

5,93

39,74

30

4,1417

1 242,51

49,70

75,69

10

1,1500

690,00

1,38

65,50

1

0,7000

210,00

84,00

60,80

100

0,0542

108,40

0,65

73,03

10

2,85

14,25

3,42

33,72

1

ИЗПЪЛНИТЕЛ
Таквор Бохосян
Изпълнителен директор

цена на

обща
стойност

опаковка с

0,1647

мерна
е д и н и ц а без
ДДС

Юмг +
12л5 мг

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

16,47

ед. цена за

CefotaximeTchaikapharma powder for
solution for injection 1 g x 1

385

ДДС

% отстъпка от
обявената
пределна цена
ПЛЛ

разфасовка

127

Еналаприл +
хидрохлороти
азид

форма/мерна

код/АТС-код/

ред

непатентно
наименование
INN

Анатомо-

Международно
№ по

терапевтичен

СПЕСИФИКАЦИЯ КЪМ Д О Г О В О Р С "ТЪРГОВСКА ЛИГА - НАЦ" А Д

2 281,63 лв. без ДДС

