
МБАЛ-ВЕЛИНГРАД”ЕООД ВЕЛИНГРАД 
ВЕЛИНГРАД БУЛ.”СЪЕДИНЕНИЕ” № 49 

УПРАВИТЕЛ ТЕЛ. 0359 5-34-09 ; ФАКС 0359 5-42-70 
e-mail mbal_velingrad@mail.bg  

 
ПРОЕКТО-ДОГОВОР  за доставка на лекарствени продукти 

 
Днес на .........................2015-две хиляди и петнадесета година, във Велинград между: 
“Многопрофилна болница за активно лечение – Велинград” ЕООД  със седалище и 
адрес на управление Велинград, п.к 4600, бул. “Съединение” № 49, обл. Пазарджик, 
регистрирано в АВ – Търговски регистър, ЕИК № 112505488,   представлявано от 
Управителя д-р Атанас Лулчев Ташев, от една страна наречена по-долу “ВЪЗЛОЖИТЕЛ”, 
и от друга страна, 
“............................................................» ...................  със седалище и адрес на управление 
....................., п.к ................, ул. “....................” № ..........., обл. ......................, регистрирано в 
АВ – Търговски регистър, ЕИК № ........................,   представлявано от .............................. 
.....................................................,  наречена по-долу “ИЗПЪЛНИТЕЛ”  се сключи настоящия 
договор за следното: 
 

ГЛАВА I.    ОСНОВАНИЕ И ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 
 

1.  Настоящия договор се сключва на основание чл. 41- 45 от ЗОП.  
2.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага и закупува, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да доставя 

лекарствени продукти за нуждите на болничната аптека на “МБАЛ- Велинград” ЕООД, по 
следните самостоятелно обособени позиции, посочени в Приложение № 1 към договора, 
по списък изготвен съобразно Решение № ………../…………..2013 г. на Управителя на 
“МБАЛ-Велинград” ЕООД Велинград, съгласно чл. 37 от НАРЕДБА № 28 от 9.12.2008 г. 
за устройството, реда и организацията на работата на аптеките и номенклатурата на 
лекарствените продукти, издадена от министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 109 
от 23.12.2008 г. и действителните нужди на болничното заведение,  

3. Приложение № 1, съдържащ списъка по предходната точка е неразделна част от 
договора. 

4. Протоколът и финансовото предложение - офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, с което той е 
участвал в откритата процедура са неразделна част от договора. 
 

ГЛАВА II. СРОК, МЯСТО И НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 
 

1. Настоящия договор се сключва за срок от 1-една година, считано от датата на 
подписването му. 

2. Мястото на изпълнение на договора е склада на болничната аптека на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

3. Изпълнението на конкретната доставка става след подаването на писмена /писмо, 
телеграма, факс/ или устна заявка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в които се конкретизират вида и 
количеството на желаните лекарствени продукти. 
 

 
ГЛАВА  III.  КАЧЕСТВО 
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1. Доставените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лекарствени продукти трябва да отговарят на 
изискванията на действащите стандарти, да са придружени от разрешение за продажба 
от съответния специализиран държавен орган. 

2. Остатъчния срок на годност на лекарствени продукти, към датата на доставката, не 
може да бъде по-малък от 75%-седемдесет  и пет процента от общия срок на годност. 

 
ГЛАВА  IV.  ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ. ГАРАНЦИИ 

 
1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ формира цените на лекарствените продукти на база на подадената 
оферта за участие в откритата процедура за възлагане на обществената поръчка. Цената 
на  всеки един лекарствен продукт, с начислен ДДС, е посочена  в приложения към 
договора списък – Приложение № 1, което е неразделна част от договора.   
2. Цените на лекарствените продукти са съобразени и са по-ниски от нормативно 
определените пределни цени на лекарствените продукти.   
3. При промяна цената на производителя или вносителя, цената на лекарствените 
продукти, може да се променят с не повече от същата промяна. 
4. При промяна на цената на лекарствените продукти, новата по-висока цена влиза в 
сила след писмено уведомяване на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и подписване на допълнително 
двустранно писмено споразумение между страните, касаещо увеличение на цената. Не се 
допуска с подписването на допълнителното двустранно писмено споразумение да се 
удължава срока на договора. 
5. При неподписване на допълнително двустранно писмено споразумение между 
страните, касаещо увеличение на цената по предходната точка, оферираната цена остава 
непроменена. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право едностранно да увеличава цената на 
лекарствените продукти. 
6. Промяната на цените на лекарствените продукти, предмет на доставка по този 
договор, се съобщава писмено на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с приложени доказателства за 
обективните причини за промяната на цената на лекарствените продукти, освен ако 
промяната е в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и по-ниска от първоначално предложената. 
7. Заплащането на доставките се извършва след приемане на доставката в склада на 
аптеката и представяне на следните документи: 
- доставна фактура – оригинал; 
- приемо-предавателен протокол, подписан от представители на двете страни; 
- сертификат за качество, съгласно техническите стандарти на производителя. 
8. В доставната фактура задължително се вписват партидните номера на лекарствени 
продукти, номера на разрешението за продажба на същите, срока на годност на 
лекарствените продукти, продажна цена, стойност на ДДС на всяка позиция, цена в 
собствена аптека и пределна цена. 
9. При допуснати отклонения по точки 6 и 7, фактурите не се изплащат до 
отстраняването на пропуските. 
10. Плащането на доставката се извършва в български лева. 
11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща цената на доставката чрез платежно нареждане по 
банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок до 90-/деветдесет/ работни дни от деня в който 
доставката и фактурата са постъпили при него. 
12.  Гаранцията за изпълнение на договора, представляваща 4 % от стойността му, в 
размер на ……………….. лева, се осигурява от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при подписването на 
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договора. Гаранцията за изпълнение на договора или остатъка от нея, се освобождава след 
изтичане срока на договора, без да се дължи лихва за правомерното й задържане. 
13. Гаранцията за добро изпълнение на договора, ще служи за удовлетворяване 
вземането на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай на виновно неизпълнение на задълженията от 
страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.   
14.  При рекламация на получените лекарствени продукти, независимо от това дали 
същите са върнати незабавно на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или са оставени на отговорно пазене за 
проверка, то стойността на същите може да бъде отказана до отстраняване на 
недостатъците. 

ГЛАВА  V.  РЕКЛАМАЦИИ 
 

1. Рекламации за явни недостатъци, включително количествени несъответствия, се 
правят в момента на приемането на доставката от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, чрез съставянето на 
приемо-предавателен протокол, подписан от представители на двете страни. 
2. Лицата извършващи приемането и предаването се уточняват между страните при 
подаване и приемане на заявката. 
3. Само документите оформени от двете посочени лица от страните могат да служат 
като основание за фактуриране и плащане на доставените лекарствени продукти. 
4. Доставените лекарствени продукти, които не отговарят по вид на заявените, могат да 
бъдат приети от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, но заплащането им става в сроковете по Глава IV, точка 
11 , след заявката им, респективно след пускането им в употреба.  
5. Рекламации за скрити недостатъци става в двумесечен срок от доставката. 
Установяването на недостатъците става с подписването на  констативен протокол, от 
комисия съставена от представители на двете страни. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ уведомява 
незабавно писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при откриване на скрити недостатъци,  като последния 
е длъжен да изпрати свой представител за участие в комисията. 
6. Констатираните некачествени лекарствени продукти се заменят с качествени такива 
за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В негова тежест са и всички разходи по констатиране на 
некачествеността. 
7. При констатиране на доставени некачествени лекарствени продукти от неутрални 
държавни органи, констатациите им са задължителни за страните. Посочените в тях 
лекарствени продукти и партиди се връщат на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за негова сметка. 
 

ГЛАВА  VI.  ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
 
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се задължава да заяви писмено или устно или по телефона, 
лекарствените продукти, които желае да закупи, избрани от Списъка по Глава I, точка 2. 
2. При невъзможност ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да достави заявените лекарствени продукти, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ си запазва правото да ги осигури от други търговци. 
3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се задължава да приеме заявените лекарствени продукти. 
4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се задължава да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ стойността на 
доставката в уговорените срокове. 
5. Рискът от случайно погиване или повреждане на лекарствените продукти преминава 
върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от момента на приемането им на мястото на изпълнение на 
договора, след подписването на приемо-предавателен протокол. 

 
ГЛАВА  VІI.  ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
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1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да представи при сключването на договора, издадени 
от съответните компетентни органи, всички документи по чл. 47 ал.6 от ЗОП 
2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да достави заявените лекарствени продукти в 
следните срокове: 
-  до 24 часа от подаването на планова писмената /писмо, телеграма, факс/ или устната, по 
телефон заявка.  
-   до 6 часа при спешна заявка. 
3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да вписва във всяка доставна фактура на 
лекарствените продукти партидните номера и номера на разрешението за ползването на 
лекарствените продукти, издадени от съответния орган. 
4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ има право да получи цената на доставените лекарствени продукти в 
уговорените срокове. 
 

ГЛАВА  VІII.   ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 
 
1. Договора се прекратява: 
- с изтичане срока му на действие; 
- при обективна невъзможност за изпълнение на договора по предварително зададените 
параметри;  
- ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора при неподписване на допълнително 
двустранно писмено споразумение, касаещо промяна на цените на лекарствата по реда на 
Глава IV точка 4 от настоящия договор. 
2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договор за обществена поръчка, ако в резултат 
на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите 
задължения.      

ГЛАВА  IХ.   НЕУСТОЙКИ 
 
1. При неспазване на договорените срокове, неизправната страна дължи неустойка в 
размер на 0,05%-нула цяло, нула пет процента на ден върху стойността на неизпълнението. 
 

ГЛАВА  Х.   ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 
 
1. За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на 
действащото българско законодателство. 
2. Неразделна част от настоящия договор е документацията по провеждането на 
откритата процедура за  възлагане на обществена поръчка, която остава за съхранение при 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
 
Настоящия договор се изработи в два еднообраза – по един за всяка страна. 
 

Д О Г О В А Р Я Щ И: 
  

 
  ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:____________________     ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:_______________________ 
               /Управител на “МБАЛ-Велинград”                                         /                                          / 
                         ЕООД д-р Атанас Ташев/   


