
№

O Г O B O P

Днес .9..:. 2017 год., в гр. Свищов, между:

1. „МБАЛ - Д-р „Димитър Павловия“ ЕООД, със седалище и адрес на управление 
град Свищов, област В.Търново, ул."Петър Ангелов" №18, тел.: (0631) 60681, с ЕИК: BG 
104509202, e-mail - info@mbal-svishtov.ba. представлявано от д-р Венцислав Димитров 
Михов -  управител и Катя Янкова -  Главен счетоводител в качеството им на ВЪЗЛОЖИТЕЛ 
от една страна

1784, р-н Младост, жк Младост 1, бл. 38 Б офис сграда, ЕИК по БУЛСТАТ: BG121578346, 
тел: 02/974 37 09, факс: 02/974 37 08, представлявано от Георги Блажев Катинов, гражданин 
на Република България, ЕГН: 7508201445, притежаващ л.к. № 624990267, издадена на 
06.06.2008 г. от МВР -  София, притежаващ пълномощно с апостил № 68005/31.03.2015 год. 
издадено в гр. Никозия, Република Кипър, в качеството си на пълномощник на 
МЕДОФАРМА ЕООД, ЕИК/БУЛСТАТ 121578346 наричан за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от 
друга страна,

(ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните“, а всеки от тях 
поотделно „Страна“);

на основание чл.112, във връзка с чл.20, ал.1, т.2 от Закона за обществените поръчки 
(„ЗОП“) и в изпълнение на Решение №667/10.07.2017 г. на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за определяне 
на ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществена поръчка с предмет: Доставка на лекарствени продукти 
и медицински изделия за нуждите на МБАЛ „Д-р Димитър Павловия“ ЕООД гр. 
Свищов.

се сключи този договор („Договора/Договорът“) за следното:

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да предостави срещу 
възнаграждение и при условията на този Договор, доставка на лекарствени продукти 
и/или медицински изделия за нуждите на МБАЛ „Д-р Димитър Павловия“ ЕООД гр. 
Свищов, наричани за краткост „Доставките“.

и

2. „МЕДОФАРМА“ ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

mailto:info@mbal-svishtov.ba


(5) В случай, че размера на действително заявените доставки е по-малък от 
предвидения, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма ангажименти към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за 
компенсиране, под каквато и да било форма, за по-малкия обем.

Чл. 7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ плаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Цената по този Договор, чрез 
периодични плащания въз основа на представени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ протоколи считано от 
приемане изпълнението на доставки за съответния период.

Чл. 8. (1) Всяко плащане по този Договор се извършва въз основа на следните 
документи:

Е приемо-предавателен протокол за приемане на доставките, подписан от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при съответно спазване на разпоредбите на Раздел VI 
(Предаване и приемане на изпълнението) от Договора и

2. фактура за дължимата сума за съответната доставка, издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
и представена на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да извършва всяко дължимо плащане в срок до 60 
(шестдесет) календарни дни след получаването на фактура на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при 
спазване на условията по ал. 1.

Чл. 9. (1) Всички плащания по този Договор се извършват в лева чрез банков превод 
по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка: PIRAEUS BANK BULGARIA AD 
BIC: PIRBBGSF
IBAN: BG47PIRB80501600158181

(2) Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено Възложителя за всички 
последващи промени по ал. 1 в срок от 3 (три) дни, считано от момента на промяната. В 
случай че Изпълнителят не уведоми Възложителя в този срок, се счита, че плащанията са 
надлежно извършени.

Чл. 10. (1) Когато за частта от доставките, която се изпълнява от подизпълнител, 
изпълнението може да бъде предадено отделно от изпълнението на останалите доставки, 
подизпълнителят представя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отчет за изпълнението на съответната част 
от доставките, заедно с искане за плащане на тази част пряко на подизпълнителя.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ отчета и 
искането за плащане на подизпълнителя в срок до 15 (петнадесет) дни от получаването му, 
заедно със становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като 
недължими.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема изпълнението на частта от доставките, при съответно 
спазване на разпоредбите на Раздел VI (Предаване и приемане на изпълнението) от 
Договора, и заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя в срок до 60 
(шестдесет) календарни дни от подписването на приемо-предавателен протокол и 
издадена фактура. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже да извърши плащането, когато 
искането за плащане е оспорено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, до момента на отстраняване на 
причината за отказа.



2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 30 
(тридесет) дни след прекратяването на Договора.

(2) Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на 
валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на 
застрахователно обезщетение в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за 
това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 15. Съгласно чл.111, ал.2 от ЗОП, когато поръчката се възлага на специализирани 
предприятия или кооперации на хора с увреждания гаранцията за изпълнение на договора е 
в размер на 2% от стойността на договора (не е приложимо).

Чл. 16. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава Гаранцията за изпълнение в срок до 30 
(iсловом Тридесет) дни след приключване на изпълнението на Договора и окончателно 
приемане на доставките в пълен размер, ако липсват основания за задържането от страна на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на каквато и да е сума по нея.

(2) Освобождаването на Гаранцията за изпълнение се извършва, както следва:
1. когато е във формата на парична сума -  чрез превеждане на сумата по банковата 

сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочена в чл. 9 от Договора;
2. когато е във формата на банкова гаранция -  чрез връщане на нейния оригинал на 

представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице;
3. когато е във формата на застраховка -  чрез връщане на оригинала на 

застрахователната полица/застрахователния сертификат на представител на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице / изпращане на писмено уведомление до 
застрахователя.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава съответна част от Гаранцията за изпълнение след 
приключване и приемане по реда на чл. [27 и 28] от Договора на всеки отделен [период/етап]. 
В такъв случай, освобождаването се извършва за сума, пропорционална на частта от 
Стойността на Договора [период/етап]. При необходимост, във връзка с поетапното 
освобождаване на Гаранцията за изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова 
банкова гаранция, съответно застраховка.

(4) Гаранцията или съответната част от нея не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако 
в процеса на изпълнение на Договора е възникнал спор между Страните относно 
неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред 
съд. При решаване на спора в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ той може да пристъпи към усвояване 
на гаранциите.

Чл. 17. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи съответна част и да се удовлетвори 
от Гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някое от неговите 
задължения по Договора, както и в случаите на лошо, частично и забавено изпълнение на 
което и да е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като усвои такава част от Гаранцията за 
изпълнение, която съответства на уговорената в Договора неустойка за съответния случай на 
неизпълнение.

Чл. 18. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи Гаранцията за изпълнение в пълен 
размер, в следните случаи:

1. ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не започне работа по изпълнение на Договора в срок до 7 
(словом: седем) календарни дни от получаването на Възлагателно писмо от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ развали Договора на това основание;



7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор/договори за подизпълнение с 
посочените в офертата му подизпълнители в срок от 3 (словом: три) работни дни от 
сключване на настоящия Договор. В срок до 3 (словом: три ) работни дни от сключването на 
договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в 
офертата подизпълнител, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпраща копие на договора или на 
допълнителното споразумение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заедно с доказателства, че са изпълнени 
условията по чл. 66, ал. 2 и 11 ЗОП.

Чл. 25. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен още:

1. преди подписване на договора за обществената поръчка да представи гаранция, 
обезпечаваща изпълнението на договора, съгласно условията на чл. 11 от настоящия 
договор;

2. да приема заявките изпратено по ел. поща или факс от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за 
доставките, предмет на настоящия договор.

4. да съгласува с Възложителя доставките, предмет на предмет на договора.

5. да осигурява условия ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да извършва текущ контрол върху 
изпълнението на договора, както и да провери и прегледа съответствието на извършените по 
договора услуги с предвиденото в техническата спецификация.

6. да спазва стриктно изискванията на Единния наръчник на бенефициента за 
прилагане на привилата за информация и публичност 2014-2020 година, при изпълнение на 
доставките предмет на договора.

7. да носи отговорност за всички вреди, нанесени на трети лица по време на 
изпълнението на настоящия договор.

8. да спазва техническите изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ посочени в техническата 
спецификация, неразделна част от настоящия договор.

10. да следи и докладва за нередности при изпълнението на договора, когато е 
приложимо. В случай на установена нередност, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да възстанови 
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички неправомерно изплатени суми, заедно с дължимите лихви.

11. да не разпространява по никакъв начин сведения и факти станали му известни при 
изпълнение на настоящия договор в срок до една година от датата на изтичане на срока му, а 
именно: от информационната система на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; за пропускателния режим; 
контрола на достъп; видеонаблюдение и противопожарно известяване; физически и 
софтуерни мерки за сигурност; разположение и контрол на информационните активи.

12. Да обезщети, предпази и защити ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от и срещу всякакви действия, 
искове и загуби, възникващи от всяко действие или бездействие или права на трети страни, 
възникващи във връзка със запазени права и други форми на интелектуална собственост и 
използване (право на възпроизвеждане, разпространение).



2. да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Цената в размера, по реда и при условията, 
предвидени в този Договор;

3. да предостави и осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до информацията, необходима 
за извършването на доставките, предмет на Договора, при спазване на относимите 
изисквания или ограничения съгласно приложимото право;

4. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното 
в чл. 43 от Договора;

5. да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на този 
Договор, включително и за отстраняване на възникнали пречки пред изпълнението на 
Договора, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поиска това;

6. да освободи представената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Гаранция за изпълнение съгласно 
клаузите на чл. 16-21 от Договора;

7. да представя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възлагателно писмо изпратено по ел. поща или 
факс за доставката, предмет на настоящия договор (по вид и количество).

8. да осъществява чрез своите контролни органи контрол върху изпълнението на 
договора.

9. да определи лица за свои представители, които да следят изпълнението на договора 
и да подписват необходимите документи;

VI ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Чл. 27. (1) Предаването на изпълнението на доставките се документира с приемно- 
предавателен протокол, който се подписва от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в два оригинални екземпляра -  по един за всяка от Страните.

(2) В приемо-предавателните протоколи изрично се записват най-малко следните 
данни: получените доставки по вид, количество, единична цена без ДДС за всеки вид, 
стойност по видове, обща стойност, име и презиме на МОЛ -  предал, МОЛ -  приел и 
подписи на лицата.

Чл. 28. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
1. да приеме изпълнението, когато отговаря на договореното;
2. когато бъдат установени несъответствия на изпълненото с уговореното или бъдат 

констатирани недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да откаже приемане на изпълнението до 
отстраняване на недостатъците, като даде подходящ срок за отстраняването им за сметка на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

3. да откаже да приеме изпълнението при съществени отклонения от договореното в 
случай, че констатираните недостатъци са от такова естество, че не могат да бъдат 
отстранени в рамките на срока за изпълнение по Договора и резултатът от изпълнението 
става безполезен за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

VII САНКЦИИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 29 При просрочване изпълнението на задълженията по този Договор, неизправната 
Страна дължи на изправната неустойка в размер на 0,05% от Цената за съответната дейност 
за всеки ден забава, но не повече от 20% (словом Двадесет процента) от Стойността на 
Договора.



1. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е започнал изпълнението на доставките в срок до 3 
(словом: Три) дни, считано от получаването на Възлагателно писмо (заявка) от 
Възложителят;

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е прекратил изпълнението на доставките за повече от 7 (словом: 
Седем)дни;

3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал съществено отклонение от Техническата 
спецификация и Техническото предложение.

4. За неизпълнение на договора се счита и доставка на лекарствени продукти и 
медицински изделия с показатели, различни от тези на посочените в офертата.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали Договора само с писмено уведомление до 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни 
непременно в уговореното време.

В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи гаранцията като неустойка за 
неизпълнение (компесаторна).

Чл. 38. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл. 118, ал. 1 от ЗОП, без 
да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на Договора 
вреди, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП. В последния 
случай, размерът на обезщетението се определя в протокол или споразумение, подписано от 
Страните, а при непостигане на съгласие -  по реда на клаузата за разрешаване на спорове по 
този Договор.

Чл. 39. Във всички случаи на прекратяване на Договора, освен при прекратяване на 
юридическо лице -  Страна по Договора без правоприемство:

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставят констативен протокол за 
извършената към момента на прекратяване работа и размера на евентуално дължимите 
плащания; и

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
а) да преустанови извършването на доставките, с изключение на такива дейности, 

каквито може да бъдат необходими и поискани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
б) да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички материали, изготвени от него в изпълнение 

на Договора до датата на прекратяването; и
в) да върне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи и материали, които са собственост 

на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са били предоставени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с предмета на 
Договора.

Чл. 40. При предсрочно прекратяване на Договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да 
заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ реално изпълнените и приети по установения ред доставки.

IX ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Дефинирани понятия и тълкуване
Чл. 41. (1) Освен ако са дефинирани изрично по друг начин в този Договор, 

използваните в него понятия имат значението, дадено им в ЗОП, съответно в легалните 
дефиниции в Допълнителните разпоредби на ЗОП или, ако няма такива за някои понятия -  
според значението, което им се придава в основните разпоредби на ЗОП.

(2) При противоречие между различни разпоредби или условия, съдържащи се в 
Договора и Приложенията, се прилагат следните правила:

1. специалните разпоредби имат предимство пред общите разпоредби;
2. разпоредбите на Приложенията имат предимство пред разпоредбите на Договора.

Спазване на приложими норми



Договора и по договорите за подизпълнение могат да бъдат прехвърляни или залагани 
съгласно приложимото право.

Изменения
Чл. 46. Този Договор може да бъде изменян само е допълнителни споразумения, 

изготвени в писмена форма и подписани от двете Страни, в съответствие е изискванията и 
ограниченията на ЗОП.

Непреодолима сила
Чл. 47. (1) Страните не отговарят за неизпълнение на задължение по този Договор, 

когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила.
(2) За целите на този Договор, „непреодолима сила“ има значението на това понятие по 

смисъла на чл.306, ал.2 от Търговския закон. Страните се съгласяват, че за непреодолима 
сила ще се считат и изменения в приложимото право, касаещи дейността на която и да е от 
тях, и възпрепятстващи изпълнението или водещи до невъзможност за изпълнение на 
поетите е Договора задължения.

(3) Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички разумни 
усилия и мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми 
писмено другата Страна незабавно при настъпване на непреодолимата сила. Към 
уведомлението се прилагат всички релевантни и/или нормативно установени доказателства 
за настъпването и естеството на непреодолимата сила, причинната връзка между това 
обстоятелство и невъзможността за изпълнение, и очакваното времетраене на 
неизпълнението.

(4) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира. 
Засегнатата Страна е длъжна, след съгласуване е насрещната Страна, да продължи да 
изпълнява тази част от задълженията си, които не са възпрепятствани от непреодолимата 
сила.

(5) Не може да се позовава на непреодолима сила Страна:
1. която е била в забава или друго неизпълнение преди настъпването на непреодолима

сила;
2. която не е информирала другата Страна за настъпването на непреодолима сила; или
3. чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до 

невъзможност за изпълнение на Договора.
(6) Липсата на парични средства не представлява непреодолима сила.

Нищожност на отделни клаузи
Чл. 48. В случай, че някоя от клаузите на този Договор е недействителна или 

неприложима, това не засяга останалите клаузи. Недействителната или неприложима клауза 
се заместват от повелителна правна норма, ако има такава.

Уведомления
Чл. 49 (1) Всички уведомления между Страните във връзка е този Договор се 

извършват в писмена форма и могат да се предават лично или чрез препоръчано писмо, по 
куриер, по факс, електронна поща.

(2) За целите на този Договор данните и лицата за контакт на Страните са, както 
следва:
1. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
Адрес за кореспонденция: гр. Свищов, ул. П. Ангелов №18, болнична аптека 
Тел.: 0631 69274; 0879397984 ;
e-mail: info@mbal-svishtov.bg; Лице за контакт: маг. фарм. Лариса Фьодоровна Боянова -  
управител на болнична аптека

mailto:info@mbal-svishtov.bg


уреждат между Страните чрез преговори, а при непостигане на съгласие -  спорът ще се 
отнася за решаване от компетентния български съд.

Екземпляри
Чл. 53. Този Договор се състои от 15 (петнадесет) страници и е изготвен и подписан в 

2 (два) еднообразни екземпляра -  един за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Приложения:
Чл. 54. Към този Договор се прилагат и са неразделна част от него следните 

приложения:
Приложение № 1 -  Техническа спецификация;
Приложение № 2 -  Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
Приложение № 3 -  Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
Приложение № 4 -  Гаранция за изпълнение.


