
Д О Г О В О Р №94/03.08.2016 г. 
ЗА ДОСТАВКА НА МЕДИКАМЕНТИ, МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ, 

МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЗА ОРТОПЕДИЯ И ЛАБОРАТОРНИ РЕАКТИВИ 
 

Днес 03.08.2016 г. в гр.Лом между: 

 

МБАЛ „Свети Николай Чудотворец” ЕООД, гр. Лом, със седалище и адрес 

на управление: гр.Лом, ул. „Тодор Каблешков”№2,  ЕИК 130128163, представлявано от 

Д-р Георги Томов Савков – Управител и Павлинка Цветанова Николова – 

счетоводител, наричано по-долу за краткост “Възложител” от една страна 

и 

„ Марвена Диагностика” EООД със седалище и адрес на управление: гр. 

София, ж.к. Младост 2, ул. „Свети Киприян“  № 44, ЕИК 200600292,представлявано от 

Надя Евстатиева Драгоева и Лина Иванова Щърбанова - Управители, наричано за 

краткост по–долу “Изпълнител”,  

на основание чл.41 от ЗОП /отменен с § 4 от  ПЗР на ЗОП-ДВ  бр.13 от 16.02.2016 г. в 

сила от 15.04.2016 г./  и Решение 2616/06.07.2016 г. на Управителя на МБАЛ”Свети 

Николай Чудотворец”ЕООД, гр.Лом, се сключи настоящият  договор за следното: 

 

І. ПРЕДМЕТ И СРОК НА ДОГОВОРА 
Чл.1./1/. Възложителят възлага, а Изпълнителят се задължава след заявки да 

извършва периодични доставки на медикаменти, медицински консумативи, 
медицински изделия за ортопедия и лабораторни реактиви, подробно описани в 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 към настоящия договор. 

/2/. Изпълнителят може след съгласие на Възложителя да достави лекарство с 

търговско наименование различно от посоченото в Приложение № 1 към договора, но 

еквивалентно на описаното с непатентно наименование при спазване на всички други 

условия по договора, на нормативната база и на единична цена не по-висока от 

договорената. Възложителят си запазва правото да не приеме предложението на 

Изпълнителя. 

/3/. Възложителят е задължен да приеме и заплати само количествата и видовете, 

които е заявил, и които са доставени при условията на настоящия договор. 

Възложителят не е длъжен да заяви всички видове и количества по Приложение №1.  

Чл.2.Настоящият договор се сключва за срок от 12(дванадесет) месеца,считано 

от датата на подписването му. 

 

ІІ. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 
Чл. 3 /1/. Цената, която Възложителят се задължава да заплаща на Изпълнителя за 

извършените доставки на медикаменти и консумативи е крайната доставна цена, 

предложена от Изпълнителя и посочена влева с ДДС в Приложение №1 към настоящия 

договор.  

/2/. Договорената цена е фиксирана и не подлежи на изменение от страните по 

настоящия договор, освен в случаите на чл. 43, ал. 2 от ЗОП /отменен с § 4 от  ПЗР на 

ЗОП-ДВ  бр.13 от 16.02.2016 г. в сила от 15.04.2016 г./.  

/3/.В случай, че през времето на действие на договора стойността по чл. 46 от 
Наредба 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 за 
работа на комисията по цени и реимбурсиране (20.12.2011 г.) стане по-ниска от 

договорената, последната автоматично се намалява до стойността по чл. 46 от 

цитираната наредба. Възложителят автоматично изисква фактуриране / префактуриране 



на новата по-ниска цена от датата на влизане в сила на конкретното решение на 

Комисията по цени и реимбурсиране и безусловно заплаща лекарствените продукти на 

по-ниската цена. 

/4/.В случай, че е извършено плащане на по-високите цени, изпълнителят е 

длъжен да издаде кредитно известие за надвзетите суми, които възложителят си удържа 

при следващи плащания въз основа на него. 

/5/. В цената на стоките, посочена в Приложение № 1 към настоящия договор са 

включенивсички разходи, включително мита, ДДС и др. франко болничната аптека на 

Възложителя. 

Чл.4./1/. Възложителят ще заплаща стойността на съответната доставка в срока, 

предложен от изпълнителя, считано от датата на издаване на фактура, при условие че 

няма забележки по изпълнението на договора.Подписването на доставната фактура не 

означава непременно липса на забележки. 

/2/. Заплащането на доставените стоки се извършва в лева, след представяне на 

доставна фактура, съставена съгласно изискванията на ЗДДС и ППЗДДС, оригинал и 

едно заверено копие и складова разписка, изготвена от упълномощено от Възложителя 

лице, удостоверяваща липсата на забележки по изпълнението на доставката и 

заскладяването на стоките в болничната аптека. 

/3/.Заплащането се извършва чрез банков превод, по сметката, посочена от 

Изпълнителя в офертата му, като стойността на всяка доставка се заплаща в срок до 60 

дни  след представяне на документите по ал. 2. 

 

ІІІ. СРОК И МЯСТО НА ДОСТАВКА 
Чл.5. /1/.Всяка отделна доставка на стоките, предмет на настоящия договор, 

следва да бъде извършена при спазване на сроковете оферирани от Изпълнителя.Датата 

на доставянето се удостоверява писмено от упълномощено от Възложителя лице при 

подписването на доставната фактура. 

/2/. При изпълнение на спешни поръчки, срокът за доставка на съответните 

лекарствени продукти е в рамките на деня след получаване на писмена заявка или 

заявка по телефон. 

/3/ При възникване на  спешна необходимост от доставка на медикаменти в 

рамките на почивни дни, в т.ч. и празници, както и в периода  17:00 ч. – 08.00ч., 

заявките ще се извършват от телефон 0971 60051 вътр.382 в срока по предходната 

алинея. 

/4/. В случай на обективна невъзможност за изпълнение на доставката в срок, 

Изпълнителят е длъжен да съобщи на Възложителя за закъснението, за причините, 

довели до закъснението, и за възможностите и срока на доставка. Съобщаването е 

писмено. В противен случай, Изпълнителят губи правата си по настоящия договор за 

доставките (стоките), за които е в забава. 

Чл.6./1/.За място на доставката се определя болничната аптека на Възложителя. 

/2/.Доставката се приема в болнична аптека след проверка видово и 

количествено, съвпадение на партиди и срокове на годност, съдържание на фактурата 

относно доставни единични цени и падеж от представител на Възложителя. 

/3/. Доставката се счита за извършена и документите се придвижват за плащане, 

след проверката и приемането на стоката, подписване на фактурата от упълномощено 

от Възложителя лице и изготвянето на складова разписка. 

 

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 
Чл. 7./1/.Изпълнителят е длъжен: 

а/ да осигурява необходимите количества лекарствени продукти, предмет на 

договора, за целия срок на неговото действие. 



б/да доставя стоките, предмет на настоящия договор, в уговорения срок и в 

съответствие със заявката на Възложителя; 

в/да доставя стоките, предмет на настоящия договор, пакетирани, маркирани, в 

съответния вид, количество и качество, което да отговаря на всички приети български 

стандарти, съгласно нормативните разпоредби; 

г/ При рекламация за явни недостатъци Изпълнителят е длъжен в срока по 

раздел ІІІ от настоящия договор да замени стоките за своя сметка и риск. Рекламацията 

на доставените некачествени стоки се извършва в писмен вид - констативни протоколи, 

съставени и подписани от приемащия и предаващия (приносител, превозвач), като по 

преценка на приносителя стоките могат да останат на съхранение и отговорно пазене 

при Възложителя. В този случай собствеността върху стоките не преминава върху 

Възложителя.   

           д/ всички доставени стоки да са със срок на годностне по – малък от 60 

(шестдесет) на сто от обявения от производителя към датата на всяка доставка.В случай 

на доставка на медицински консумативи с по–кратък от договорения срок на годност, 

изпълнителят дължи неустойка, както следва:  
- 59,99% - 50% срок на годност - 20 % върху стойността на доставката;  

- 49,99% - 40% срок на годност - 30 % върху стойността на доставката;  

- 39,99% - 30% срок на годност - 60 % върху стойността на доставката;  

- 29,99% - 20% срок на годност - 75 % върху стойността на доставката;  

- под 20% срок на годност - 90 % върху стойността на доставката.  

Възложителят си запазва правото, в случай че срока на годност не го 

удовлетворява, да не приеме доставените стоки, а Изпълнителят се задължава 

незабавно да достави нови, съобразени с изискванията на Възложителя. 

е/доставените стоки следва да отговарят по вид и количество на посочените в 

заявка на Възложителя. При доставка на стоки в количества по - високи от посочените 

в заявката, Възложителя не е обвързан със заплащането им; 

ж/ при сключване на настоящия договор да представи гаранция за добро 

изпълнение, в размер на 3 /три/%без ДДС от стойността на договора, в една от формите 

предвидени в чл.60 от ЗОП /отменен с § 4 от  ПЗР на ЗОП-ДВ  бр.13 от 16.02.2016 г. в 

сила от 15.04.2016 г./; 

з/ изпълнителят е длъжен да следи за нормативно определените ценина 

лекарствените продукти и медицински консмативи, и да фактурира на цена, 

дефинирана в раздел ІІ от настоящия договор. 

и/ изпълнителят е длъжен да издаде кредитно известие за надвзетите суми, в 

случай, че е извършено плащане на по-високи цени от дефинираните в раздел ІІ от 

настоящия договор към датата на доставката. 

й/ при условията на възникване на извънредни ситуации /природни бедствия,  

инциденти, аварии, военни действия и други извънредни обстотятелства/, се задължава 

да не спира и/или прекратява доставките на заявените от Възложителя медикаменти, 

медицински консумативи, медицински изделия за ортопедия и лабораторни реактиви. 

Чл. 8. Изпълнителят има право да получи уговорената цена на стоките при 

условията и реда на настоящия договор. 

Чл.  9./1/.Възложителят е длъжен: 

а/ да заплати доставените стоки по ред и начин посочен в настоящия договор; 

б/ да върне след изтичането на срока на изпълнение на настоящия договор, 

внесената гаранция за добро изпълнение от страна на Изпълнителя. За периода, през 

който гаранцията е била в разпореждане на Възложителя не се дължат лихви. 

Чл.10/1/. Възложителят има право при рекламация на доставените му от 

Изпълнителя стоки да изиска в посочен от него срок тяхната подмяна или връщане на 

цената.  



/2/. При отказ да се извърши подмяна на стоките по предходната алинея, както и 

при невъзможност за доставяне на медикаментите по вид или количество в 

съответствие с  подадена заявка, Изпълнителят е длъжен да уведоми по факс и писмено 

възложителя в срок не по-дълъг от 30 /тридесет/ минути след получаване на заявката. 

Ако изпълнителят не уведоми в посочения срок Възложителя за невъзможността за 

извършване на доставката и не достави стоките по заявката, това се счита за мълчалив 

отказ. При отказ от извършване на доставка било то писмен или мълчалив, 

възложителят има пълното право да закупи стоките, упоменати в заявката, за която е 

направен отказа от друг доставчик.При закупуване на стоки по ал. 1 на по-висока от 

договорената в настоящия договор цена, за разликата в стойността възложителят се 

удовлетворява чрез прихващане от дължими суми или от предоставената гаранция за 

изпълнение на договора.  
Чл.11./1/ Възложителят има право да изисква фактуриране / префактуриране на 

новата по-ниска цена, образувана по начина дефиниран в раздел ІІ от настоящия 

договор от датата на влизане в сила на конкретното решение на Комисията по цении 

реимбурсиране и безусловно да заплаща лекарствените продукти на по-ниската цена. 

/2/. Възложителят има правода удържа при следващи плащания въз основа на 

кредитно известие от Изпълнителя надплатените суми в случай, че е извършено 

плащане на по-висока цена от дефинираната в раздел ІІ от настоящия договор към 

датата на доставката. 

Чл. 12.Възложителят има право да се удовлетвори от гаранцията за изпълнение 

за неустойките по този договор и за надплатени суми. 

 

V.ПРЕКРАТЯВАНЕ И НЕУСТОЙКИ 
Чл.  13/1/. Настоящият договор се прекратява: 

-с изтичане на уговорения срок; 

-по взаимно съгласие; 

 Чл. 14./1/.В случай на неизпълнение на задълженията на Изпълнителя, описани в 

чл.7 от настоящия договор, Възложителя има право да прекрати договора, с писмено 

предизвестие и да задържи дадената гаранция за добро изпълнение. 

/2/.При условията на ал.1, когато неизпълнението на договора е за един или 

няколко продукта, Възложителят го прекратява само в тази част. 

Чл. 15./1/. При неизпълнение на Чл. 7, б. „б” Изпълнителят дължи неустойка в 

размер на 0,7% на ден върху стойността на неизпълнената доставка, но не повече от 10 

% от стойността на неизпълнението. 

/2/. При неизпълнение на Чл. 7, б. „и” Изпълнителят дължи неустойка в размер 

на надвзетите суми. 

Чл. 16. /1/. Възложителят има право на обезщетение за претърпените 

действителни вреди в случаите, когато те надхвърлят размера на гаранцията за 

изпълнение на договора. 
/2/ Възложителят удовлетворява претенциите си относно неизпълнението на 

договора, както и за заплащане на неустойките от страна на изпълнителя по следния 

ред: първо чрез прихващане от дължими суми: при липса на такива суми – от 

гаранцията по  договора. 
VІ.ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ 

            Чл. 17.Изменение на договора за обществена поръчка се допуска по изключение: 

При удължаване срока на договор за доставка или услуга с периодично или 

продължително изпълнение, в случай че едновременно са изпълнени следните условия: 

а) не по-късно от 6 месеца преди изтичане на срока на договора възложителят е открил 

процедура със същия предмет за последващ период, която не е завършила с избор на 

изпълнител; 

б) срокът на договора се удължава до избора на изпълнител, но не повече от 6 месеца; 



в) прекъсване в доставката или услугата би довело до съществени затруднения за 

възложителя. 

Чл. 18. За неуредените в този договор въпроси ще се прилагат разпоредбите на 

българското гражданско законодателство.  

Чл. 19./1/С оглед на обстоятелството че този договор е сключен на основание 

Закона за обществените поръчки, страните се споразумяват, неизменна част от него да 

се считат: 

-решението за откриване на процедурата; 

-обявлението и документацията за откриване на процедурата; 

-офертата на участника, определен за Изпълнител на обществената 

поръчка, визиран в настоящия договор като Изпълнител; 

-приложение № 1, съдържащо лекарствените продукти и медицински 

консумативи, предмет на настоящия договор; 

/2/При наличие на колизия, между която и да е клауза от настоящия договор и 

клауза, залегнала, като условие в решението и документацията на Възложителя за 

откриване на процедурата по ЗОП се прилага клаузата, залегнала в решението и 

документацията. 

/3/Възложителят не се обвързва с количествата на стоките предмет на 

настоящия договор, обявени в документацията по процедурата. Те имат само 

информационна и прогнозна функция. Заявените количества ще са в зависимост от 

преминалите пациенти, финансовите възможности и нуждите на Възложителя за 

период от дванадесет месеца от датата на сключване на договора. 

 

 Чл. 20./1/Страните се споразумяват за валидни адреси и банкови сметки да се 

считат: 

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:  ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 
Организация  - „Марвена 

Диагностика“ ЕООД 

 Организация – МБАЛ”Свети Николай 

Чудотворец”ЕООД 

Адрес: ж.к. Младост 2, „Свети 

Киприян“ №44 

 Адрес: ул.”Т. Каблешков” №2 

Град : София  Град Лом 

Пощенски код: 1799  Пощенски код:  3600 

Държава: България  Държава БЪЛГАРИЯ 

Тел.: 02 9748944  Тел.: 0971/60065;60054  

Факс: 02 9748944  Факс: 0971 /60065 

Електронна поща: 

stoyan.choroleev@marvena-dx.com 

 Електронна 

поща:bolnicalom@mballom.bg 

Банкова сметка  Банкова сметка 

БНП Париба С.А. –клон София  УниКредит Булбанк  

Б.сметка и Б.код: 

IBAN: BG83BNPA94401020058210 

BIC: BNPABGSX 

 IBAN:BG40UNCR70001519766347 

 BIC:UNCRBGSF 

 

/2/При промяна на адреса и/ или на посочените в предходната алинея, банкови 

сметки, съответната страна е длъжна да уведоми другата в тридневен срок от 

промяната. 

VІІ. СПОРОВЕ 
Чл.21./1/. Възникналите по време на действието на договора спорове и 

разногласия между страните се решават чрез преговори между тях. Постигнатите 

договорености се оформят в писмена форма и са  неразделна част от настоящия 

договор. 



/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 действуващото българско 

законодателство. На основание чл. 117, ал.2 от Гражданско-процесуалния кодекс по 

имуществени спорове, при и по повод изпълнението на настоящия договор, местната 

им подсъдност се определя от седалището на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

 

VІІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
Чл.22./1/. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и 

задълженията, произтичащи от този договор. 

/2/. Страните по договора могат да го променят или допълват само при 

възникване на обстоятелствата, предвидени в чл. 43, ал. 2 от ЗОП /отменен с § 4 от  ПЗР 

на ЗОП-ДВ  бр.13 от 16.02.2016 г. в сила от 15.04.2016 г./. 

/3/. Договорът влиза в сила от момента на подписването му от двете страни. 

/4/. За случаи, неуредени с разпоредбите на настоящия договор, се прилагат  

Закона за обществени поръчки, Търговския закон и другите действащи  нормативни 

актове. 

/5/. При подписването на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представи следните 

документи, изискващи се съгласно чл. 47,ал.9 от ЗОП /отменен с § 4 от  ПЗР на ЗОП-ДВ  

бр.13 от 16.02.2016 г. в сила от 15.04.2016 г./: 

1. Свидетелство за съдимост на управителя; 

2. Удостоверение от НАП, ТД – ................ за липса на задължения на 

дружеството; 

3. Удостоверение за липса на задължения на дружеството, издадено от 

Община .................; 

4. Платежно нареждане от ....................г. за внесена гаранция за изпълнение 

на договора по смисъла на чл. 7, б /ж/ от същия/документ, удостоверяващ 

банковата гаранция/. 

/6/. Настоящият договор, заедно с Приложенията, които са неразделна част от 

него, се сключи в три еднообразни екземпляра на български език – един за 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и съдържа 6/шест/ страници и всяка 

страница е подписана от страните. 

Настоящият договор се състави и подписа в три еднообразни екземпляра  - един 

за изпълнителя и два за възложителя. 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:  ИЗПЪЛНИТЕЛ: 
   
УПРАВИТЕЛ подпис 
 
                                 /Д-р Г.Савков/ 

 УПРАВИТЕЛ подпис 
  

   

Счетоводител подпис 
 
                            /П.Николова/ 

  


