
ДОГОВОР 
за 

„Доставка на лекарствени продукти за лечение на хематологични заболявания и 
терминална бъбречна недостатъчност на хемодиализа в Многопрофилна болница 

за активно лечение „Проф. Д-р Стоян Киркович" АД - гр. Стара Загора" 

Днес ,.2014г. в гр.Стара Загора между "МБАЛ-проф.д-р 
Ст.Киркович"АД с адрес:гр.Стара Загора, ул."Столетов"№2, ЕИК № 123535874 
представлявано от Доц.д-р Йовчо Петков Йовчев-Прокурист, упълномощен с Протокол 
№10 от 12.12.2014год. на Съвета на директорите, наричан по-долу за краткост 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ/КУПУВАЧ от една страна 

И 

„ СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД 
със седалище и адрес на управление гр. София, ул. Лъчезар Станчев № 5, Софарма 
Бизнес Тауърс, сграда А, ет.12 тел. 02/ 81 33 660 факс: 02/81 33 661, ЕИК 103267194, 
Представлявано от Димитър Димитров- Изпълнителен директор 
наричан за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ/ПРОДАВАЧ във връзка със Заповед 
№488/04Л1.2014год. на Изпълнителния директор на "МБАЛ - проф. д-р Ст.Киркович" 
АД, гр.Стара Загора се сключи настоящият договор, като страните се договориха за 
следното: 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

1.1. КУПУВАЧЪТ възлага, а ПРОДАВАЧЪТ се задължава да доставя на Купувача 
лекарства наричани по- долу "Стоки" съгл. приложената към настоящият договор 
спецификация 

II. ЦЕНИ И ОБЩА СТОЙНОСТ НА ДОСТАВКИТЕ ПО ДОГОВОРА 

2.1. Единичната цена на стоките се определя съгласно офертата 
2.2. Цената е определена до краен получател 
2.3. Общата стойност на доставките по договора с ДДС възлиза на: 822 228.24лв. с ДДС 
и 685 190.20лв. без ДДС, съгласно спецификацията 
2.4. При промяна на нормативната уредба, както и в случай, че държавната регулирана 
цена на лекарствените продукти, включени в Позитивния лекарствен списък по чл. 262, 
ал. 4 от ЗЛПХМ се промени и стане по - ниска от оферираната през време на действие 
на договора, цената се намаля от датата на промяната. 
2.5. В случай, че през време на действие на договора за възлагане на обществената 
поръчка стойността по чл. 20 от Наредбата за 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 позитивния 
лекарствен списък, стане по-ниска от договорената, купувача безусловно заплаща 
лекарствените продукти на по-ниската цена от датата на влизане в сила на конкретното 
решение нй Комисията по Позитивния лекарствен списък . 



III. УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 
3.1. Плащането по настоящият договор се осъществява чрез банков превод от страна на 
Купувача по посочената в чл. 15.3 банкова сметка на ПРОДАВАЧА 
3.2. Банковите разходи по превода са за сметка на Продавача 
3.3. Заплащането на стоките се извършва разсрочено в срок 60 (шестдесет) дни след 
представяне на следните документи: 
- доставна фактура -оригинал 
- двустранно подписан приемно-предавателен протокол 
- заявка от купувача 

IV. СРОК НА ДОСТАВЯНЕ 

4.1. Доставянето на стоките се извършва в срок з'а планови доставки: от 48 (четиридесет и 
осем)часа 
4.2. При спешност -доставки до 2 часа след писмена заявка от Купувача 

V. МЯСТО НА ДОСТАВЯНЕ 

5.1. Място на доставяне на стоките по този договор са до краен получател МБАЛ-
проф.д-р Ст.Киркович АД, гр. Стара Загора, ул."Ген.Столетов"№2 
5.2. Рискът от случайно погиване или повреждане на стоките преминава върху 
Купувача от момента на приемането им на мястото на доставянето. 

VI. ДАТА НА ДОСТАВЯНЕ НА СТОКИТЕ 

6.1. За дата на доставяне се счита датата, на която стоките са пристигнали при крайните 
получатели, съгл. приемно- предавателния протокол 

VII. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРОДАВАЧА 

7. Продавачът се задължава: 
7.1. Да достави стоките в договорения срок и да ги предаде придружени със 

сертификат за качество 
7.2. Да предаде стоките в съответния вид, количество и качество на мястото на 

доставяне 
7.3. След доставяне на стоките до крайния получател да представи на Купувача 

документите, изброени в т. 3. 3. от настоящия договор. 
7.4. Гранцията за изпълнение на настоящия договор да се внесе преди 

подписването му. Гаранцията е на стойност 3% (три % ) от общата стойност на 
договора и е със срок до приключване изпълнението на настоящия договор. 
,9 * 

VIII. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КУПУВАЧА 

8. Купувачът се задължава: 
8.1. Да приеме доставените в срок и на място стоки, съответстуващи по вид, 

количество и качество на описаното в настоящия договор 
8.2. Да заплати доставените стоки в уговорените срокове 
8.3.След изтичане на срока на изпълнение на договора да освободи гаранцията 

за изпълнение Л5ез да дължи лихва за периода, през който средствата са престояли 
законно у него/ 



IX. ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА СТОКИТЕ 

9.1. При приемането на стоките се извършва на място на доставяне от 
представител на крайния получател или друг упълномощен представител на 
КУПУВАЧА 

9.2. При приемането на стоките се подписва приемно-предавателен протокол, 
удостоверяващ, че стоките са получени 

X. КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИИ И СРОК НА ГОДНОСТ 

10.1. Качеството но стоките, предмет на настоящия договор, следва да отговаря 
на техническите стандарти на производителя 

10.2. Към датата на доставката, срока на годност на стоките предмет на 
настоящия договор, следва да бъде не по-малък от 75% от обявения от производителя. 

10.3. В случай на доставка с по-кратък от договорения срок Продавача дължи на 
Купувача неустойка, която се прихваща от дължимите на Продавача суми, както 
следва: 

> от 75% до 65%- 5 % върху стойността на доставката 
> от 65 %до 55 %- 10 % върху стойността на доставката 
> от 55 %до 45 % -20 % върху стойността на доставката 
> от 45% до 35%- 40% върху стойността на доставката 
> под 35%- 60% върху стойността на доставката 
> Доставката на продукт с остатъчен срок под 40% се извършва само с мотивирано 

писмено решение на Изпълнителния директор на лечебното заведениеи без 
изрично негово съгласие стоките не следва да бъдат заплащани. 
10.4. КУПУВАЧЪТ може да откаже приемането на стоките, ако остатъчният 

срок е по-малък, или по негова преценка да ги приеме с отстъпка в цената. 

XI. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕТОЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ. РЕКЛАМАЦИИ. 

11.1. Купувачът може да предявява рекламации пред Продавача за: 
а/ количество и некомплекност на стоките или технич. документация /явни 

недостатъци/ 
б/ качество / скрити недостатъци /: 
- при доставяне на стоките от договорения 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 дневен срок от 

датата на доставяне с протокол, съставен от Купувача. 
11.3. Купувачът е длъжен да уведоми писмено продавача за установените 

дефекти в 15 дневен срок от констатирането им. 
11.4. В рекламациите се посочва N на договора, точното количество на стоките с 

техния N, основанието за рекламация и конкретно искане на Купувача. Към 
рекламацията се прилага копие от сертификата за качество, получено заедно с другите 
дължими документи по договора и същата се изпраща на Продавача. 

11.5. При рекламация за явни недостатъци продавачът е длъжен в срок от 24 часа 
от получаване на рекламацията за своя сметка и риск да достави на мястото на 
доставяне договорените стоки. • 

11.6. При рекламации за скрити недостатъци Продавачът е длъжен в срок от 24 
часа от полу 1аване на рекламацията да замени стоката без необходимото качество, с 



договорените, за своя сметка и риск или да върне съответната част от заплатената цена, 
ведно с лихвите от деня на получавенето . 

11.7. Изборът на посочените по- горе възможности да се върне съответната част 
от платеното или да се доставят нови стоки принадлежи на Купувача, като разходите и 
рисковете по новото доставяне са за сметка на Продавача 

XII. ОТГОВОРНОСТ ПРИ ЗАБАВА И НЕУСТОЙКИ 

12.1.3а неизпълнения на задълженията си по настоящия договор, неизправната 
страна дължи лихви за забавата на всеки просрочен ден върху дължимата сума, в 
размер на съответната на забавата част от основния лихвен процент за страната, 
определен от БНБ, но не повече от 10% от стойността на неизпълнението. 

12.2.Когато при наличие на рекламации продавачът не изпълни задълженията си 
по раздел XI от настоящия договор в срок, същият дължи на купувача неустойка в 
размер на 5 % от цената на стоките, за които са направени рекламации. 

12.3.КУПУВАЧЪТ удовлетворява претенциите си относно неизпълнението на 
договора, както и за заплащане на неустойки от страна на ПРОДАВАЧА по следния 
ред: първо чрез прихващане от дължимите суми, а при липса на такива суми - от 
гаранцията по чл.7.4 от договора, след което по съответния ред. 

XIII. 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, която е следвало да изпълни свое задължение по договора е 
била в забава, тя не може да се позовава на на непреодолима сила. 

13.3. "Непреодолима сила" по смисъла на този договор е непредвидено или 
непреодвратимо събитие от извънареден характер, възникнало след сключването на 
договора. 

13.4. Страната, засегната от непреодолима сила е длъжна да предприеме всички 
действия с грижата на добър стопани, за да намали до минимум понесените вреди и 
загуби, както и да уведоми писменно другата страна в двуседмичен срок от 
настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за 
настъпилите от това вреди. 

13.5. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и 
свързаните с тях насрещни задължения се спира. 

13.6. Не е непреодолима сила събитие, причинено по небрежност или чрез 
умишлено действие на Купувача или на негови представители и / или служители, както 
и недостига на парични средства на Купувача. 

XIV. СПОРОВЕ 

14.1. Възникналите спорове и разногласия между страните се решават чрез 
преговори 

14.2. В случай на непостигане на договореност по предходния член, всички 
спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, вкл. споровете, породени 
от или отнасящи се до наговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или 
прекратяване^ ще бъдат разрешавани според българските материални и процесуални 
закони от компетентния съд по реда на ГПК. 



XV. СЪОБЩЕНИЯ 

15.1. Всички съобщения между страните свързани с изпълнението на този 
договор са валидни,ако са направени в писменна форма, подписани от упълномощените 
представители на продавача или купувача. 

15.2. За дата се смята: 
- дата на предаването - при ръчно предаване на съобщението 
- дата на пощенското клеймо на обратната разписка - при изпращане по пощата 

15.3. За валидни адреси за приемане на съобщения, свързани с настоящия 
договор се смятат: 

ЗА ПРОДАВАЧА : ЗА КУПУВАЧА: 
гр. София 1756, район Изгрев, ул. "Лъчезар 
Станчев" 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда 
«А», етаж 12 

Гр. Стара Загора, ул."Ген.Столетов" 2 

IBAN: BG87INGB91451001838915 IBAN сметка: BG 46 FINV 915010 UB44 3812 

BIC: INGBBGSF BIC CODE: FINVBGSF 

ING Банк клон София ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД, 
клон Стара Загора 

15.4.При промяна на данните по чл.15.3, съответната страна е длъжна да 
уведоми другата в тридневен срок от промяната 

XVI. ДРУГИ УСЛОВИЯ 

16.1. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, 
произтичащи от този договор 

16.2. За неуредените въпроси в настоящия договор се прилага действащото 
българско законодателство 

XVII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

17.1. Договорът влиза в сила от .г. е със срок на действие 12 
(дванадесет) месеца, считано от датата на сключване на договора за изпълнение. 
като Възложителя не се задължава да закупи всички спесифицирани продукти, а според 
своите реални потребности. 

17.2. При намаляване на пределно допустимите цени, изменението на 
договорените цени влиза в сила автоматично от датата на публикуването на съответния 
нормативен акт. 

17.3. Съставянето на настоящия договор се извърши при наличието на 
документите по чл.42 ЗОП. 

17.4. Размерът на гаранцията за изпълнение на договора е 3% от стойността на 
сключения договор по приложената спецификация и е 20 555.71 лв. 

17.5. Гаранцията за изпълнение служи за обезпечение на изпълнението на 
договора от страна на Изпълнителя. Същата може да бъде задържана изцяло или 
частично от Възложителя при пълно неизпълнение на поетите задължения от страна на 
Изпълнителя, както и при некачествено или неточно изпълнение дължащи се на 



17.6. От страна на Възложителят отговорност по изпълнението на договора носи 

17.7. Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра на български 
език - един за Продавача и един за Купувача. 

КУПУВАЧ: 
Прокурист: 
/Доц.Д-р 



СПЕСИФИКАЦИЯ 

За Доставка на лекарствени продукти за лечение на хематологични заболявания и терминална бъбречна недостатъчност на хемодиализа 

към договор с фирма "СОФАРМА ТРЕЙДИНГ БЪЛГАРИЯ" АД - гр. София 

№ О П А Т С код 
Международно 

непатентно 
наименование /INN/ 

Мярка 
Лекарств 

форма 

Количество 
активно 

лекарствено 
вещество 

Количество 
Търговско 

наименование на 
продукта 

Съдържан и е фирма 

Единична 
цена в JIB. 

без Д Д С за 
мярка 

Единична 
цена в лв. 
с Д Д С за 

мярка 

О б щ а 
стойност в 

лв. без Д Д С 

О б щ а 
стойност в 
лв. с Д Д С 

Срок и 
условия на 
разплащане 

(в дни) 

Срок на 
доставка 
в часове 

Остат. 
срок на 

годност в 
% 

Фирма-
производител 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 L01XX32 BORTEZOMIB fl 

парентерална 

ф - м а 3 .5mg 100 Ve lcade 

powder for solution for 
injection 3,5 x 1 

1773.85 2128.62 177385.00 212862.00 60 48 75% 
JOHNSON & 
JOHNSON 

8 L03AB04 INTERFERON-dlfa fl 
парентерална 

ф - м а 3 M I U 720 R o f e r o n - A 

solution for injection 3 
MIU/0,5 ml x 1 pre-filled 

syringe + needle 
9.33 11.20 6717.60 8064.00 60 48.00 75% LA ROCHE 

9 L01XC02 RITOXIMAB fl 

парентерална 

ф - м а lOOmg 60 M a b T h e r a 

concentrate for solution 
for infusion 100 mg/10 ml 

x 1 vial 
412.50 495.00 24750.00 29700.00 60 48.00 75% LA ROCHE 

10 L01XC02 RITOX1MAB fl 
парентерална 

ф - м а 5 0 0 m g 120 M a b T h e r a 

concentrate for solution 
for infusion 500 mg/50 ml 

x 1 vial 2066.67 2480.00 248000.40 297600.00 60 48.00 75% LA ROCHE 

20 L03AA13 PEGFILGRASTIM amp. 

парентерална 

ф - м а 6 m g 20 Neu las t a 

6mg-0,6ml solution for 
injection in pre-filled 
syrigne lOmg/ml x 1 

1416.93 1700.32 28338.60» 34006.40 60 48.00 75% 
AMGEN 
EUROPE 

28 N02AX02 TRAMADOL caps. 

перорална ф -

ма 5 0 m g 2000 TRAMALGIN 
50 mg capsules, hard x 20 

0.10 0.12 200.00 240.00 60 48.00 75% 
УНИФАРМ АД-

СОФИЯ 

29 N02AX02 TRAMADOL amp. 

парентерална 

ф - м а lOOmg 200 TRAMALGIN 
sol.for inj. 50 mg/ml-2 ml 

x l 0.72 0.86 144.00 172.00 60 48.00 75% 
СОФАРМА АД-

СОФИЯ 

30 Н02АВ02 DEXAMETHAS£NE amp. 

парентерална 

ф - м а 4 m g 40000 
DEXAMETHASONE 

SOPHARMA 

solution for 
injection/infusion 4 mg/ml 

- 1 ml x 1 0.33 0.40 13200.00 16000.00 60 48.00 75% 
СОФАРМА АД-

СОФИЯ 

38 В03ХА02 Darbepoetin alpha 

Предварите 
ЛНО 

напълнена 
спринцовка 

парентерално 40 m e g 100 A r a n e s p 

40 mcg/0.4 ml solution for 
injection pre-filled syringe 

with needle guard x 1 
101 58 121.90 10158.00 12190.00 60 48.00 75% 

AMGEN 
EUROPE 

39 Darbepoetin alpha 

Предварите 
лно 

напълнена 
спринцовка 

парентерално 60 m e g 100 A r a n e s p 

60 mcg/0.3 ml solution for 
injection pre-filled syringe 

with needle guard x 1 
152.38 182.86 15238.00 18286.00 60 48.00 75% 

AMGEN 
EUROPE 

Darbepoetin alpha 

1 федварите 
лно 

напълнена 
спринцовка 

парентерално 80 m e g 100 A r a n e s p 

solution for injection pre-
filled syringe with needle 

guard 80mcg/0,4 x 1 
203.17 243.80 20317.00 24380.00 60 4800 75% 

AMGEN 
EUROPE 

I 

J 



41 

t 

B03XA03 
Methoxy- polyethylene 

glycol - epoetin beta 

ЛНО 

напълнена 
спринцовка 

парентерално 75 meg 40 Mi rc t r a 

solution for injection 75 
pg/0,3 ml x 1 pre-filled 

syringe 
212.00 254.40 8480.00 10176.00 60 48.00 75% LA ROCHE 

42 
Methoxy- polyethylene 

glycol - epoetin beta 

ЛНО 

напълнена 
спринцовка 

парентерално 100 meg 40 Mircera 

solution for injection 100 
(ig/0,3 ml x 1 pre-filled 

syringe 
283.50 340.20 11340.00 13608.00 60 48.00 

75% LA ROCHE 

43 
Methoxy- polyethylene 

glycol - epoetin beta 

Предваритй 
ЛНО 

напълнена 
спринцовка 

парентерално 150 meg 40 Mircera 

solution for injection 150 
Hg/0,3 ml x 1 pre-filled 

syringe 
428.33 514.00 17133.20 20560 00 60.00 48.00 

75% LA ROCHE 

44 B03AC02 Saccharated Iron Oxid amp. парентерално 100 mg/5 ml 3000 IDAIKK 

sol.inj. 20 mg/m! - 5 ml 
x 1 

10.63 12.76 31890.00 38280 00 60 00 48.00 

75% VIFOR 

46 H05BX01 Cinacalcet tab). перорално 30 mg 5180 Mimpara 
tablets 30 mg x 28 10.32 12.38 53457.60 64128 40 60.00 48.00 

75% 
AMGEN 
EUROPE 

47 H05BX02 Paricalcitol tabl. перорално 1 meg 5180 Zemplar 

1 microgram capsules 
soft x 28 

3.56 4.27 18440.80 22118.60 60.00 4800 

75% ABBVIE 

i 

Обща стойност на договора без ДДС: 6 8 5 1 9 0 . 2 0 

i 
Обща стойност на договора с ДДС: 8 2 2 2 2 8 . 2 4 

i Гаранция за изпълнение 3%: 2 0 5 5 5 . 7 1 

К У П У В А Ч : 

Прокурист: Л о 

/ Д о ц . Д л Йо 

ПРОДАВАЧ: 

овчев/ sopharra^ trading 
evojt f f io/ п healthcare 


