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РАЗДЕЛ I
ОПИСАНИЕ НА ПОРЪЧКАТА, ИЗИСКВАНИЯ  

КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТИТЕ

1. Обект на поръчката: обект на поръчката е доставка на лекарствени 
продукти за нуждите на ПСАГБАЛ „Света София” ЕАД за период от сключване на 
договора до 12.03.2019г. За лекарствени продукти предмет на общ ествена поръчка 
провеждана от Централния орган за покупки в сектор „Здравеопазване“ /ЦОПСЗ/, 
крайният срок за извършване на доставките е до сключване на договори на базата на 
сключените рамкови споразумения съгласно ПМС № 146/09.06.2015 г., но не по- 
късно от горепосочената крайна дата /12 .03 .2019г/. Възможно е удължаване на срока 
по договора до приключване на последваща обществена поръчка за доставка на 
лекарствени продукти, но с не повече от 2 месеца от крайната дата за изпълнение на 
договора и при условие, че по съответния договор са останали неусвоени средства.

Н еобходимите за лечебното заведение лекарствени продукти са подробно 
описани и специфицирани в т.2 от настоящият раздел на документацията. Посочените 
количества са ориентировъчни и Възложителят не се задължава или ограничава в 
рамките на посоченото количество. Поръчката е разделена на 25 /двадесет и пет/ 
обособени позиции. Всеки участник може да подава оферта за една, за повече или за 
всички обособени позиции. Не се допускат варианти в офертата.

При изпълнение на поръчката, сроковете за доставка след подадена писмена 
заявка ще бъдат в тридневен срок от получаване на писмена заявка, а за спешни 
заявки -  в рамките на същият работен ден. Срокът за рекламация на доставени 
некачествени стоки е 14 дни от датата на доставката -  за явни недостатъци, а при 
скрити недостатъци от датата на установяването им. Отстраняването на 
недостатъците от страна на продавача е в срок до 3 календарни дни от приемане на 
рекламацията.

Доставяните стоки трябва да бъдат с остатъчен срок на годност не по-малък от 
50% от срока на годност указан върху опаковката. Всички лекарствени продукти 
трябва да бъдат разрешени за употреба на територията на Р.България, съгласно 
изискванията на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина /ЗЛПХМ/.

Предложените от участниците лекарствени продукти следва да са включени в 
Приложение №  2 на Позитивния лекарствен списък, а в случай че не са, то активното 
им вещество по IN N  не трябва да съвпада (да не е еднакво) с нито един друг 
лекарствен продукт включен в Приложение №  2 на IUIC.

Заплащането на доставените стоки от участника -  определен за изпълнител на 
поръчката, се извършва по банков път, отложено -  в срок до 60 /ш естдесет/ 
календарни д н и  след извършване на доставката и представяне на приемателно- 
предавателен протокол и фактура.

2. Обем на поръчката: Посочените в таблицата количества са ориентировъчни 
и възложителят не се задължава да ги купува в пълен обем.

Об.
но}.№

. ' Генерично наименование на 
“ дека^гве1Шт;^ро;|Ккпги Лекаретв;ена ф о ^ а Мярка .гКгЯтичсс iно

1 Nifedipine, 20 mg tabl. 20 mg, tabl | таблетка 600 |



2 Follitropin alfa, powd. Inj + solv.900 
IU/1.5 ml. 900 Ш/1.5 ml. ампула 1

3 Clarithromicin fl. 500mg. fl. 500mg. флакон 10

4 Levobupivicain hydrohlorid 5mg./ml.-10 
ml. amp. 5 mg/ml 10 ml ампула 250

5 Riboflavinum ( vit. B2) amp. 5mg/ml - 
2ml. амп. 10мг/2мл ампула 10

6 Policresulene, fl. - 50 ml If - 50 ml флакон 10
7 Ampicilline caps. 500 mg. caps. 500 mg. капсула 20
8 Moxifloxacin fl. 400mg/250ml fl. 400mg/250ml флакон 2
9 Pinosol drops nas. 10 ml. sol. 10 ml флакон 30
10 Famotidine tabl. 20mg. tabl. 20mg. таблетка 20
11 K,Mg aspartate tabl. tabl. таблетка 50
12 Mg orotate tabl. 500 mg tabl, 500 mg таблетка 5 000

13 Ferrous sulphate/Folic acid/ 
Cianocobalamin, caps. caps. капсула 60

14 Phitomenadione 20 mg/ml-5ml. Gut. фл. флакон 60

15 Chorionic Gonadotropin 5000IU amp.
2ml 5000 IU amp. 2ml ампула 50

16 Nystatin tabl. 500 Ш tabl. 500 IU таблетка 150
17 Anti D ( RH ) immunoglobulin amp. 300 meg. - 1ml ампула 200
18 Paracetamol sup. 80 mg. sup. 80 mg. броя 30
19 Aminophylline amp. 24mg./ml. - 10ml. амп. 240мг/10мл ампула 250
20 Acyclovir 250 mg./2.5 ml. amp. 250 mg/ 2.5 ml ампула 2

21

Aqua redestilata 500 ml., в опаковка от 
пластмасов екофлакон /екофлакон от 
материал РЕ съвместим с всички 
лекарства; с два отделно обособени с 
отделно запечатване стерилни порта 
;100% колабиращ/

500 ml. флакон 1 500

22 Saccharomyces boulardii caps. - 250 mg caps. - 250 mg таблетка 50
23 Maz Vishnevski, 75 g ung. 75 g опаковка 15

24

Glucose 10% 500ml, в опаковка от 
пластмасов екофлакон /екофлакон от 
материал РЕ съвместим с всички 
лекарства; с два отделно обособени с 
отделно запечатване стерилни 
порта; 100% колабиращ/

fl. 500ml флакон 500

25

Human menopausal gonadotrophin 75 IU. 
Да не е c плацентарен произход; да не е 
извлечен от урина от бременни жени; и 
бета субединицата да не съдържа две N 
свързани места на глюкозилиране.

amp. 75 IU ампула 800

3. Изисквания към участниците:
Кандидат за изпълнител на поръчката може да бъде всяко българско или 

чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко 
друго образувание, което има право да изпълнява дейностите предмет на поръчката 
съгласно законодателството на държавата, в която то е установено. Участниците 
трябва да отговарят на условията предвидени в Закона за общ ествените поръчки, 
Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки и изискванията на 
Възложителя посочени в настоящата документация за участие.



Участникът е длъжен да заяви дали за изпълнение на поръчката ще ползва 
подизпълнители. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители 
изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие. Лице, 
което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в 
офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. В 
процедурата за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо 
лице може да участва само в едно обединение.

Участникът в процедурата трябва да проучи всички указания, образци, условия 
и спецификации в настоящата обява.

РАЗДЕЛ II
УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА И ПРЕДСТАВЯНЕ Н А ОФЕРТИТЕ

1. Общи условия за участие:
1.1 Всеки участник има право да представи само една оферта. Участникът 

О  няма право да представя варианти в офертата си.
1.2 Представянето на офертата означава, че участникът приема изцяло 

всички специални и общи правила, определени в настоящите условия. Представената 
оферта има срок на валидност 4 /четири/ месеца считано от крайния срок за подаване 
на офертите.

1.3 Офертата трябва да отговаря на изискванията посочени в настоящата 
документация и да бъде оформена по приложените образци. Условията и образците 
са задължителни за участниците и не могат да бъдат променяни от тях.

1.4 Офертата следва да бъде подписана от законния представител на 
участника или от изрично упълномощено лице или лица, като в офертата 
задължително се прилага пълномощното от представляващия участника. Офертата 
следва да бъде изготвена на български език, като всички документи се подписват от 
лицето или лицата представляващи участника.

1.5 Всички разходи по изработването и представянето на офертата са изцяло 
^  за сметка на участниците.

1.6 Документите и данните в офертата се подписват само от лицето/та, 
което представлява участника, посочено в търговския регистър към Агенция по 
вписванията и/или упълномощени за това лица. Във вторият случай се изисква да се 
представи пълномощно в оригинал или нотариално заверено копие за подписване на 
офертата и документацията;

1.7 По образците на офертата не се допускат никакви вписвания между 
редовете, изтривания /освен ако не е изрично указано от възложителя/ или корекции.

2. Оформяне и съдържание на офертата
Офертата съдържа посочените по-долу документи, като същите следва да бъдат 

представени в запечатана, непрозрачна опаковка с ненарушена цялост. Върху 
опаковката се посочва наименование на участника /включително и участниците в 
обединението, когато е приложимо/, адрес за кореспонденция, телефон и по 
възможност факс и електронен адрес, както и наименование на поръчката и номерата 
на обособените позиции за които се подава офертата. Информацията има следният 
вид:



ДО ПСАГБАЛ „СВЕТА СОФИЯ” ЕАД 
с адрес: гр. София 1330, ул. Михалаки Ташев № 2, 

ет.4, кабинет „Обществени поръчки”

ОФЕРТА
за участие в процедура за събиране на оферти с обява, за възлагане на 

обществена поръчка по реда на чл.186 от ЗОП с предмет:

„Д ост авка на лекарст вени продукт и за  нуж дит е на  
П С А ГБА Л  „С вет а С оф ия” Е А Д  по обособени позиции“

:По обособени позиции:_________________________________________________
; Офертата е подадена от:_________________________________________________

наименование на участника /вкл.участници в обединението/ 
|С адрес за кореспонденция:__________________________________ ___________
/Телефон, факс и електронен адрес:_

Документите, които участниците трябва да представят в офертата са 
следните:

1. Списък на документите съдържащи се в офертата /по образец № 1/- 
подписан и подпечатан от участника.

2. Административни данни за лицето, което прави предложението /по образец 
№ 2/ - подписан и подпечатан от участника.

3. Документи, удостоверяващи представителната власт на лицето, от което 
изхожда офертата в случай, че това не е законният представител на участника. 
Представителят, подписал офертата трябва да приложи към нея оригинално или 
нотариално заверено пълномощно, че може да действа от името на участника по 
обявената обява за събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка.

4. Декларация за обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП /по образец
4 № 3/

5. Декларация за обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.З - 5 от ЗОП /по образец № 4/
6. Валидно разреш ение/удостоверение за регистрация за търговия на едро с 

лекарствени продукти, издадено съгласно чл.195, ал.1 и ал.2 от ЗЛПХМ; или 
разрешение за производство на лекарствени продукти по смисъла на чл.196, ал.1 от 
ЗЛПХМ; или разрешение за внос, съгласно чл.196, ал.2 от ЗЛПХМ -  копие заверено с 
подпис и печат на участника.

7. Предложение за изпълнение на поръчката /по образец № 5/.
8. Ценова оферта за изпълнение на поръчката /по образец № 6/. Офертата се 

представя на хартиен носител подписана и подпечатана от участника.

РАЗДЕЛ Ш
МЕТОДИКА ЗА  ОЦЕНКА Н А ОФЕРТИТЕ

Обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната 
оферта, определена по критерия „най-ниска цена“.



Оценката и класирането на участниците се извършва за всяка обособена 
позиция поотделно. За изпълнител на поръчката по съответната обособена позиция, 
се класира участника предложил най-ниска цена за изпълнение на поръчката по тази 
обособена позиция. Цената за изпълнение се определя като стойност от посоченото 
от Възложителя количество и оферираната от участника единична цена в лева без 
ДДС.

В случай, че в две или повече оферти се предлага еднаква най-ниска цена за 
изпълнение на поръчката, то Комисията провежда публично жребий за определяне на 
изпълнител меж ду класираните на първо място оферти на основание чл.58, ал.З от
ппзоп.

РА ЗДЕЛ  IV
СРОК ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ Н А ОФЕРТИТЕ

Е Офертите се приемат на четвърти етаж, кабинет „Обществени поръчки”, 
находящ се в сградата ПСАГБАЛ „Света София” ЕАД, гр.София 1330, ул."Михалаки 
Ташев" № 2 в срок до 16.00 часа на датата обявена в обявата и в Информацията за 
публикуваната в профила на купувача обява за събиране на оферти, като крайна дата 
за представяне на оферти.

2. Офертите се представят от участника, или упълномощен от него 
представител, лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана 
пратка с обратна разписка, на адреса посочен в предходната точка.

3. При приемане на офертата върху опаковката се отбелязват поредният 
номер, дата, час на получаването и посочените данни се записват във входящ  
регистър, за което на приносителя се издава документ - картонче с входящ номер.

4. Оферти, представени след 16.00 часа на крайната дата за представяне на 
офертите, не се приемат. Не се приемат и оферти в незапечатана, или с нарушена 
цялост опаковка. Такава оферта незабавно се връща на участника и това се отбелязва 
в регистъра.

5. Участниците са обвързани с офертите си за период от 4 /четири/ месеца от 
датата определена за краен срок за получаване на оферти. Възложителят може да 
изиска от класираните участници, да удължат срока на валидност на офертите си до 
момента на сключване на договора за изпълнение на поръчката.

6. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник в 
процедурата може да промени, допълни или да оттегли офертата си.

РА ЗДЕЛ  V
ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ДОКУМЕНТАЦИЯТА

1. Списък на документите съдържащи се в офертата /Образец № 1/
2. Административни данни за лицето, което прави предложението /Образец № 2/
3. Декларация за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП /Образец № 3/
4. Декларация за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 5 от ЗОП / Образец № 4/
5. Предложение за изпълнение на поръчката /Образец № 5/
6. Ценова оферта /Образец № 6 /
7. Проект на договор



Образец №1

СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ СЪЛЪРЖАТТТИ СЕ В ОФЕРТАТА

НА УЧАСТНИКА:..............................................................................................
/наименование на участника/

В ПРОВЕЖДАНА ПРОЦЕДУРА ПО СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ЗА:

„Доставка на лекарствени продукти за нуждите на 
ПСАГБАЛ „Света София” ЕАД по обособени позиции“

У“ Описание на локумета орнкшии iuu чаперешо
копие■ и количество

Дата:
Име и фамилия: 

Длъжност: 
Подпис и печат:



Образец № 2

ДО ПСАГБАЛ „Света София” ЕАД 
Адрес: гр.София, ул.Михалаки Ташев №2

ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИК

В ПРОВЕЖДАНА ПРОЦЕДУРА ПО СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ЗА:

„Доставка на лекарствени продукти за нуждите на 
ПСАГБАЛ „Света София” ЕАД  по обособени позиции“

/АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ/

Наименование на участника:
ЕИК/ БУЛСТАТ/ ЕГН
(или друга идентифициращ а информация в съответствие със 
законодателството на държавата, в която участникът е  установен)

Седалище:
-  пощенски код, населено място:
-  ул./бул. №, блок №, вход, етаж:

Адрес за кореспонденция:
-  пощенски код, населено място:
-  ул./бул. №, блок №, вход, етаж:

Телефон:
Факс:
E-mail адрес:

(в случай че участникът е обединение, информацията се попълва за всеки участник в 
обединението, като се добавя необходимият брой полета)

Лица, представляващи участника по Учредителен акт:
(ако лицата са повече от едно, се добавя необходимият брой полета)

Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес
Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес
Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес
Участникът се представлява заедно или поотделно 
(невярното се зачертава) от следните лица:

1................................................................
2 ........................................................................................................

Данни за банковата сметка:
- Обслужваща банка:
- IBAN:
- BIC:
- Титуляр на сметката:

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

1. Заявяваме, че желаем да участваме в откритата от ПСАГБАЛ „Света София” ЕАД 
процедура по събиране на оферти с обява по Закона за обществените поръчки (ЗОП) за възлагане на 
обществена поръчка с предмет: „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на 
ПСАГБАЛ „Света София” ЕАД по обособени п о з и ц и и като подаваме оферта при условията, 
обявени в обявата и приети от нас.



2. Задължаваме се да спазваме всички условия на възложителя, посочени в обявата, които се 
отнасят до изпълнението на поръчката, в случай че същата ни бъде възложена.

3 . Декларираме, че приемаме условията за изпълнение на обществената поръчка, заложени в 
приложения към обявата проект на договор.

4. При изпълнението на обществената поръчка няма да ползваме/ще ползваме 
(оТПНОСимОТПО Се подчертава) следните подизпълнители: (посочва се наименование на подизпълнителя, ЕИК/ЕГН, 
вид на дейностите, които ще изпълнява, дял от стойността на обществената поръчка (в %))
4.1 ..............................................................................................................................................................
4.2 ..............................................................................................................................................................

5. Приемаме срокът на валидността на нашата оферта да бъде 4 /четири/ месеца считано от 
крайния срок за подаване на оферти.

Дата:
Име и фамилия: 

Длъжност: 
Подпис и печат:



Д Е К Л А Р А Ц И Я
(за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1,2 и 7 от ЗОП)

Образец № 3

Подписаният/ата
(трите имена)

данни по документ за самоличност....................................................................................................
(номер налична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на
(длъжност)

н а ......................

ЕИК/БУЛСТАТ
(наименование на участника)

Във връзка с участие в публикувана обява за събиране на оферти за възлагане на обществена 
поръчка с предмет: „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на 

ПСАГБАЛ „Света София” ЕАД  по обособени позициии

Д Е К Л А Р И Р А М , Ч Е :

1. Не съм осъден с влязла в сила присъда/ реабилитиран съм /невярното твърдение се 
зачертава т и изтрива/, за:
а) тероризъм по чл. 108а от Наказателния кодекс;
б) трафик на хора по чл. 159а -  159г от Наказателния кодекс;
в) престъпление против трудовите права на гражданите по чл. 172 от Наказателния кодекс;
г) престъпление против младежта по чл. 192а от Наказателния кодекс;
д) престъпления против собствеността по чл. 194 -  217 от Наказателния кодекс;
е) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;
ж) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система по чл. 253 - 260 от 
Наказателния кодекс;
з) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;
и) престъпление против реда и общественото спокойствие по чл. 321 и 321а от Наказателния 
кодекс;
й) престъпление против народното здраве и околната среда по чл. 352 -  353е от Наказателния 
кодекс.

2. Не съм осъден с влязла в сила присъда / реабилитиран съм /невярното твърдение се 
зачертава ти изтрива/, за престъпление, аналогично на тези по т.1, в друга държава членка или 
трета страна;

3. Не е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

4. Задължавам се да уведомя възложителя за всички настъпили промени в декларираните по-горе 
обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им.

Известна ми е отговорността по чл. 313 НК за неверни данни.

Дата:
Име и фамилия: 
Длъжност: 
Подпис и печат:



Образец № 4

Д Е К Л А Р А Ц И Я
(за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 5 от ЗОП)

Подписаният/ата
(трите имена)

данни по документ за самоличност............................. ......................................................................
(номер налична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на
(длъжност)

на

ЕИК/БУЛСТАТ
(наименование на участника)

Във връзка с участие в публикувана обява за събиране на оферти за възлагане на обществена 
поръчка с предмет: „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на 

ПСАГБАЛ „Света София” ЕАД  по обособени позиции“

Д Е К Л А Р И Р А М ,  ЧЕ:

Представляваният от мен участник:

1. Няма задължения/ има допуснато разсрочване, отстрочване или обезпечение на 
задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила /невярното твърдение се 
зачертава или изтрива/ за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 
2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към 
общината по седалището на Възложителя и на представлявания от мен участник или аналогични 
задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в 
която представлявания от мен участник е установен.

2. Не е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП.
3. Не е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на 

основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор.
4. Участникът, който представлявам е предоставил изискващата се информация, свързана е 

удостоверяване условията, на които следва да отговарят участниците.

Задължавам се да уведомя възложителя за всички настъпили промени в декларираните по-горе 
обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им.

Известна ми е отговорността по чл. 313 НК за неверни данни.

Дата:
Име и фамилия: 
Длъжност: 
Подпис и печат: * *

Забележка:
* Декларацията се подписва от лицето, което може самостоятелно да го представлява.
*  Община по седалището на възложителя е Столична община.



Образец № 5

До ПСАГБАЛ „Света София” ЕАД 
Гр.София, 1330, ул.”Михалаки Ташев” 2

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

ОТНОСНО ПУБЛИКУВАНА ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА 
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Доставка на лекарствени продукти за нуждите 
на ПСАГБАЛ „ Света София ” ЕАД по обособени позиции “

ПОДАДЕНА ОТ УЧАСТНИКА:

БУЛСТАТ/ ЕИК:
О

ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ:

/наименование на участника/

/име и фамилия на представляващия участника/

УВАЖАЕМИ ДАМИ И  ГОСПОДА.

Заявяваме нашето желание за участие в процедура по събиране на оферти с обява за възлагане 
на поръчка с горепосочения предмет, при условията обявени в поканата и приети от нас безусловно
по обособени позиции №......................................... /посочват се номерата на обособените
позиции, за които участника участва!.

1. Направените от нас предложения и поети ангажименти с настоящата оферта са валидни за 
срок от 4 месеца, считано от крайния срок за подаване на оферти.

2. Предлаганите от нас продукти за изпълнение предмета на поръчката по горепосочените 
обособени позиции, са както следва:

от»
л.. вю я о з

е?
Генерично наименование
на лекарствения продукт ̂ * v

Лекарствена форма
Търговско 

наименование 
на лекарствения 

продукт

Количесво 
в една 

фабрична 
опаковка

Фирма
производител

] Nifedipine, 20 mg tabl. 20 mg, tabl

2 Follitropin alfa, powd. Inj + 
solv.900 IU/1.5 ml. 900 IU/1.5 ml.

3 Clarithromicin fl. 500mg. fl. 500mg.

4 Levobupivicain hydrohlorid 
5mg./ml.-10 ml. amp. 5 mg/ml 10 ml

5 Riboflavinum ( vit. B2) amp. 
5mg/ml - 2ml. амп. 10мг/2мл

6 Policresulene, fl. - 50 ml If - 50 ml
7 Ampicilline caps. 500 mg. caps. 500 mg.
8 Moxifloxacin fl. 400mg/250ml fl. 400mg/250ml
9 Pinosol drops nas. 10 ml. sol. 10 ml
10 Famotidine tabl. 20mg. tabl. 20mg.
11 K,Mg aspartate tabl. tabl.
12 Mg orotate tabl. 500 mg tabl. 500 mg



13 Ferrous sulphate/Folic acid/ 
Cianocobalamin, caps. caps.

14 Phitomenadione 20 mg/ml-5ml. 
Gut. фл.

15 Chorionic Gonadotropin 5000 
IU amp. 2m 1 5000 IU amp. 2ml

16 Nystatin tabl. 500 IU tabl. 500 IU
17 Anti D ( RH ) immunoglobulin amp. 300 meg. - 1ml
18 Paracetamol sup. 80 mg. sup. 80 mg.

19 Aminophylline amp. 24mg./ml. 
- 10ml. амп. 240мг/10мл

20 Acyclovir 250 mg./2.5 ml. amp. 250 mg/ 2.5 ml

21

Aqua redestilata 500 ml., в 
опаковка от пластмасов 
екофлакон /екофлакон от 
материал РЕ съвместим с 
всички лекарства; с два 
отделно обособени с отделно 
запечатване стерилни порта 
;100% колабиращ/

500 ml.

22 Saccharomyces boulardii caps. 
- 250 mg caps. - 250 mg

23 Maz Vishnevski, 75 g ung. 75 g

24

Glucose 10% 500ml, в 
опаковка от пластмасов 
екофлакон /екофлакон от 
материал РЕ съвместим с 
всички лекарства; с два 
отделно обособени с отделно 
запечатване стерилни 
порта; 100% колабиращ/

fl.500ml

25

Human menopausal 
gonadotrophin 75 IU. Да не е c 
плацентарен произход; да не 
е извлечен от урина от 
бременни жени; и бета 
субединицата да не съдържа 
две N свързани места на 
глюкозилиране.

amp. 75 IU

3. При изпълнение на поръчката, ще доставяме заявените от Възложителя количества 
лекарствени продукти в тридневен срок от получаване на писмена заявка, а при спешни заявки -  в 
рамките на същият работен ден.

4. Съгласни сме срокът за рекламация на доставени некачествени стоки да е 14 дни от датата на 
доставката -  за явни недостатъци, а при скрити недостатъци от датата на установяването им. 
Отстраняването на недостатъците от наша страна ще бъде в срок до 3 календарни дни от приемане 
на рекламацията.

5. Доставяните от нас лекарствени продукти ще бъдат с остатъчен срок на годност не по-малък 
от 50% от срока на годност указан върху опаковката. Предлаганите от нас лекарствени продукти са 
разрешение за употреба на територията на Р.България, съгласно изискванията на Закона за 
лекарствените продукти в хуманната медицина.

6. Съгласни сме заплащането на доставените от нас лекарствени продукти да се извършва по 
банков път, отложено -  в срок до 60 /шестдесет/ календарни дни след извършване на доставката и



представяне на приемателно-предавателен протокол и фактура.

7. Заявяваме, че ако бъдем избрани за изпълнители на поръчката, след получаване на поканата 
за подписване на договора ще внесем гаранция за изпълнение в размер на 3% от стойността на 
договора без ДДС и ще представим документи съгласно чл.112 от ЗОП.

Дата:
Име и фамилия: 

Длъжност: 
Подпис и печат:



Образец № 6

До ПСАГБАЛ „Света София” ЕАД 
Гр.София, 1330, ул.”Михалаки Ташев” 2

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

ОТНОСНО ПУБЛИКУВАНА ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА 
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Доставка на лекарствени продукти за нуждите 
на ПСАГБАЛ „Света София” ЕАД по обособени позиции“

ПОДАДЕНА ОТ УЧАСТНИКА:

БУЛСТАТ/ ЕИК:
)
ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ:

/наименование на участника/

/име и фамилия на представляващия участника/

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
След като се запознахме с условията за участие в публикувана обява за събиране на оферти за 
възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на лекарствени продукти за 
нуждите на ПСАГБАЛ „Света София” ЕАД по обособени позиции“, заявяваме следното:

Предлагаме да извъртим  предмета на поръчката посочен в обявата за събиране на оферти, 
съгласно представеното от нас техническо предложение и при ценови условия посочени в таблицата 
по-долу.

1 * 8  
£  §•

Генерично наименование на 
лекарствените продукти

r f  •'"'ШИЙ 
Лекарствена 

форма Мярка

t' '

---т------ -
,:*<

?*»'1 

‘ 1 : . ,

Единична 
цена в лева 
без /1ДС за 
фабрична 
опаковка

Единична 
цена в лева 
без Д ДС

Ст ойност в 
лева без ДДС

А Ь В Г -  А * В
1 Nifedipine, 20 mg tabl. 20 mg, tabl таблетка 600
2 Follitropin alfa, powd. Inj + 

solv.900 IU/1.5 ml.
900 IU/1.5 
ml. ампула 1

3 Clarithromicin fl. 500mg. fl. 500mg. флакон 10
4 Levobupivicain hydrohlorid 

5mg./ml.-10 ml.
amp. 5 mg/ml 
10 ml ампула 250

5 Riboflavinum ( vit. B2) amp. 
5mg/ml - 2ml.

амп.
10мг/2мл ампула 10

6 Policresulene, fl. - 50 ml If -50 ml флакон 10
7 Ampicilline caps. 500 mg. caps. 500 mg. капсула 20
8 Moxifloxacin fl. 

400mg/250ml
fl.
400mg/250ml флакон 2

9 Pinosol drops nas. 10 ml. sol. 10 ml флакон 30
10 Famotidine tabl. 20mg. tabl. 20mg. таблетка 20
11 K,Mg aspartate tabl. tabl. таблетка 50
12 Mg orotate tabl. 500 mg tabl. 500 mg таблетка 5 000
13 Ferrous sulphate/Folic acid/ caps. капсула 60



Cianocobalamin, caps.
14 Phitomenadione 20 mg/ml- 

5ml. Gut. фл. флакон 60

15 Chorionic Gonadotropin 5000 
IU amp. 2ml

5000 IU amp. 
2ml ампула 50

16 Nystatin tabl. 500 IU tabl. 500 IU таблетка 150

17 Anti D ( RH ) 
immunoglobulin

amp. 300 
meg. - 1ml. ампула 200

18 Paracetamol sup. 80 mg. sup. 80 mg. броя 30

19 Aminophylline amp. 
24mg./ml. - 10ml.

амп.
240мг/10мл ампула 250

20 Acyclovir 250 mg./2.5 ml. amp. 250 mg/ 
2.5 ml ампула 2

21

Aqua redestilata 500 ml., в 
опаковка от пластмасов 
екофлакон /екофлакон от 
материал РЕ съвместим с 
всички лекарства; с два 
отделно обособени с 
отделно запечатване 
стерилни порта ;100% 
колабиращ/

500 ml. флакон 1 500

22 Saccharomyces boulardii 
caps. - 250 mg

caps. - 250 
mg таблетка 50

23 Maz Vishnevski, 75 g ung. 75 g опаковка 15

24

Glucose 10% 500ml, в 
опаковка от пластмасов 
екофлакон /екофлакон от 
материал РЕ съвместим с 
всички лекарства; с два 
отделно обособени с 
отделно запечатване 
стерилни порта; 100% 
колабиращ/

fl. 500ml флакон 500

125

Human menopausal 
gonadotrophin 75 Ш. Да не е 
с плацентарен произход; да 
не е извлечен от урина от 
бременни жени; и бета 
субединицата да не съдържа 
две N свързани места на 
глюкозилиране.

amp. 75 IU ампула 800

Дата:
Име и фамилия: 

Длъжност: 
Подпис и печат:



Д О Г О В О Р
за възлагане на обществена поръчка за доставка на лекарствени продукти

Д нес,........./ ............. / ...........................г., в гр. София между:

“Първа САГБАЛ Света София" ЕАД, със седалище и адрес на управление гр.София 
ул."Михалаки Ташев"№ 2, вписано в търговския регистър на Агенция по вписванията с ЕИК 
000689182, представлявана от д-р Гергана Коларова -  Изпълнителен директор, наричано по- 
долу за краткост КУПУВАЧ, и

“ .................... ” , със седалище и адрес на управление гр.София ул. “............. ” № , вписано в
търговския регистър на Агенция по вписванията с ЕИК ............................ представлявано от
...............................................-............................... . наричано по-долу за краткост ПРОДАВАЧ

На основание чл.194, ал.1 от ЗОП и във връзка с Протокол на комисия назначена със
Заповед №.............. /......... 2018г. на Изпълнителния Директор на ПСАГБАЛ „Света София”
ЕАД за разглеждане, оценка и класиране на оферти на участниците в проведена процедура по 

^  събиране на оферти с обява, с предмет: „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на 
ПСАГБАЛ „Света София” ЕАД по обособени позиции“ се сключи настоящият Договор за 
следното:

1.ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1. Предмет на настоящия договор са периодични доставки на лекарствени продукти, 

наричани в договора “ЛЕКАРСТВА” съобразно потребностите на КУПУВАЧА.
2. Конкретните доставки в рамките на предмета на настоящия договор се извършват въз 

основа на писмени заявки на КУПУВАЧА, в зависимост от неговите потребности и в 
съответствие с договорените номенклатури съгласно Приложение №1 към договора.

II. ПЕНА И ПЛАП1АНЕ
1.Общата стойност на договора за периода на действието му възлиза приблизително на

.........(...................... ) лева без ДДС или ........................ (................... ........... ) лева с ДДС въз основа
на оферираните единичните цени и количествата в рамките на възложените с настоящия договор 
номенклатури.

„  2. Единичните цени на лекарствата, предмет на настоящия договор са съгласно класираната
• ценова оферта на ПРОДАВАЧА и включват всички разходи до мястото на изпълнение.

3. ПРОДАВАЧЪТ гарантира изпълнението на настоящия договор по цени съобразно 
посочените в офертата му, валидни за целия договорен срок.

4. Изменение на цените се допуска по изключение в предвидените в ЗОП случаи и при 
промяна на регулираните цени по ЗЛПХМ.

5. В случай, че през времето на действие на договора стойността, която следва да се заплаща 
за лекарствени продукти от Позитивния лекарствен списък стане по-ниска от договорената, 
КУПУВАЧЪТ безусловно заплаща лекарствените продукти на по-ниската цена, считано от датата 
на обявяването на влезлите в сила решения по реда на чл. 18 от Наредбата за условията, правилата 
и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти.

6. Плащанията на доставените лекарства се извършват чрез банков превод по сметка на 
ПРОДАВАЧА в срок до 60 (шестдесет) дни след предаването на лекарствата и представяне на 
фактура, подписана и одобрена от КУПУВАЧА и предавателно-приемателен протокол.

III. УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА
1.Доставките на лекарствата, предмет на настоящия договор се извършват от ПРОДАВАЧА 

въз основа на писмена заявка на КУПУВАЧА в срок до три от получаване на писмената заявка, а 
при спешна необходимост - в рамките на същия работен ден.

В писмената заявка на КУПУВАЧА се съдържат индивидуализиращите признаци на 
лекарствата по номенклатура, вид, търговско наименование и количество.



2. За място на изпълнението се счита болничната аптека.
3.3а дата на доставяне се счита датата, на която лекарствата са приети от материално

отговорното лице на КУПУВАЧА с приемателно -предавателен протокол.
4. Доставката на лекарствата се удостоверява с подписана от получателя фактура и с 

приемателно-предавателен протокол.
5. Собствеността върху лекарствата и рискът от случайното погиване или повреждане на 

лекарствата преминава върху КУПУВАЧА в момента на фактическото им приемане на мястото на 
изпълнението съгласно приемателно-предавателния протокол.

6. Качеството на доставените лекарства трябва да отговаря на техническите стандарти на 
производителя, нормативните изискванията и декларираното в офертата на ПРОДАВАЧА.

7. Остатъчният срок на годност на доставените лекарства е не по-малък от 50 % от обявения 
от производителя върху опаковката към датата на доставката.

8. КУПУВАЧЪТ си запазва правото да извършва доставка на лекарствата от други търговци, 
участвали в процедурата за възлагане на обществена поръчка, в случаите на отказ от страна на 
ПРОДАВАЧА за спазване на договорените цени, при неспазване на договорените срокове, място 
и другите условия на настоящия договор.

9. КУПУВАЧЪТ има право при необходимост с оглед реалните си потребности да променя 
едностранно прогнозните /планираните/ количества по отделните номенклатури от Приложение

^ № 1  в рамките на договорената стойност въз основа на писмените си заявки.

IV. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРОДАВАЧА
1. ПРОДАВАЧЪТ се задължава да доставя лекарствата, които отговарят на изискванията на 

Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, в договорения срок със собствен 
специализиран транспорт, в болничната аптека, в съответствие с нормативно установените 
изискванията и да ги предаде, придружени с необходимите сертификати за качество.

2. ПРОДАВАЧЪТ се задължава да предаде лекарствата от съответната номенклатура, 
произход, количество и качество на мястото на доставяне и на материално-отговорното лице.

3. ПРОДАВАЧЪТ се задължава да доставя лекарствените продукти в оригинална фабрична 
опаковка, която не трябва да е с нарушена цялост.

4. ПРОДАВАЧЪТ гарантира на КУПУВАЧА обезпечаването на регулярните му 
потребности от договорените лекарствени продукти като поддържа месечна складова наличност 
от всеки продукт от спецификацията към настоящия договор в размер на 1/12 част от общото 
договорено количество.

5. ПРОД АВАЧЪТ се задължава да отстрани за своя сметка и в договорените срокове всички 
несъответствия и/или отклонения на доставените лекарства, констатирани и предявени по реда на

^  настоящия договор.
6. ПРОДАВАЧЪТ се задължава да представи своевременно необходимите документи за 

извършване на плащането на доставените стоки в съответствие с изискванията на българското 
законодателство и настоящия договор.

V. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КУПУВАЧА
1. КУПУВАЧЪТ се задължава да предаде на ПРОДАВАЧА писмена заявка за доставка на 

лекарствата или да я изпрати по факс, съдържаща всички данни необходими за изпълнение на 
предмета на настоящия договор.

2. КУПУВАЧЪТ се задължава да приеме доставените лекарства, съответстващи по вид, 
количество и качество на договорените и заявени от негова страна пред ПРОДАВАЧА.

3. КУПУВАЧЪТ се задължава да заплати цената на доставените лекарства при условията на 
настоящия договор. В случай на възникнали затруднения в плащанията по обективни причини 
КУПУВАЧЪТ следва незабавно да уведоми за това ПРОДАВАЧА.

4. КУПУВАЧЪТ може да откаже плащането на фактура, която не е оформена съгласно 
изискванията на Закона за счетоводството или не съответства на доставените лекарства, както и 
когато доставката не е придружена с необходимите сертификати за качество на лекарствата.

VI. ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИИ



1. ПРОДАВАЧЪТ гарантира годността на доставените лекарства съобразно изискванията на 
действащото законодателство за търговия с лекарствени продукти и наркотични вещества и 
настоящия договор.

2. КУПУВАЧЪТ чрез материално-отговорното лице може да откаже получаване на 
лекарствата или част от същите при установени липси, нарушена цялост на опаковките, липса на 
придружаващи сертификати за качество, несъответствия с предадената писмена заявка, по-малък 
остатъчен срок на годност от договорения или други явни несъответствия.

3. КУПУВАЧЪТ може да предявява рекламации пред ПРОДАВАЧА за:
- явни недостатъци -  в тридневен срок от получаване на лекарствата, а за малки количества 

при получаването;
- за скрити недостатъци - през целия срок на годност на доставените лекарства, въз основа 

на констативен протокол или предписание, издадено от оторизиран държавен орган.
4. КУ 11УВАЧЪТ уведомява писмено включително по факса ПРОДАВАЧА за наличието на 

дефекти в доставените лекарства в тридневен срок след констатирането им. В рекламацията се 
посочва задължително писмената заявка, датата на доставката респ.протокола, вида на 
рекламираните лекарства, основанието за рекламацията и конкретното искане за отстраняване на 
дефектите.

5. При предявена рекламация за недостатъци и/или отклонения ПРОДАВАЧЪТ е длъжен в 
^>.3'-дневен срок от получаването й за своя сметка и риск да замени некачествените лекарства като

достави на КУПУВАЧА договорените лекарства, както и заплати на КУПУВАЧА договорената 
неустойка.

VII. ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ
1. За неизпълнение на задълженията си по настоящия договор включително забавено или 

неточно изпълнение, ПРОДАВАЧЪТ дължи на КУПУВАЧА неустойка в размер на 5% върху 
стойността на неизпълнението, както и обезщетение за претърпените вреди в случаите, в които те 
надхвърлят договорената неустойка.

2. Когато при наличие на рекламация ПРОДАВАЧЪТ не изпълни задълженията си по 
предходния раздел от настоящия договор или не ги изпълни в срок, същият дъпжи на 
КУПУВАЧА неустойка в размер на 5% от цената на лекарствата, за които са направени 
рекламациите.

3. При неизпълнение на задълженията на ПРОДАВАЧА за доставка на заявените лекарства, 
продължило повече от три дни след договорения срок, КУПУВАЧЪТ има право да извърши 
доставка на заявените лекарства от друг договорен партньор без да уведомява допълнително 
ПРОДАВАЧА. В тези случаи, както и при отказ да достави заявените лекарства ПРОДАВАЧЪТ 
дължи на КУПУВАЧА неустойка в размер на 5 /пет/ % върху стойността на заявените и 
недоставени в срок от ПРОДАВАЧА лекарства, както и обезщетение за претърпените вреди в 
случаите, в които те надхвърлят договорената неустойка.

4. При неизпълнение на задълженията на ПРОДАВАЧА за доставка на заявените лекарства 
включително откази, забавено или неточно изпълнение повече от три пъти, КУПУВАЧЪТ има 
право да развали едностранно и без предизвестие този договор, както и да задържи предоставената 
от ПРОДАВАЧА гаранция пропорционално на остатъчната стойност на договора.

5. КУПУВАЧЪТ има право да развали частично договора за отделни номенклатури при 
условията посочени по-горе като в останалата част се запазва валидността на договора. В този 
случай КУПУВАЧЪТ задържа частично представената от ПРОДАВАЧА гаранция съответна на 
стойността, за която е развален договора.

6. В случай, че ПРОДАВАЧЪТ дължи договорените неустойки, КУПУВАЧЪТ удържа 
същите от представената от ПРОДАВАЧА гаранция за добро изпълнение преди възстановяването 
й. В случай, че стойността на гаранцията за изпълнение не покрива всички дължими от 
ПРОД АВАЧА неустойки, КУПУВАЧЪТ ги прихваща от дължимите плащания.

7. Гаранцията за добро изпълнение се задържа от КУПУВАЧА при едностранно разваляне 
на договора поради неизпълнението му от ПРОД АВАЧА, а в случаите на частично прекратяване - 
пропорционално на остатъчната стойност на неизпълнението.



8. КУПУВАЧЪТ освобождава внесената от ПРОДАВАЧА парична гаранция за добро 
изпълнение чрез превод по банковата сметка в срок от 10 (десет) работни дни от датата на 
прекратяване на договора без да дължи лихви за периода, през който средствата са престояли 
законно при него.

9. КУПУВАЧЪТ освобождава предоставената от ПРОДАВАЧА банкова гаранция или 
застрахователна полица за добро изпълнение като връща оригинала на представения документ на 
представител на ПРОДАВАЧА при поискване, но не по-рано от 10 (десет) работни дни след 
прекратяване на договора и в случай, че не са предприети действия за частично или пълно 
усвояване на гаранцията.

10. Гаранция за изпълнение не се освобождава ако в процеса на изпълнение на договора е 
възникнал спор между страните относно неизпълнение на задълженията на ПРОДАВАЧА и 
спорът е отнесен за решаване по съдебен ред. При окончателно решаване на спора в полза на 
КУПУВАЧА той може да пристъпи към усвояване на гаранцията за изпълнение.

п

VIII. СРОК НА ДОГОВОРА И ОСНОВАНИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ
1. Договорът влиза в сила от датата на подписването му от двете страни и е със срок на 

действие до 12.03.2019г
2. Договорът обвързва страните и след срока по предходната точка до приключване на нова 

процедура за възлагане на обществена поръчка въз основа на едностранно писмено уведомление 
от страна на КУПУВАЧА, но за не повече от 2 (два) месеца и при спазване на общата договорена 
стойност.

3. Договорът се прекратява предсрочно в следните случаи:
3.1. По взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма.
3.2. С едностранно писмено уведомление от страна на КУПУВАЧА при сключване на 

договор за доставка на лекарствен продукт /попадащ в обхвата на настоящия договор/, възоснова 
на рамково споразумение сключено от Централния орган за покупки в сектор „Здравеопазване” 
/ЦОПСЗ/ съгласно ПМС № 146/09.06.2015 г. В този случай, прекратяването на договора може да 
се извърши частично, само за засегнатия лекарствен продукт.

3.3. С едностранно писмено уведомление без предизвестие от страна на КУПУВАЧА в 
следните случаи:

а) при виновно неизпълнение на задълженията на ПРОДАВАЧА, посочени в настоящия 
договор;

б) когато по независещи от ПРОДАВАЧА причини настъпи обективна, дългосрочна 
невъзможност, същия да доставя лекарствен продукт включен в Приложение №1 към договора. В 
този случай, прекратяването на договора може да се извърши частично, само за засегнатия 

О  лекарствен продукт.
б) когато се установи, че по време на провеждане на процедурата за възлагане на поръчката 

за ПРОДАВАЧА са били налице обстоятелства по чл. 54. ал. 1. т. 1 от ЗОП, въз основа на които е 
следвало да бъде отстранен от процедурата;

3.4.В други законоустановени случаи.

IX. ДРУГИ УСЛОВИЯ
1. Всички съобщения и уведомления между страните по настоящия договор ще бъдат в 

писмена форма за действителност, която ще се смята за спазена и при отправянето им по факс на 
посочени по-долу номера.

2. Ако някоя от страните промени посочените в настоящия договор адреси за 
кореспонденция и телефонни номера, без да уведоми другата страна, последната не отговаря за 
неполучени съобщения или други писмени документи.

3. Страните сочат следните лица за свои представители за осъществяване на контакти и 
изпълнение на задълженията си по настоящия договор :

3.1.3А КУПУВАЧА Управител на аптека тел. 02 9659423 факс 02 9441163 
3.2.3А ПРОДАВАЧА.....................................................................  тел. факс
4. За дата на получаване на писменото уведомление се приема:
а) датата на предаването -  при ръчно предаване на уведомлението.



б) датата на пощенското клеймо на обратната разписка -  при изпращане по пощата.
в) датата на приемането -  при изпращане по факс.
5. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, свързани с 

изпълнението на договора, освен в случаите, предвидени в ЗОП.
6. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за 

другата страна станала й известна при или по повод изпълнението на договора.
7. Всеки спор относно съществуването или действието на настоящия договор, включително 

споровете и разногласията относно действителността, тълкуването, неизпълнението или 
прекратяването му, ще се уреждат от страните по споразумение, изразено в писмена форма.

8. При непостигане на споразумение страните отнасят спора за разглеждане и решаване от 
компетентния съд по реда на ГПК.

9. Нищожността на никоя клауза от настоящия договор, която бъде обявена за противречаща 
на приложимия закон, няма да направи невалидна никоя друга негова клауза или договора като 
цяло.

10. Към датата на подписването на настоящия договор е представена гаранция за изпълнение
на настоящия договор в размер на ..................................  лева, представляваща 3 % от общата
стойност без ДДС със срок на валидност един месец след датата на валидност на сключения 
договор.

Неразделна част от настоящия договор е Приложение №1.
Настоящият договор се подписа в три еднообразни екземпляра — два за КУПУВАЧА и един 

за ПРОДАВАЧА.

КУПУВАЧ
Изпълнителен директор: 
(д-р Гергана Коларова)

Зам.директор по ИД: 
(Венцислав Стаменов)

ПРОДАВАЧ
Управител:

(............................... )

Главен счетоводител: 
(Ларнса Дойчинова)
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Приложение № 1

Към договор №.......................2018г
За доставка на лекарствени продукти по обособени позиции

№
 н

а
 о

б
. 

п
оз

и
ц

и
и

- V ;  * i *
Генерично 

наименование на 
лекарствен ни 

продукт

Лекарствена
форма

Т ь р ю в ск о
наим енование

па
л екарствени я

продукт

L "К оличеево  
в една  

ф абрична  
опаковк а

Ф ирм а
производител

М ярка К оличество

Е динична  
ц ен а  в лева  
без Д Д С  за 
ф абрична  
опаковк а

Е динична  
цена в л ев а  

без Д Д С

С той п осг в 
л ев а  без  

Д Д С

О Б Щ А  С Т О Й Н О С Т  В  Л Е В А  Б Е З Д Д С :

О Б Щ А  С Т О Й Н О С Т  В  Л Е В А  С  В К Л Ю Ч Е Н  Д Д С :

КУПУВАЧ ПРОДАВАЧ

Изпълнителен директор: ...............................
(д-р Г ергана Коларова) (.................................. )

Зам.директор по ИД 
(Венцислав Стаменов)

Главен счетоводител: 
(Лариса Дойчинова)


