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Д О Г О В О Р
за възлагане на обществена поръчка 

за доставка на медицински консумативи

Днес, И :Р.1 ............. /2019 г„ в гр. София между:

"Първа специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение 
Света София" ЕАД, със седалище и адрес на управление гр.София ул.”Михалаки 
Ташев” № 2, ЕИК 000689182, представлявана от д-р Гергана Коларова -  Изпълнителен 
директор, наричана по-долу за краткост КУПУВАЧ , от една страна, и

„Софарма Трейдинг“ АД, със седалище и адрес на управление гр. София 1756, ул. 
„Лъчезар Станчев“ № 5, вписано в търговския регистър на Агенция по вписванията с ЕИК 
103267194, представлявано от Димитър Димитров в качеството си на Изпълнителен 
директор наричано по-долу за краткост ПРОДАВАЧ, от друга страна

на основание чл. 20, ал. 3 от Закона за обществените поръчки /ЗОИ/ във вр. с чл. 21, ал. 6 
от ЗОП, и „Открита процедура“ за възлагане на обществена поръчка с предмет ’’Доставка 
на медицински изделия и общи консумативи за нуждите на ПСАГБАЛ „Света София“ 
ЕАД ”, публикувана в АОП под №00830-2019-0005 се сключи настоящият договор за 
доставка при следните условия:

1.ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1. Предмет на настоящия договор са периодични доставки на медицински изделия по 

Обособена позиция №145 „Марлени компреси 17 нишки, 16 дипли, размери 
10см./10см.“, наричани в договора “СТОКИ”, подробно описани по вид, количество, 
единични цени и обща стойност в Спецификация -  Приложение № 1, неразделна част от 
договора.

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 със Спецификацията.

II. ЦЕНА И ПЛАЩАНЕ
1.Общата стойност на договора за периода на действието му е до 57 200(петдесет и седем 

хиляди и двеста) лева без ДДС или 68 640(шестдесет и осем хиляди шестотин 
четиридесет) лева с ДДС въз основа на оферираните единичните цени и количествата в 
рамките на възложената с настоящия договор обособена позиция и съгласно 
Спецификацията.

2. Единичните цените на стоките, предмет на настоящия договор са съгласно 
класираната 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 не се допуска с изключение на изрично предвидените случаи в 
чл.116, ал.1 от ЗОП.



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

III. УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА
1.Доставките на стоките, предмет на настоящия договор се извършват от ПРОДАВАЧА 
въз основа на писмена заявка на КУПУВАЧА в тридневен срок от получаването й. а при 
спешни случаи за малки количества - в рамките на следващия работен ден. В писмената 
заявка на КУПУВАЧА се съдържат индивидуализиращите признаци на стоките в 
съответствие с подписаната спецификация.

2. Доставките се осъществяват в делнични дни от 08,00ч. до 15,00ч., франко болничната 
аптека на “Първа САГБАЛ Света София” ЕАД гр. София.

3. За дата на доставяне се счита датата, на която стоките са приети от материално
отговорното лице на КУПУВАЧА с приемно-предавателен протокол.
4. Доставката на стоките се удостоверява с подписан приемателно-предавателен протокол.

5. Собствеността върху стоките и рискът от случайното погиване или повреждане на 
стоките преминава върху КУПУВАЧА в момента на фактическото им приемане на 
мястото на изпълнението съгласно предавателно-приемателния протокол.

6. Качеството на доставените стоки трябва да отговаря на техническите стандарти на 
производителя, изискванията за медицинските изделия съгласно българското 
законодателство и декларираното в офертата на ПРОДАВАЧА.

7. Остатъчният срок на годност на доставените стоки не може да бъде по-малък от 70% 
от обявения от производителя върху опаковката към датата на доставката.

8. Всички медицински изделия трябва да бъдат с нанесена „СЕ” маркировка, съгласно 
изискванията на Закона за медицинските изделия.

9. Изделията, които не са „медицински изделия” по смисъла на Закона за медицинските 
изделия, трябва да бъдат от производители, притежаващи валиден сертификат за 
управление на качеството ISO 9001:2015 или еквивалентно.

10. КУПУВАЧЪТ си запазва правото да извърши замяна на изпълнителя /при условията 
на чл.116, ал.1, т.4 от ЗОП/ и да извършва доставка на стоките от други търговци, в 
случаите на отказ за доставка от страна на ПРОДАВАЧА или при неспазване на 
договорените срокове, цени, място за доставка или другите условия на настоящия 
договор.

11. КУПУВАЧЪТ има право при необходимост с оглед реалните си потребности да 
променя едностранно прогнозните количества по договора въз основа на писмените си 
заявки.

IV. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРОДАВАЧА
1. ПРОДАВАЧЪТ се задължава да достави стоките в договорения срок със собствен 

специализиран транспорт, в съответствие с нормативно установените изискванията и да ги 
предаде, придружени с необходимите сертификати за качество и произход.

2. ПРОДАВАЧЪТ се задължава да предаде на мястото на доставяне и на 
материално-отговорното лице заявените стоки от съответния вид, количество и качество.

3. ПРОДАВАЧЪТ се задължава да достави стоките в оригинална фабрична 
опаковка, която не трябва да е с нарушена цялост и гарантираща стерилността им. При 
доставка на няколко опаковки, те следва да се доставят допълнително опаковани в 
подходяща според количеството им опаковка, която да гарантира качеството им и да бъде 
обозначена със съответните данни за доставчик, производител, вида на медицинския 
консуматив и количеството.



4. ПРОДАВАЧЪТ се задължава да поддържа необходимите месечни складови 
наличности, осигуряващи изпълнението на настоящия договор.
5. ПРОДАВАЧЪТ се задължава да отстрани за своя сметка и в договорените срокове 
всички несъответствия и/или отклонения на доставените стоки, констатирани и предявени 
по реда на настоящия договор.
6. ПРОДАВАЧЪТ гарантира своевременното осигуряване на договорените стоки, в 
зависимост от потребностите на КУПУВАЧА.
7. 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 стоките или да я изпрати по факс, посочен по-долу, съдържаща всички данни, 
необходими за изпълнение на предмета на настоящия договор.
2. КУПУВАЧЪТ се задължава да приеме доставените стоки, съответстващи по вид, 
количество и качество на договорените и заявени от негова страна пред ПРОДАВАЧА.
3. КУПУВАЧЪТ се задължава да заплати цената на доставените стоки 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 стоки, както 
и когато доставката не е придружена с необходимите сертификати за качество на стоките.

VI. ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИИ
1. ПРОДАВАЧЪТ гарантира годността на доставените стоки съобразно изискванията на 
действащото законодателство за търговия с медицински изделия и настоящия договор.
2. КУПУВАЧЪТ чрез материално-отговорното лице може да откаже получаване на 
стоките 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 и други явни несъответствия.
3. КУПУВАЧЪТ може да предявява рекламации пред ПРОДАВАЧА за:
- явни недостатъци -  в тридневен срок от получаване на стоките, а за малки количества 
веднага при получаването.
- за скрити недостатъци - през целия срок на годност на доставените стоки.
4. КУПУВАЧЪТ уведомява писмено включително по факса ПРОДАВАЧА за 
установените дефекти в 15 ( петнадесет ) дневен срок от констатирането им. В 
рекламацията се посочва вида на рекламираните стоки, основанието за рекламацията и 
конкретното искане за отстраняване на дефектите.
5. При възражение за скрити недостатъци, ПРОДАВАЧЪТ е длъжен в 3-дневен срок от 
получаването на писменото възражение по т. 4, да замени дефектните стоки с такива, които 
отговарят на условията за качество и вид в настоящия договор, за своя сметка и риск, 
включително разходите и рисковете по доставяне или да върне съответната част от 
заплатената цена.

6. Изборът на една от възможностите -  да се върне съответната част от платеното, или да 
се доставят нови стоки, принадлежи на КУПУВАЧЪТ и се упражнява от него под формата



на писмено уведомление до ПРОДАВАЧА, като разходите и рисковете по новото 
доставяне са за сметка на ПРОДАВАЧА.

7. Стоките с констатирани недостатъци -  скрити или явни -  се съхраняват от 
КУПУВАЧА до уреждане на възражението.

VII. ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ
1. При неизпълнение на всяко едно от задълженията си по настоящия договор, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,5 % (нула цяло и 
пет процента) на ден върху стойността на неизпълненото в договорените срокове 
задължение, но не повече от 10 % (десет процента) от стойността на неизпълнението, както 
и обезщетение за претърпените действителни вреди в случаите, когато те надхвърлят 
договорената неустойка.
2. Когато при наличие на предявена рекламация ПРОДАВАЧЪТ не изпълни 
задълженията си по предходния раздел от настоящия договор или не ги изпълни в срок, 
същият дължи на КУПУВАЧА неустойка в размер на 10 % (десет процента) от 
стойността на стоките, за които са направени рекламациите.
3. При неизпълнение на задълженията на ПРОДАВАЧА за доставка на заявените стоки, 
продължило повече от три дни след договорения срок, КУПУВАЧЪТ има право да 
извърши доставка на заявените стоки от друг договорен партньор без да уведомява 
допълнително ПРОДАВАЧА. В тези случаи, както и при отказ да достави заявената стока 
ПРОДАВАЧЪТ дължи на КУПУВАЧА неустойка в размер на 10 % (десет процента) от 
стойността на заявените и недоставени в срок от ПРОДАВАЧА стоки, 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 стоки 
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.
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 задържи предоставената от ПРОДАВАЧА гаранция съответна 
на стойността, за която е развален договора.
6. Неустойките се начисляват върху цените на стоките, без ДДС, и са платими в 7 (седем) 
дневен срок от получаване на писменото искане на КУПУВАЧА. Ако в този срок 
ПРОДАВАЧА не изпълни задължението си да изплати дължимата неустойка, 
КУПУВАЧА има право да направи прихващане със свое парично задължение към 
изпълнителя.
7. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 (пет) % от стойността на договора 
без ДДС и може да се представи под формата на:
7.1 банкова гаранция;
7.2 парична сума, преведена по следната банкова сметка на Възложителя:
Банка: ДСК АД, гр.София,
Банков код (BIC): STSABGSF
Банкова сметка (IBAN): BG96STSA93000020493977
7.3 застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на 
изпълнителя.
8. Гаранцията за изпълнение се задържа от КУПУВАЧА при едностранно разваляне на 
договора поради неизпълнението му от ПРОДАВАЧА, а в случаите на частично 
прекратяване - пропорционално на остатъчната стойност на неизпълнението.



9. КУПУВАЧЪТ освобождава внесената от ПРОДАВАЧА парична гаранция за 
изпълнение чрез превод по банковата сметка в срок от 10 (десет) работни дни от датата на 
прекратяване на договора.
10. КУПУВАЧЪТ освобождава предоставената от ПРОДАВАЧА банкова гаранция за 
изпълнение като връща оригинала на банковата гаранция на представител на 
ПРОДАВАЧА при поискване, но не по-рано от три работни дни след прекратяване на 
договора и в случай, че не са предприети действия за частично или пълно усвояване на 
гаранцията.
11. 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.

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 31 месеца от влизането му в сила.
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. До говорът се прекратява предсрочно в следните случаи:
3.1. По взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма.

3.2. С едностранно писмено уведомление без предизвестие от страна на КУПУВАЧА в 
следните случаи:
а) в случай че ПРОДАВАЧЪТ забави изпълнението на някое от задълженията си по 
договора с повече от половината от срока за изпълнение на съответното задължение;
б) в случай че ПРОДАВАЧЪТ не отстрани в разумен срок, определен от КУПУВАЧА, 
констатирани недостатъци;
в) при виновно неизпълнение на задълженията на ПРОДАВАЧА, посочени в настоящия 
договор;
г) в случай че ПРОДАВАЧЪТ използва подизпълнител без да е декларирал това 
обстоятелство в офертата си или използва подизпълнител, различен от посочения в 
офертата;
д) в случай че ПРОДАВАЧЪТ бъде обявен в несъстоятелност или започне производство 
по ликвидация.
3.3. В други законоустановени случаи.

IX. ДРУГИ УСЛОВИЯ
1. Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този договор, са 
валидни ако са направени в писмена форма, подписани от упълномощените представители 
на ПРОДАВАЧА и КУПУВАЧА и изпратени с куриер, по факс или e-mail.
2. Ако някоя от страните промени посочените по-горе адреси и координати, без да 
уведоми другата страна, последната не отговаря за неполучени съобщения или други 
писмени уведомления.
3. Страните сочат следните лица за свои представители за осъществяване на контакти и 
изпълнение на задълженията си по настоящия договор :



3.1 .ЗА КУПУВАЧА маг. фарм. Добринка Гайдева -  Управител „Болнична аптека”, 
тел.02/4470252; Росица Тинкова -  Управител на склад -  тел. 02/4470274.

3.2.3А ПРОДАВАЧА............................................  .............................  тел.......факс........
4. За дата на получаване на писменото уведомление се приема:
• датата на предаването -  при ръчно предаване на уведомлението.
• датата на пощенското клеймо на обратната разписка -  при изпращане по пощата.
• датата на приемането -  при изпращане по факс .

5. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, свързани с 
изпълнението на договора.
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.

Неразделна част от настоящия договор е Спецификация -  Приложение № 1.

Настоящият договор се подписа в три еднообразни екземпляра -  два за КУПУВАЧА и 
един за ПРОДАВАЧА.

КУПУВА

Изп. дир(

/ / /  /
заличено на огноаание чл пп Ч

От ЗОП

(д-р Гергана Коларова)

Зам.дире!

/
заличено на основание чл.Зба ал.З 

От ЗОП
(Венцислав Стаменов)

Гл. счето! 
(Лариса Д

L ~

заличено ип основание чп ЗАа пп 3 
От ЗОП

7 Т
Финансо] заличено на основание чл.Зба ал.З 
(Марияш

Гл.юриск заличено на основание чл.Зба ал.З 
(Ивайло]

ПРОДАВАЧ

Управител:
18

evpU.rtkv> •

(Димитър Димитров)
челичено нп огноеание чп ЧАа пп 3

От ЗОП

WO / /



Спецификация -  Приложение № 1

Към договор №Д-ЗОП- 2019 г
За доставка на медицински изделия

№ Н оменклатура
Ф ирма производител/ 

Страна на произход

Търговско  
наименование/ 
артикул номер

К оличество в 
една

ф абрична
опаковка

М ярка К оличество

Единична  
цена в лева без 

ДДС за 
фабрична 
опаковка

Единична цена 
в лева без ДДС

С тойност в 
лева без ДДС

1 М а р л е н и  к о м п р е с и  17 

н и ш к и  , 16 д и п л и , 
р а з м е р и  1 0 см ./1 0 см ., 100 

б р о я  в о п а к о в к а

С о ф а р м а  А Д / 
Б ъ л г а р и я

К О М П Р Е С И  

М .О . 1 0 /Ю см  16 

д и п л и  х 100 / 
4 6 5 1 6 0

100 бр . о п а к о в к а 13000 4 ,4 0 4 ,4 0 5 7  2 0 0 ,0 0

» ОБЩ А СТО Й Н О СТ В Л ЕВА БЕЗ ДДС: 5 7  2 0 0 ,0 0

/ /7
ОБЩ А СТО Й Н О СТ В ЛЕВА С ВКЛЮ ЧЕН ДДС: 6 8 6 4 0 ,0 0

КУПУВАЧ заличено на основание чл.Зба ал.З ПРОДАВАЧ

Изп.дирекз 
(д-р Герган?

Зам.дирени 
(Венцислав

Гл. счетово, 
(Лариса До!

От ЗОП

1 К*п пяпппя \
заличено на основание чл.Зба ал.З

От ЗОП
Стаменов;
заличено на основание чл.Зба ал.З

От ЗОП

Финансов к 
(Марияна Г

Гл.юрискон

заличено на основание чл.Зба ал.З
От ЗОП

заличено на основание чл.зьа ал.З
[( От ЗОП

(Ивайло Иванов

Управител:............................
(Димитър Димитров)

la

заличено на основание чл.Зба ал.З
От ЗОП

T o u i u ^


