
                           

ДОГОВОР 
ЗА ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ И МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ  

ЗА ПЕРИТОНЕАЛНО ДИАЛИЗНО ЛЕЧЕНИЕ 

№ 4 /28.04.2016г. 

 

 
Днес, 28.04.2016 г.  между: 

1. „ДИАЛИЗЕН ЦЕНТЪР - ДИАЛМЕД“ ООД, със седалище и адрес на 

управление: гр. София - 1618, кв. Павлово, ул. „Голям Братан“ № 8, с ЕИК 

201314380, представлявано от Елка Алексиева Илиева- Петрова, ЕГН 4702076712, 

л.к. 626494956, изд. на 18.01.2010г. от МВР – София, в качеството й пълномощник 

на Управителя д-р Анна Борисова Котева- Чолакова, наричано в договора 

„ВЪЗЛОЖИТЕЛ“ от една страна 

и 

2. „РОМИ - ДЕНТ“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София – 

1113, ул. „Прелом“ № 8, с ЕИК 130234113, представлявано от Чавдар Николаев 

Косев, в качеството му на Управител, наричано в договора „ИЗПЪЛНИТЕЛ“, от 

друга страна 

 

На основание чл. 41, ал. 1 от ЗОП и Решение № 3/28.03.2016 г. на 

Управителя на „Диализен център - ДИАЛМЕД“ ООД се сключи настоящия 

договор. 

Страните постигнаха съгласие за следното: 

 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 
 

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да 

достави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ лекарствени продукти и медицински изделия, 

наричани по-долу „стоки“ или „продукти“, за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е класиран 

на първо място като участник в открита процедура по ЗОП и е определен за 

доставчик на същите, подробно описани по вид, количество, единични цени и обща 

стойност в Приложение № 1 към настоящия договор, представляващо неразделна 

част от него. 

Чл. 2. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ запазва правото си да променя количествата в 

заявките за целия период на действие на договора, в рамките на договорената обща 

стойност на договора, съгласно чл.6 от последния и Приложение №1 към същия в 

зависимост от потребностите си. Видът и количеството на конкретните доставки се 

определят едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с писменна заявка изпратена по факс 

или електронна поща до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(2) Посочените количества в Приложение №1 са прогнозни и не обвързват 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ със задължението да ги закупи изцяло. 

 

II. ЦЕНА И ОБЩА СТОЙНОСТ НА ДОСТАВКИТЕ ПО ДОГОВОРА 

Чл. 3. Единичните цени на стоките, посочени в  Приложение № 1, са 

съгласно класираната ценова оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без включен ДДС. 
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Чл. 4. Единичната цена на стоките е определена при условията на доставка 

до краен получател – склада на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Чл. 5. (1) Цените са фиксирани и не подлежат на промяна за срока на 

действие на настоящия договор, освен в случаите на чл. 43, ал. 2 от ЗОП. В случай 

че през времето на действие на договора стойността по чл. 50 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 Позитивен лекарствен списък и условията и реда за работа на 

Националния съвет по цени и реимбурсиране стане по-ниски от договорената, 

Възложителят безусловно заплаща лекарствените продукти на по-ниската цена от 

датата на влизане в сила на конкретното решение на Национален съвет по цени и 

реимбурсиране. 

(2) В случай че през времето на действие на договора НЗОК договори с 

притежателите на разрешенията за употреба и/или с техни упълномощени 

представители отстъпки от цената на лекарствените продукти/медицински изделия 

и цените станат по-ниски от тези в Приложение №1, Възложителят безусловно 

заплаща лекарствените продукти/медицинските изделия на по-ниската цена, 

съгласно чл. 45, ал.10 от Закон за здравното осигуряване във връзка с чл. 55, ал. 3 

от ЗОП. 

Чл. 6. Общата стойност на доставките по договора е до 1 361 121,60 лв. 

(един милион триста шестдесет и една хиляди сто двадесет и един лева и 60 ст.) без 

ДДС, и 1 633 345,92 лв. (един милион шестстотин тридесет и три хиляди триста 

четиридесет и пет лева и 92 ст.) с включен ДДС, определена по договорените 

единични цени в Приложение №1, неразделна част от настоящия договор. 

Чл. 7.  Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 1 /един/ % от 

общата стойност на същия, без включен ДДС и възлиза на 13 611,22 лева 

/тринадесет хиляди шестстотин и единадесет лева и 22 ст./. В случай че 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представи банкова гаранция за изпълнение, същата следва да е 

със срок на валидност най- малко 1 /един/ месец по- дълъг от срока на действие на 

настоящия договор. 

 

III. УСЛОВИЯ, НАЧИН И СРОКОВЕ НА ПЛАЩАНЕ 

 

Чл. 8. (1) Плащането по настоящия договор се осъществява в български лева, 

чрез банков превод от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, по следната банкова сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

IBAN: BG 59 BUIN 9561 1000 4018 66,  BIC: BUINBGSF 

Банка: АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ – София, клон Плиска 

Титуляр на сметката: „РОМИ - ДЕНТ“ ООД 

(2) При промяна на банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ или други 

негови банкови данни, същият е длъжен да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в тридневен 

срок от настъпване на промяната. 
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 (3) Заплащането на доставените стоки се извършва отложено в срок от 60 

(шестдесет) дни, считано от датата на издаване на фактурата, след представяне на 

следните документи: 

1. Доставна фактура, съставена съгласно изискванията на ЗДДС и ППЗДДС – 

оригинал и 1 /един/ брой заверено копие; 

2. Приемно-предавателен протокол;  

3. Писмена заявка, заверена от крайния получател; 

При първа доставка от съответната партида (при периодични доставки) 

освен документите упоменати по-горе се представят и следните:  

4. Декларация за съответствие от производителя или негов упълномощен 

представител; 

5. ЕС Сертификат за съответствие с Директива 98/79/ЕС, издаден от 

нотифициран орган по смисъла на ЗМИ; 

6. Сертификат за качество – CE маркировка. 

Чл. 9.  За количества, доставени извън заявените (без писмена заявка), 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма задължения за заплащане. 

 

IV. СРОК И МЯСТО НА ДОСТАВКА. ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА 

СТОКИТЕ. 

 

Чл. 10. Всяка отделна доставка, предмет на настоящия договор, следва да 

бъде направена в срок от не по-дълъг от 5 /пет/ дни от подаването на писмена 

заявка от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ /изпратена по e- mail или факс/. 

Чл. 11. За място на доставяне на стоките по този договор се определя 

адресът на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - гр. София, кв. Павлово, ул. „Голям Братан“ № 8. 

Товаро-разтоварителната дейност до посочения адрес се извършва от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за негова сметка. 

Чл. 12. За дата на доставяне се счита датата, на която стоките са приети от 

материално-отговорното лице на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  с приемно-предавателния 

протокол.   

Чл. 13. Рискът от случайно погиване или повреждане на стоките преминава 

от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от момента на приемането им на 

мястото за доставяне с приемно-предавателен протокол. 

Чл. 14. Приемането на стоките се осъществява в присъствието на 

упълномощен представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. При приемането на стоките се 

подписва приемо–предавателен протокол, удостоверяващ, че са получени в 

съответния вид и количество. 

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

 

Чл. 15. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 

1. Да изпраща до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ /по e- mail или факс/ точни и ясни 

писмени заявки за доставка, които следва да съдържат минимум следната 

информация: наименование на стоките, единични цени и количеството на 

необходимите лекарствени продукти и медицински изделия, фигуриращи в 

Приложение № 1 към настоящия договор; 
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2. Да осигури присъствието на свои представител при приемането на 

стоките; 

3. Да приеме доставените в срок и на място стоки, съответстващи по вид, 

количество, качество и цена, отговарящи на уговорените в настоящия договор и 

посочени в писмената заявка отправена до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

4. Да заплати цената на доставените стоки по реда на чл. 6 от настоящия 

договор; 

5. Да освободи гаранцията за изпълнение на договора, предоставена му от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в едномесечен срок след приключване изпълнението на същия, 

без да дължи лихви за срока, през който средствата законно са престояли у него. 

Чл. 16. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

 (1) Да откаже плащането на фактура, която не е оформена съгласно 

изискванията на закона за счетоводството или не съответства на доставените стоки; 

(2) Да откаже получаването на стоките или част от същите при установени 

липси, нарушена цялост на опаковките, несъответствия с предадената писмена 

заявка, по- малък остатъчен срок на годност от договорения или в случай на други 

явни несъответствия; 

 (3). Да приеме стоки и с по-кратък от договорения остатъчен срок на 

годност. В този случай, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява предварително 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и иска неговото разрешение. 

 (4) Да предяви рекламации пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за: 

 а) количество и/ или некомплектованост на доставените стоки /явни 

недостатъци/- в 3- дневен срок от получаване на стоките; 

 б) качество /скрити недостатъци/- при доставяне на стоки не от заявения 

вид и/или при установяване на дефекти - в 10- дневен срок от получаване на 

стоките. 

  Във всяка рекламация се посочват: датата на писмената заявка, номерът на 

договора, датата на доставката, респ. протокола, вида на недостатъците на 

доставените стоки и партидните им номера, основанието за рекламацията и 

конкретното искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

 (5)  Възложителят има право на избор, в случай на направена от негова 

страна рекламация - да бъдат заменени лекарствените продукти и/или 

медицинските изделия, които са без необходимото качество с качествени такива - 

за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, или да му бъде върната съответната част от 

заплатената цена за тях, заедно с лихвите от деня на плащането им; 

 (6) Да прекрати едностранно, без предизвестие и без да дължи неустойки, 

договора, в случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни, забави с повече от 24 

/двадесет и четири/ часа изпълнението или изпълни неточно доставката на три 

заявки, независимо дали са поредни или не; 

В този случай, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи гаранцията за 

изпълнение. 

 (7)  Да прекрати едностранно, без предизвестие и без да дължи неустойки, 

в случай, че по отношение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ настъпят обстоятелствата по чл. 

47, ал. 1 и/ или ал. 2, и/ или ал. 5 от ЗОП. 
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 (8)  Да  удовлетвори претенциите си относно неизпълнението на договора, 

както и заплащането на неустойки от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от 

предоставената му гаранцията за изпълнение на договора, след което по съответния 

законов ред. 

 

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. РАЗМЕР НА 

ГАРАНЦИЯТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 

Чл.  17. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

(1) Да достави заявените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ стоки по вид, количество, 

качество и единични цени съответстващи на предложението му в откритата 

процедура и съгласно Приложение № 1 от настоящия договор, в уговорения  срок. 

Ако по време на действие на договора НЗОК постигне отстъпки за лекарствените 

продукти по-ниски от договорените, то ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да доставя на 

по-ниските цени. Ако по време на договора се намали цената в Позитивен 

лекарствен списък, то Изпълнителят безусловно е длъжен да доставя 

медикаментите на по-ниската цена, считано от влизане в сила на конкретното 

Решението на Комисията / Националния съвет по цени и реимбурсиране; 

(2) Да доставя само и единствено стоки,  регистрирани и разрешение за внос 

и търговия в страната с остатъчен срок на годност не по- малък от 60 (шестдесет) % 

за лекарствените продукти и за медицинските изделия към датата на доставката. 

(3) С доставянето на стоките да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документите, 

описани в чл. 8 от настоящия договор; 

(4) В случай на скрити или явни недостатъци на доставените стоки, в срок от 

2 /два/ дни от предявяване на рекламацията, да замени за своя сметка 

рекламираната стока или да върне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съответната част от 

заплатената цена, заедно с лихвите от деня на плащането й; 

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми писменно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 

срок от 3 дни, считано от получаване на заявката, ако не е в състояние да я изпълни 

точно. 

А) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил уведомлението по 

предходната алинея и между страните се постигне писмено споразумение за 

удължаване срока на доставката, то при точното доставяне съобразно новия срок, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  не дължи обезщетение за забавата. 

Б) В случай че в хипотезата на предходната алинея не се постигне 

споразумение между страните за отлагане на доставката, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има 

право да се снабди от друг доставчик, за което ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право на 

никакви претенции и последният дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ разликата между по-

високата цена на заместващата стока и цената определена по реда на Pаздел II от 

настоящият договор, установена със съответните счетоводни документи. 

В) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не извърши уведомлението по реда на 

алинея (5) и не изпълни точно доставката, той дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

неустойка в размер на стойността на неизпълнената заявка. 
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Г) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не изпълни три заявки, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

може да прекрати договора с писмено уведомление, отправено до 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

 Чл. 18. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 

1. да получи уговореното в настоящия договор и Приложение № 1 към него 

заплащане за реално извършените доставки; 

2. да откаже изпълнението на заявки, съдържащи стоки, неотговарящи по 

вид и единични цени на описаните в Приложение № 1 към настоящия договор 

лекарствени продукти; 

3. да откаже изпълнението на заявки, направени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 

устна форма; 

4. сам да избере формата на гаранцията за изпълнение на договора- парична 

сума или банкова гаранция; 

5. да откаже изпълнение на задълженията си по чл. 16 (5) във връзка с чл. 16 

(4) от настоящия договор, ако се докаже, че стоките, предмет на рекламацията са 

повредени по вреда на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

6. да прекрати едностранно, без предизвестие и без да дължи неустойки, 

договора, в случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ забави с повече от 30 /тридесет/ дни от 

уговорения срок, заплащането на три последователни заявки. 

Чл. 19.  При подписване на договора да представи гаранция за изпълнение в 

една от формите, определени в чл. 60 от ЗОП. Когато гаранцията е банкова, същата 

следва да е със  срок на валидност не по – малко от 30 дни след изтичане срока на 

договора. Гаранцията за изпълнение е в размер на 1% от стойността на договора 

без ДДС и възлиза на 13 611,22 лева /тринадесет хиляди шестстотин и единадесет 

лева и 22 ст./. 

Чл. 20. В случай на неизпълнение на задълженията, произтичащи от 

настоящия договор, както и за заплащане на неустойките, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

удовлетворява претенциите си първо чрез прихващане на сумите, които дължи на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при липса на такива суми – от гаранцията за изпълнение. 

Чл. 21. Гаранцията за изпълнение се задържа в случаите на неточно, 

забавено или частично изпълнение на заявените количества медикаменти, с оглед 

на всяка конкретна заявка, съразмерно неизпълнението по договора. 

Чл. 22. Гаранцията за изпълнение се освобождава в 30 (тридесет) - дневен 

срок след изтичане срока на договора. 

Чл.23. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да прехвърля правата и задълженията, 

произтичащи от договора за обществена поръчка, на трето лице, както и да 

обезпечава с тях свои задължения. 

 

VII. ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ 
 

Чл. 24. За неизпълнение на задълженията си по настоящия договор, 

неизправната страна дължи неустойка в размер на 0,1 % на ден върху стойността на 

неизпълнението, но не повече от 10 /десет/ % от стойността на неизпълнението, 

както и обезщетение за действително претърпените вреди, в случаите, когато те 

надхвърлят договорената  неустойката. 
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Чл. 25. Когато при наличие на рекламация ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни 

задълженията си по настоящия договор, същият дължи неустойка на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в размер на стойността на рекламираните стоки. 

Чл. 24. При неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за доставка 

на заявените стоки, продължило повече от 24 /двадесет и четири/ часа след 

договорения срок и поради спешност на направената заявка, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

има право да извърши доставка от друг търговец без да уведомява допълнително 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възстановява на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

разликата между по-високата цена на заместващата стока и цената по реда ра 

Раздел II от настоящият договор, установена със съответните счетоводни 

документи. 

 

VIII. СРОК НА ДОГОВОРА И ОСНОВАНИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕТО МУ 

 

Чл. 26.  (1) Настоящият договор влиза в сила от деня на подписването му от 

двете страни и е със срок на действие от 36 /тридесет и шест/ месеца.  

(2) Срокът на действие на настоящия договор може да бъде удължен в 

случай, че са изпълнени следните условия: 

1. 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; 

2. прекъсване в доставката или услугата би довело до съществени 

затруднения за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 (3)  Срокът на договора може да се удължи до избора на нов изпълнител, но с 

не повече от 6 месеца; 

 Чл. 27. Договорът се прекратява в следните случаи: 

 1. с изтичането на уговорения срок, за който е сключен; 

 2. по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма; 

 3. в други случаи, предвидени в настоящия договор или в закона. 

 

IX. ДРУГИ УСЛОВИЯ 

 

Чл. 28. Страните нямат право да прехвърлят правата и задълженията си, 

произтичащи от настоящия договор на трети лица. 

 Чл. 29. Всички съобщения между страните, свързани с настоящия договор са 

валидни ако са направени в писмена форма, подписани са от надлежните 

представители на страните и са изпратени до другата страна на някои от 

посочените координати: 

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

Гр. София, пощенски код – 1618, кв. Павлово, ул. „Голям Братан“ № 8, тел. 02/491 

68 74, 02/491 68 75, факс: 02/491 40 87, e-mail: dialmed@dialmedbg.com; 

За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

Гр. София, пощенски код – 1113, ул. „Прелом“ № 8, тел.02/971 54 40;  02/ 971 54 

41, факс: 02/971 98 38, e-mail: office@romy-dent.com  

mailto:dialmed@dialmedbg.com
mailto:office@romy-dent.com
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 Чл. 30. Ако някоя от страните промени посочените по-горе координати, без 

да уведоми другата страна, последната не отговаря за неполучени съобщения и др. 

такива. 

 Чл. 31. Всяка от страните по настоящия договор се задължава да не 

разпространява информация за другата страна, станала й известна при или по 

повод изпълнението на договора. 

 

Х. СПОРОВЕ 

 

Чл. 32. Възникналите по изпълнението на договора спорове между страните 

се решават с преговори между тях. Постигнатите договорености се оформят в 

писмена форма и се превръщат в неразделна част от договора. 

Чл. 33. В случай на непостигане на договореност по предходния член, 

всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително 

спорове, породени от или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, 

неизпълнение или прекратяване ще бъдат разрешавани съгласно българските 

материални и процесуални закони от компетенция съд по реда на ГПК. 

 

XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

Чл. 34. При сключване на настоящия договор се представиха следните 

документи: 

а) документи, издадени от компетентните органи за удостоверяване на 

обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП; 

б) гаранция за изпълнение на договора; 

в) Приложение № 1- неразделна част от настоящия договор. 

 

Настоящият договор се състави и подписа в 2 /два/ еднообразни екземпляра- 

по един за всяка от страните.  

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:           ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

…/п/…, чл.2,ал.2,т.5 от ЗЗЛД         …/п/…, чл.2,ал.2,т.5 от ЗЗЛД   

/Елка Илиева - Петрова/             /Чавдар Косев/ 

 

 

 


