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ДОГОВОР №1 

Периодични доставки на медицински газове 

  

Днес, 02.12 .2019 г. между: 

 МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД , ЕИК 111047073,  

със седалище и адрес на управление: гр. Монтана, ул.”Сирма войвода” № 4, тел.096 305150, факс: 

096 307554, представлявано от Д-р Тодор Тодоров  - Изпълнителен директор, наричано по-долу за 

краткост “ВЪЗЛОЖИТЕЛ” от една страна и  

„Месер България“ ЕООД,  ЕИК: 816115948 
със седалище и адрес на управление: гр.София 1528, бул.„Д.Пешев“ №3А , тел: 02 807323, факс: 02 

8073211,  e-mail: office@messer.bg  , представлявано от Люсиен Жулиен Адам – Управител, 

наричано за краткост по-долу “ИЗПЪЛНИТЕЛ”, се сключи настоящия договор за следното: 

I. Предмет на договора. 

Чл.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

1. да доставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ медицински газове, съгласно приложената прогнозно-

количествена спецификация, която е неразделна част от този договор. 

2. Да осигури / монтира в срок  от 0 (нула) календарни дни – съоръженията за снабдяване с 

тече кислород са монтирани на площадката (съгласно офертата) на територията на Възложителя на 

един брой съоръжение за съхранение на кислорода и превръщането му в газообразен – монтирана 

система за безбутилково захранване – газификатор с вместимаст не по малко от 3000 л, отговаряща 

на изискванията на Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на 

съоръжения под налягане, установено с удостоверение, издадено от ДАМТН. Да извършвам авариен 

и планов ремонт и текуща поддръжка на газификатора със сили, средства, резервни части за моя 

сметка. Технологията и механизмът на подаването на кислорода към стационарния газификатор ще 

изключва загубата на кислород в атмосферата. 

Чл.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ доставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ медицински газове със специализиран 

автотранспорт за сметка на изпълнителя. 

II. Количество. 

Чл.3. Общото прогнозно количество на медицинските газове, предмет на настоящия договор е 

съгласно приложената спецификация. 

Чл.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е длъжен да закупи цялото количество. 

Чл.5. Ритмичността и броя на заявките се определя от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ . 

III. Цени и обща стойност на доставките по договора 

Чл.6. Цената на медицинските газове е съгласно приложената спецификация.  Общата прогнозна 

стойност на договора е 29 745,60 / двадесет и девет хиляди седемстотин четиридесет и пет 0,60 / лева 

без включено ДДС. 

IV. Условия, начин и срокове на плащане. 

Чл.7. Плащането по настоящия договор се осъществява в български лева, чрез банков превод от 

страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по посочена банкова сметка от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл.8. Заплащането се извършва след представяне на следните документи: 

1. Доставна фактура – три екземпляра, оригинал или заверено копие; 

2. Приемо-предавателен протокол. 

Чл.9. Заплащането се извършва в срок до 60 (шестдесет) дни след всяка доставка и за която са 

представени съответните  редовни документи.  

V. Доставяне намедицински газове. Преминаване на собствеността и риска. 

Чл.10. Доставянето на медицинските газове, предмет на настоящия договор се извършва в срок до 

24 /двадесет и четири / часа от получаването на писмена заявка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Чл.11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да спазва законоустановените правила във връзка с 

изпълнението на договора. 

Чл.12. Ако поради неспазване на изискванията по настоящия договор е допуснато нанасяне на 

вреди, то същите са за сметка на нарушителя. 

Чл.13. Място на доставяне на медицинските газове , предмет на този договор е Кислородна станция 

на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД гр.Монтана. 

Чл.14. За дата на доставяне се счита датата, на която съответния медицински газ е пристигнал при 
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крайният получател, съгласно приемо-предавателния протокол.  

VI. Задължения на изпълнителя. 

Чл.15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

1. Да достави медицински газове, съгласно получената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмена заявка 

в уговорения срок и да ги предаде, придружени със сертификат за качество. 

2. Да предаде медицинските газове в съответния вид, количество и качество на мястото за 

доставяне. 

3. След доставяне до крайния получател да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документите, 

изброени в чл. 8 на настоящия договор. 

4. В срок до 24 (двадесет и четири) часа от получаването на писмената заявка, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено или на e-mail mbalmont@net-

surf.net , при невъзможност да изпълни конкретна заявка, съгласно условията, посочени в настоящия 

договор. 

5. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни три заявки, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да 

прекрати договора с писмено уведомление. 

VII. Задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Чл.16.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 

1. да приеме медицинските газове в срок и на място, съответстваща по вид, количество, 

качество и цена, съгласно условията на този договор.  

2. да заплати доставените медицински газове  в уговорените срокове. 

VIII. Приемане и предаване на медицинските газове. 

Чл.17. Приемането се осъществява в присъствието на упълномощен представител на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Чл.18. При приемането се подписва приемо-предавателен протокол, удостоверяващ получаването, в 

съответния вид, количество и качество. 

IX. Качество, гаранции и срокове на годност. 

Чл.19. Качеството на медицинските газове, предмет на настоящия договор следва да отговарят на 

техническите стандарти на съответния производител. 

X. Отговорност за неточно изпълнение. Рекламации. 

Чл.20. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да предявява рекламации пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за: 

1. Количество на медицинските газове или документацията (явни недостатъци). 

2. Качество (скрити недостатъци) при констатиране на дефекти при употреба. 

Чл.21. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за установените скрити 

недостатъци в 3 (три) дневен срок от констатирането им. 

Чл.22. Явните недостатъци се установяват при приемането на доставката, като констатираните 

такива се отбелязват в приемо- предавателия протокoл. 

Чл.23. В рекламациите се посочва номера на заявката, точното количество на полученият 

медицински газ, основанието за рекламация и конкретното искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Чл.24. В 3 (три) дневен срок от получаване на рекламацията, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ следва да отговори 

на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено и конкретно, дали приема рекламацията или я отхвърля. 

Чл.25. При констатирани недостатъци ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в 3 (три) дневен срок от 

получаване на рекламацията да замени некачествените количества газ с качествени такива за своя 

сметка и риск. 

XI. Отговорност при забава. Неустойки. 

Чл.26. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да прехвърля свое право или задължение, произтичащо от 

настоящия договор, включително и да залага свое вземане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Чл.27. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не извърши доставката на съответния газ, посочен в заявката 

в необходимото количество, качество и в договорените срокове, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

неустойка в двоен размер на  стойността на заявката, с включен ДДС, която неустойка .  

XII. Форсмажорни обстоятелства. 

Чл.28. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за понесени вреди и загуби ако 

последните са причинени в резултат на непреодолима сила. 

Чл.29. Страната изпаднала в забава поради непреодолима сила е длъжна незабавно да уведоми 
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писмено насрещната страна за събитието, причинило невъзможността за точно изпълнение. 

Чл.30. Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора е била в забава в 

момента на настъпването на споменатото в предходната точка събитие, тя не може да се позовава на 

непреодолима сила. 

Чл.31. Страната засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с 

грижата на добър търговец, за да намали до минимум понесените от насрещната страна вреди.  

XIII. Спорове. 
Чл.32. Всички спорове и разногласия между страните по повод настоящия договор се решават чрез 

преговори. 

Чл.33. В случай на непостигане на договореност по предходния член, всички спорове, ще бъдат 

решавани според българските материални и процесуални закони. 

XIV. Съобщения. 

Чл.34. Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този договор са валидни ако 

са направени в писмена форма, подписани от упълномощените представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл.35. За дата на съобщението се смята: 

1. датата на предаването - при ръчно предаване на съобщението; 

2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата;  

3. датата на приемането – при изпращане по факс. 

Чл.36. За валидни адреси, свързани с настоящия договор се смятат: 

          За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:      За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД                                                      Месер България ЕООД 

гр. Монтана 3400                                                                              София 1528 

ул. „Сирма войвода" № 4                                                                 бул.Д.Пешев 3А 

ТБ: Интернешънъл Асет Банк АД                                                  Уникредит Булбанк АД 

Сметка: BG71IABG74741001032600 

BIC код на банката :  IABGBGSF 

тел.: 096 305150, факс: 096 307554 

http://mbalmontana.com     

E-mail  : mbalmont@net-surf.net 

При промяна на адреса, съответната страна е длъжна да уведоми другата в три дневен срок от 

промяната.  

ХV. Заключителни разпоредби 

Чл.37. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи от 

този договор, включително да залага свои права по него. 

Чл.38. За неуредените въпроси в настоящия договор се прилага действащото българско 

законодателство. 

Чл.39. Договорът се сключва за срок от 18 месеца и влиза в сила от  02.12.2019  и важи до 

02.06.2021г. 

Чл.40. При съставянето на настоящия договор се представиха следните документи, които са 

неразделна негова част: 

1. Документи, съгласно чл.112, ал.1 от ЗОП. 

2. Гаранция за изпълнение – 2 % от стойността на договора, без включено ДДС, в 

размер на 594,91 /петстотин деветдесет и четири 0,91 / лева. 

 

 Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра на български език – един за 

възложителя и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                              ИЗПЪЛНИТЕЛ:. 
Заличено обстоятелство                                                           Заличено обстоятелство  

съгласно чл.36а, ал.3 от ЗОП                                                    съгласно чл.36а, ал.3 от ЗОП 

Изпълнителен Директор                                                    Управител 

         
Заличено обстоятелство  

съгласно чл.36а, ал.3 от ЗОП 
Главен счетоводител 
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Прогнозно-количествена спецификация 
 

 

към Договор  № 1  /  02.12.2019г. 

Периодични доставки на медицински газове 
 

 

Възложител : МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД, гр.Монтана 

Изпълнител : „Месер България” ЕООД,  гр.София 

 

 

Наименование 
Единица 

мярка 

Прогнозно 

количество 

Ед. цена в лв. без 

ДДС за единица 
мярка 

Обща стойност в 

лева без ДДС 

Обособена позиция №1 – Течен кислород 

≥99,5% 
кг 121 800 0,242 29 475,60 

Обособена позиция №2 – Газообразен 

кислород ≥99,5 - бутилки 8 м
3
 

м
3
 225 1,20 270,00 

  
Общо: 

 
29 745,60 

 

 

 Изпълнителят предоставя на Възложителя „Инсталация за продължително 

съхранение на криогенни газове”, собственост на Изпълнителя, монтирана на 

площадка на територията на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД: 

- без да се дължи наем за инсталацията, 

- всички необходими технически прегледи и сервизиране на инсталацията са за 

сметка на Изпълнителя. 

 

  За Обособена позиция №1 - кислорода се доставя в монтирания на площадката на 

МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД стационарен резервоар. Поддръжката на 

съоръженията се извършва и е за сметка на „Месер България“ ЕООД. 

 

  Доставки (съгласно офертата): 

1. Обособена позиция №1 – Течен кислород ≥99,5% - съгласно план-график, с 

възможност за доставка до 24 часа след заявка /за работни дни/ 

2. Обособена позиция №2 – Газообразен кислород ≥99,5 - бутилки 8 м
3 
- съгласно план-

график, с възможност за доставка до 24 часа след заявка /за работни дни/, 

напълнен в стоманени оборотни бутилки, собственост на Изпълнителя, с 

хидравличен обем 40/50 литра, налягане 150 бара. 

3. Всяка доставка се придружава от сертификат за анализ, протокол от изпитване на 

бутилките, разрешение за продажба и информационен лист за безопасност. 
 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                              ИЗПЪЛНИТЕЛ:. 
Заличено обстоятелство                                                           Заличено обстоятелство  

съгласно чл.36а, ал.3 от ЗОП                                                    съгласно чл.36а, ал.3 от ЗОП 

Изпълнителен Директор                                                    Управител 

         
Заличено обстоятелство  

съгласно чл.36а, ал.3 от ЗОП 
Главен счетоводител 
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ДОГОВОР №2 

Периодични доставки на медицински газове 

  

Днес, 02.12 .2019 г. между: 

 МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД , ЕИК 111047073,  

със седалище и адрес на управление: гр. Монтана, ул.”Сирма войвода” № 4, тел.096 305150, факс: 

096 307554, представлявано от Д-р Тодор Тодоров  - Изпълнителен директор, наричано по-долу за 

краткост “ВЪЗЛОЖИТЕЛ” от една страна и  

„СОЛ България“ ЕАД,  ЕИК: 121803715 
със седалище и адрес на управление: гр.София 1510, ул.„Владайска река“ №12 , тел: 02 6366805, 

факс: 02 9367859,  e-mail: office@solbulgaria.com , представлявано от Ивано Романело – 

Изпълнителен директор и Марин Стоев Димитров - прокурист (заедно и поотделно с изпълнителния 

директор), наричано за краткост по-долу “ИЗПЪЛНИТЕЛ”, се сключи настоящия договор за 

следното: 

I. Предмет на договора. 

Чл.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

1. да доставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ медицински газове, съгласно приложената прогнозно-

количествена спецификация, която е неразделна част от този договор. 

Чл.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ доставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ медицински газове със специализиран 

автотранспорт за сметка на изпълнителя. 

II. Количество. 

Чл.3. Общото прогнозно количество на медицинските газове, предмет на настоящия договор е 

съгласно приложената спецификация. 

Чл.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е длъжен да закупи цялото количество. 

Чл.5. Ритмичността и броя на заявките се определя от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ . 

III. Цени и обща стойност на доставките по договора 

Чл.6. Цената на медицинските газове е съгласно приложената спецификация.  Общата прогнозна 

стойност на договора е 22 237,50 / двадесет и две хиляди двеста тридесет и седем 0,50 / лева без 

включено ДДС. 

IV. Условия, начин и срокове на плащане. 

Чл.7. Плащането по настоящия договор се осъществява в български лева, чрез банков превод от 

страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по посочена банкова сметка от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл.8. Заплащането се извършва след представяне на следните документи: 

1. Доставна фактура – три екземпляра, оригинал или заверено копие; 

2. Приемо-предавателен протокол. 

Чл.9. Заплащането се извършва в срок до 60 (шестдесет) дни след всяка доставка и за която са 

представени съответните  редовни документи.  

V. Доставяне намедицински газове. Преминаване на собствеността и риска. 

Чл.10. Доставянето на медицинските газове, предмет на настоящия договор се извършва в срок до 

24 /двадесет и четири / часа от получаването на писмена заявка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Чл.11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да спазва законоустановените правила във връзка с 

изпълнението на договора. 

Чл.12. Ако поради неспазване на изискванията по настоящия договор е допуснато нанасяне на 

вреди, то същите са за сметка на нарушителя. 

Чл.13. Място на доставяне на медицинските газове , предмет на този договор е Кислородна станция 

на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД гр.Монтана. 

Чл.14. За дата на доставяне се счита датата, на която съответния медицински газ е пристигнал при 

крайният получател, съгласно приемо-предавателния протокол.  

VI. Задължения на изпълнителя. 

Чл.15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

1. Да достави медицински газове, съгласно получената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмена заявка 

в уговорения срок и да ги предаде, придружени със сертификат за качество. 

2. Да предаде медицинските газове в съответния вид, количество и качество на мястото за 
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доставяне. 

3. След доставяне до крайния получател да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документите, 

изброени в чл. 8 на настоящия договор. 

4. В срок до 24 (двадесет и четири) часа от получаването на писмената заявка, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено или на e-mail mbalmont@net-

surf.net , при невъзможност да изпълни конкретна заявка, съгласно условията, посочени в настоящия 

договор. 

5. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни три заявки, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да 

прекрати договора с писмено уведомление. 

VII. Задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Чл.16.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 

1. да приеме медицинските газове в срок и на място, съответстваща по вид, количество, 

качество и цена, съгласно условията на този договор.  

2. да заплати доставените медицински газове  в уговорените срокове. 

VIII. Приемане и предаване на медицинските газове. 

Чл.17. Приемането се осъществява в присъствието на упълномощен представител на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Чл.18. При приемането се подписва приемо-предавателен протокол, удостоверяващ получаването, в 

съответния вид, количество и качество. 

IX. Качество, гаранции и срокове на годност. 

Чл.19. Качеството на медицинските газове, предмет на настоящия договор следва да отговарят на 

техническите стандарти на съответния производител. 

X. Отговорност за неточно изпълнение. Рекламации. 

Чл.20. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да предявява рекламации пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за: 

1. Количество на медицинските газове или документацията (явни недостатъци). 

2. Качество (скрити недостатъци) при констатиране на дефекти при употреба. 

Чл.21. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за установените скрити 

недостатъци в 3 (три) дневен срок от констатирането им. 

Чл.22. Явните недостатъци се установяват при приемането на доставката, като констатираните 

такива се отбелязват в приемо- предавателия протокoл. 

Чл.23. В рекламациите се посочва номера на заявката, точното количество на полученият 

медицински газ, основанието за рекламация и конкретното искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Чл.24. В 3 (три) дневен срок от получаване на рекламацията, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ следва да отговори 

на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено и конкретно, дали приема рекламацията или я отхвърля. 

Чл.25. При констатирани недостатъци ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в 3 (три) дневен срок от 

получаване на рекламацията да замени некачествените количества газ с качествени такива за своя 

сметка и риск. 

XI. Отговорност при забава. Неустойки. 

Чл.26. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да прехвърля свое право или задължение, произтичащо от 

настоящия договор, включително и да залага свое вземане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Чл.27. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не извърши доставката на съответния газ, посочен в заявката 

в необходимото количество, качество и в договорените срокове, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

неустойка в двоен размер на  стойността на заявката, с включен ДДС, която неустойка .  

XII. Форсмажорни обстоятелства. 

Чл.28. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за понесени вреди и загуби ако 

последните са причинени в резултат на непреодолима сила. 

Чл.29. Страната изпаднала в забава поради непреодолима сила е длъжна незабавно да уведоми 

писмено насрещната страна за събитието, причинило невъзможността за точно изпълнение. 

Чл.30. Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора е била в забава в 

момента на настъпването на споменатото в предходната точка събитие, тя не може да се позовава на 

непреодолима сила. 

Чл.31. Страната засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с 

грижата на добър търговец, за да намали до минимум понесените от насрещната страна вреди.  
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XIII. Спорове. 
Чл.32. Всички спорове и разногласия между страните по повод настоящия договор се решават чрез 

преговори. 

Чл.33. В случай на непостигане на договореност по предходния член, всички спорове, ще бъдат 

решавани според българските материални и процесуални закони. 

XIV. Съобщения. 

Чл.34. Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този договор са валидни ако 

са направени в писмена форма, подписани от упълномощените представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл.35. За дата на съобщението се смята: 

1. датата на предаването - при ръчно предаване на съобщението; 

2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата;  

3. датата на приемането – при изпращане по факс. 

Чл.36. За валидни адреси, свързани с настоящия договор се смятат: 

          За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:      За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД                                                      СОЛ България ЕАД 

гр. Монтана 3400                                                                              София  

ул. „Сирма войвода" № 4                                                                 ул.Владайска река 12 

ТБ: Интернешънъл Асет Банк АД                                                  Уникредит Булбанк АД 

Сметка: BG71IABG74741001032600 

BIC код на банката :  IABGBGSF 

тел.: 096 305150, факс: 096 307554 

http://mbalmontana.com     

E-mail  : mbalmont@net-surf.net 

При промяна на адреса, съответната страна е длъжна да уведоми другата в три дневен срок от 

промяната.  

ХV. Заключителни разпоредби 

Чл.37. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи от 

този договор, включително да залага свои права по него. 

Чл.38. За неуредените въпроси в настоящия договор се прилага действащото българско 

законодателство. 

Чл.39. Договорът се сключва за срок от 18 месеца и влиза в сила от  02.12.2019  и важи до 

02.06.2021г. 

Чл.40. При съставянето на настоящия договор се представиха следните документи, които са 

неразделна негова част: 

1. Документи, съгласно чл.112, ал.1 от ЗОП. 

2. Гаранция за изпълнение – 2 % от стойността на договора, без включено ДДС, в 

размер на 444,75 /четиристотин четиридесет и четири 0,75 / лева. 

 

 Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра на български език – един за 

възложителя и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                              ИЗПЪЛНИТЕЛ: 
Заличено обстоятелство                                                           Заличено обстоятелство  

съгласно чл.36а, ал.3 от ЗОП                                                    съгласно чл.36а, ал.3 от ЗОП 

Изпълнителен Директор                                                    Управител 

         
Заличено обстоятелство  

съгласно чл.36а, ал.3 от ЗОП 
Главен счетоводител 

 

 

 

 

 

 



4 

 

Прогнозно-количествена спецификация 
 

 

към Договор  № 2 /02.12.2019г. 

Периодични доставки на медицински газове 
 

 

Възложител : МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД, гр.Монтана 

Изпълнител : „СОЛ България” ЕАД, гр.София 

 

 

Наименование 
Единица 

мярка 

Прогнозно 

количество 

Ед. цена в 

лв. без ДДС 

за единица 

мярка 

Обща 

стойност в 

лева без ДДС 

Обособена позиция №3 – Райски газ 

(диазотен оксид) ≥98% - бутилки 8,5кг 
кг 340 12,00 4 080,00 

Обособена позиция №4 – Райски газ 

(диазотен оксид) ≥98% - бутилки 37,5кг 
кг 1 500 12,00 18 000,00 

Обособена позиция №5 – Въглероден 

диоксид ≥99,9% - бутилки 35кг 
кг 105 1,50 157,50 

  
Общо: 

 
22 237,50 

 

 

 Доставки (съгласно офертата): 

 

1.  Доставките се извършват в стоманени оборотни бутилки, собственост на 

Изпълнителя, които се използват само за доставка на медицински газ. 

 

2. Всяка доставка се придружава от анализни протоколи, протокол за изпитване на 

бутилките, разрешение за продажба на съответната партида и информационен лист 

за безопасност от производителя, удостиверяващ съответствието на продукта с 

българските стандарти, касаещи медицинския газ. 
 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                              ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

 
Заличено обстоятелство                                                           Заличено обстоятелство  

съгласно чл.36а, ал.3 от ЗОП                                                    съгласно чл.36а, ал.3 от ЗОП 

Изпълнителен Директор                                                    Управител 

         
Заличено обстоятелство  

съгласно чл.36а, ал.3 от ЗОП 
Главен счетоводител 

 


